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KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-03-20

Dnr  2019/346  »- I),

§  69 Ansökan om bidrag för radiosändning av kommunfullmäktiges

sammanträden

INLEDNING
Ansökan om bidrag för radiosändning av kommunfullmäktiges sammanträden

inkom den  5  mars  2019  från Radio Sala.

Radio Sala ansöker om bidrag på 10 000 kr per år under perioden  2018-2020.

Beredning

Bilaga KS  2019/58/1, Ansökan om bidrag för radiosändning av

kommunfullmäktiges sammanträden

Yrkande

Anders Wigelsbo [C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt bevilja 10 000 kronor för år  2019  till Radio Sala, att tas ur eget förfogande.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt bevilja 10 000 kronor för år  2019  till Radio Sala, att tas ur eget förfogande.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Bilaga KS 2019/58/1
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SALA

Kommunfullmäktiges öppna sammanträden är Viktigt för förtroendet mellan

kommuninnevånarna och de folkvalda.

Att dessutom kunna välja mellan att närvara på de öppna mötena, att lyssna på dem via
internet eller på närradion, som här i Sala, ger fler innevånare en god möjlighet att följa och

bli informerade om förhandlingarna.

Vi på Radio Sala har tidigare sänt KF’s sammanträden tack vare frivilliga insatser av vår

förenings medlemmar. Men det har blivit allt svårare att få dem att ställa upp på kvällstid och

sköta sändningarna.

Vår systerförening i Västerås (FMiV) utför precis samma tjänst åt KF där och debiterar då

kommunen enligt avtal 500 kr per timme.

För att kunna fortsätta sändningarna från Sala KF behöver vi också få debitera kommunen för

vårt arbete. Men i stället för ett timbaserat arvode föreslår vi ett fast belopp om 1,000 kr per

KF-sammanträde.

KS beviljade det för 2017 med ett engångsbelopp på 10.000 kr. Vi ansöker nu om att bidraget

skall fortsätta utgå under ytterligare 3 år d  V  5 för åren 2018-20.

Vi hoppas kommunstyrelsen bifaller denna begäran så att närradiosändningarna kan fortsätta

till gagn för alla våra intresserade innevånare.

Sala den 1 mars 2019

Kerstin Karlsson

Ordförande Radio Sala 97.0 FM


