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SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-03-04 

Dnr 2014/68 

§ 61 Ansökan om ytterligare stöd till evenemang- förlustgaranti 
salafestivalen 2014 

Justerandes sign 

INLEDNING 
Sala Festival Ekonomisk förening har inkommit med ansökan om 260.000 kronor 
för genomförande av salafestivalen 2014-07-25--26. Kommunstyrelsen beslutade 
2014-01-09, § 4, att bevilja föreningen 150.000 kronor i förlustgaranti. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/42/3, skrivelse från Sala Festival Ekonomisk förening 

Per-Olov Rapp (S) föredrar ärendet 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att bevilja Sala Festival Ekonomisk förening ytterligare 65.000 kronor i förlust
garanti till salafestivalen 2014, att täckas av eget kapital, samt 
i!!1, för att förlustgaranti till salafestivalen 2014 ska utgå, ska evenemanget vara 
öppet, utan entreavgifter och stängsel, samt att samtliga krögare i Sala inbjuds att 
delta. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja Sala Festival Ekonomisk förening ytterligare 65.000 kronor i förlust
garanti till salafestivalen 2014, att täckas av eget kapital, samt 

i!!1, för att förlustgaranti till salafestivalen 2014 ska utgå, ska evenemanget vara 
öppet, utan entreavgifter och stängsel, samt att samtliga krögare i Sala inbjuds att 
delta. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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Bilaga 

Sofia Nilsson 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Kopia: 
Ämne: 

Registrera detta. 

Per-Olov Rapp (S) 

KS 2014/42/3 

Per -Olov Rapp 
den 18 februari 2014 09:12 
Ulrika Spårebo 
Sofia Nilsson 
VB: Från mötet 

Ordförande kommunstyrelsen 
Sala kommun 

Rådhuset 0224-747100 
Mobil 070-1618039 

Från: Niklas Hellstrand [niklashellstrand@gmail.com] 
Skickat: den 17 februari 2014 11:55 
Till: Per-Olov Rapp 
Ämne: Från mötet 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -02- 1 8 
DiarienQO)J.-t /&>Z jAklbilaga4 
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Som vi pratade om så redogör jag här kort de förändringarna som vi anser vara nödvändiga. 
Hänvisar till 3 årsplanen från förra året samt redovisningen från förra årets festival. 

salafestivalens ekonomiska förening vill med denna skrivelse redogöra vilka förändringar som måste göras med 
2014 års salafestival då förutsättningarna ekonomiskt kräver detta för att man ska kunna presentera en 
genomförbar budget. 
Kommunen har valt att tillskjuta 150000 till arrangerande av årets festival vilket är över 100000 mindre än vad 
ansökan innehöll. Dessutom har man valt att inte sammanföra ekodagarna och salafestivalen vilket medför en än 
mer stram budget. 

Under 2013 års festival fanns 65000 i finansiella medel från tidigare år vilket gjorde förra årets festival genomförbar. 
Detta presenterade Sala festivals ekonomiska förening i sin redovisning och manade att ha detta med i beräkningen 
när man beslutade om medel till 2014 års festival. Detta är framförallt viktigt om man vill följa den 3 årsplanen som 
föreningen har presenterat där grundtanken är att festivalen ska vara öppen och avgiftsfri. 

Sala festival ekonomisk förening har dock presenterat visa åtgärder som gör 2014 års festival möjlig. 

Det datumet som festivalen arrangeras bör flyttas till en löningshelg förslagsvis 25-26 juli. Detta möjliggör 
samarbete med krögare i Salasamt att man kan bygga en festival tillsammans med Sala statt som tidigare år valde 
att arrangera en egen festival på stadshotellet. 

Då de ekonomiska situationen måste lösas så föreslår man att se över att ha ett slutet område under kvällstid då 
handlare har stängt och då satsa på större artister på scenen. Entre n bör vara lägre än tidigare år och man kan också 
göra samarbetet tillsammans med Sala statt med gemensamt inträde för band eller liknande. 

Sala festival ekonomisk förenings styrelse känner också att kommunens politiker bör tydliggöra sin ställning vad 
gäller långsiktigt arrangerande av Salafestivalen. 
Under senare år har medlen för festivalen minskats från 350000kr till150000kr samtidigt har det förändrats från 
bidrag till förlustgaranti. 
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Då förutsättningarna har förändrats väldigt mycket så är det beklagligt att den 3årsplan som man förra året 
presenterade inte kan efterlevas då de medlen som vikts till salafestivalen helt enkelt inte räcker till. Det är då 
viktigt att kommunens politiker är medvetna att arrangörerna sala festival ekonomiska förening måste vidta 
åtgärder för att kunna få budgeten att gå ihop. 
Att föreningen bär det yttersta ansvaret som arrangörer är något som kommunen måste ta hänsyn till och 
respektera. Därav måste man också ges stöd i sina åtgärder för att få resultat och budget att gå ihop då detta enbart 
sker på grund av att medlen är mindre än ansökt belopp. 

Mycket vänliga hälsningar 

Niklas Hellstrand 
070-5866615 
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