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Ansökan om medel för Musik på vattnet 2017
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beviljar ett garantibidrag om 161 tkr till skolförvaltningen genom Mölndals
Kulturskola för planering och genomförande av Musik på vattnet vid Rådasjön, lördag den
26 augusti 2017.
Ärendet
Musik på vattnet vid Rådasjön är sedan mer än tre decennier ett av Mölndals stads större
offentliga evenemang. Till 2017 års Musik på vattnet ska det åter bjudas in en solist för att
tillsammans med Kulturskolans storband bjuda på en konsert vid Rådasjöns södra strand i
slutet av augusti. Mölndals Roddklubb medverkar liksom tidigare år och evenemanget
avslutas med fyrverkerier. För genomförande av 2017 års konsert, lördag 26 augusti, ansöker
skolförvaltningen om 161 tkr hos kommunstyrelsen.
Ärendets behandling
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 februari 2017, tillsammans med sammanfattning
av Musik på vattnet 2016, daterat den 14 februari 2017.
Förslag till beslut
Skolförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar ett garantibidrag om 161 tkr till skolförvaltningen genom Mölndals
Kulturskola för planering och genomförande av Musik på Vattnet vid Rådasjön, lördag den
26 augusti 2017.
Beslutsgång
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1
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Tjänsteskrivelse
2017-02-14

Skolförvaltningen
Mölndals Kulturskola
Maria Wilhelmsson
Bitr. kulturskolechef
031-315 20 34

Dnr
Kommunstyrelsen

Anhållan om medel för Musik på Vattnet 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar ett garantibidrag om 161 tkr till Skolförvaltningen genom
Mölndals Kulturskola för planering och genomförande av Musik på Vattnet vid Rådasjön
2017.
Ärendet
Musik på Vattnet vid Rådasjön är sedan mer än tre decennier ett av Mölndals stads
större offentliga evenemang. För genomförande av 2017 års konsert lördag 26 augusti,
anhåller Skolförvaltningen om 161 tkr hos kommunstyrelsen.
Beredning
Bakgrund
Musik på Vattnet vid Rådasjön är sedan mer än tre decennier ett av Mölndals stads
större offentliga evenemang. Under de senaste åren har Mölndals Kulturskolas
Storband svarat för konserten tillsammans med inbjudna gästartister. Evenemanget
lockar en stor publik i alla åldrar. Till 2017 års Musik på vattnet bjuder vi åter in en
solist för att tillsammans med Kulturskolans storband bjuda på en konsert vid
Rådasjöns södra strand i slutet av augusti. Mölndals Roddklubb medverkar liksom
tidigare år och evenemanget avslutas med fyrverkerier. I händelse av regn förläggs
konserten till Fässbergsalen.
Arrangör
Skolförvaltningen står genom Kulturskolan som ansvarig arrangör av konserten.
Återrapportering
Skolförvaltningen återrapporterar till kommunstyrelsens arbetsutskott i slutet av 2017
med begäran av utbetalning mot ekonomiskt utfall och rapport.
Ekonomi
Kostnader för medverkande, teknik, marknadsföring, säkerhet, fyrverkerier m.m.
beräknas 2017 uppgå till 161 tkr.
Generell budget för Musik på Vattnet 2017
Kostnader:
Teknik inkl. upp- och nerriggning av scentak
41 tkr
Fyrverkeri
28 tkr
Medverkande
72 tkr
Marknadsföring och administration
20 tkr
Summa kostnader:
161 tkr

Elisabeth Jacobsson
Förvaltningschef Skolförvaltningen

Andrine Bendixen Mangs
Kulturskolechef
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Skolförvaltningen
Kulturskolan
Maria Wilhelmsson
Bitr. kulturskolechef
031-315 20 34

Dnr
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av Musik på Vattnet 2016

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna sammanfattningen och den ekonomiska
redovisningen samt betala nettobelopp om 153 tkr till Skolförvaltningen för
genomförande av Musik på Vattnet 2016.
Ärendet
Sammanfattning och ekonomisk redovisning med begäran om utbetalning av
garantibelopp för 2016 års Musik på vattnet. Kommunstyrelsen har beviljat ett
garantibelopp om totalt 153 tkr till Skolförvaltningen för genomförande av
Musik på Vattnet 2016. Som framgår av den ekonomiska redovisningen uppgår
nettokostnaden totalt för Musik på vattnet 2016 till 153 tkr.
Summering
Årets Musik på Vattnet ägde rum lördagen den 27 augusti med Kulturskolans
Storband och gästartisten Louise Hoffsten. Evenemanget slog förra årets
publikrekord och det var ca 2100 personer i publiken. Det blev en mycket
lyckad konsert.
Ekonomi
Kommunstyrelsen har beviljat ett garantibelopp om totalt 153 tkr för
Musik på Vattnet 2016.
Utfall kostnader Musik på Vattnet:
Teknik
40 tkr
Fyrverkeri
27 tkr
Medverkande
66 tkr
Marknadsföring och administration
20 tkr
Summa kostnader:
153 tkr

Elisabeth Jacobsson
Förvaltningschef Skolförvaltningen

Andrine Bendixen Mangs
Kulturskolechef

