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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-05-07 

Jubileumsbok salabostäder AB 

INLEDNING 

Dnr 2013/218 

Boken "Under tiden", 65 år med salabostäder 1948-2013, är en jubileumsbok 
framtagen på uppdrag av styrelsen för salabostäder AB. Bolagets styrelse önskar 
att kommunstyrelsen bidrar till framtagning och tryckning av jubileumsboken med 
ett belopp om 70.150 kronor. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/142/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 

Per-Olov Rapp (S) föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att anslå 70.150 kronor för framtagning av jubileumsboken "Under tiden" 65 år med 
Salabostäder, att täckas ur eget kapital. 

Peter Molin (M) yrkar 
avslag på Per-Olov Rapps yrkande. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och Peter Molins 
avslagsyrkande och finner sitt eget yrkande bifallet. 

BESLUT 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att anslå 70.150 kronor för framtagning av jubileumsboken "Under tiden" 65 år med 
Salabostäder, att täckas ur eget kapital. 

Utdrag 
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SKRIVELSE 

Jubileumsbok salabostäder AB 

Bakgrund 
Boken, "under TIDEN", 65 år med salabostäder 1948-2013 är en jubileumsbok 
framtagen på uppdrag av styrelsen för salabostäder AB. 

Boken är skriven av författaren och kulturskribenten Per Helge. De källor som 
använts är opublicerade manuskript, styrelseprotokoll, årsberättelser och 
tidningsklipp samt litteratur och reportage från Sala Posten och Sala Allehanda. 
Boken delas ut till fullmäktigeledamöter, säljs i Salas bokhandel och i receptionen på 
Medborgarkontoret för 150 kr samt används som presentbok. 
Boken är framtagen i 2000 exemplar till en kostnad av 70150 kr. 

Förslag 
salabostäders styrelse önskar att kommunstyrelsen står för framtagning och 
tryckning av jubileumsboken "under TIDEN" 65 år med salabostäder till en kostnad 
av 70150 kr. 

Förslag till beslut 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 

att betala 70150 kr för framtagning av jubileumsboken "under TIDEN" 65 år med 
salabostäder samt 

att summan 70150 kr täcks ur eget kapital 
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