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Det året som gått har varit ett väldigt krävande år för salafestivalens styrelse 

inneburit en nedskärning av många av dom posterna som tidigare år finansierats av intäkter 

från bidrag från kommunen samt intäkter från biljetter. Förutom detta så har den korta tiden 

från beviljat medel från kommunen till festivalen inneburit en del merkostnader då vi inte 

kunnat kostnadseffektiviserat så mycket som vi hade önskat. 

l siffror så kan ni nedan se den budgeten som löd under 2012 års festival såväl som 2013. 

Den mest slående skillnaden är självklart att intäkten på en halv miljon i form av biljetter inte 

längre finns kvar. Detta var dock något som vi i styrelsen tidigt fattade ett beslut om att 

genomföra på grund av allt missnöje med entrepriserna samt den överhängande 

problematiken med ett slutet område inne i Sala centrum. 

Dock så kan man också se att det bidrag som givits från kommunen har minskats med 

lOOOOOkr vilket avsevärt försvårade arbetet. Förutom detta så var också detta inte heller i 

ren form ett bidrag utan en förlustgaranti som enbart får nyttjas i det fallet att salafestivalen 

inte kan täcka sina kostnader för festivalen. De finanseilla medlena som fanns kvar från 

förgående år nyttjades till fullo för att kunna genomföra festivalen. 
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Till nästa år 
Det främsta problemet i år har varit den strama budgeten men därtill också ovetskapen om 

vilka summor som kommunen kunnat gå in med. salafestivalens stadgar säger att man ska 

fortsätta arrangera festivaler varje år. Detta är dock inte görbart utan ett tydligt ekonomiskt 

stöd från sala kommun. Salasparbank har givit salafestivalen 30000 kr att införskaffa 

evenemangstält till nästa år för att på så sätt kunna generera mer intäkter. 

Det är dock viktigt att kommunen tidigt och tydligt ger besked vilken finansiell ram som finns 

för festivalen. Först då kan styrelsen i Sala festival ekonomisk förening fatta ett beslut om 

festivalen kan genomföras i enlighet med den tre årsplan som presenterats. 

Detta är en ekonomisk slutrapport för dagsläget och bör inte ses som ett bokslut för 

festivalen. En årsredovisning kommer tillsammans med bokslutet i slutet av året. 
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