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Ansökan om stöd till evenemang - förlustgaranti 

SALAFESTIVALEN 2014 
Nytt för 2013 var att man öppnade upp festivalsområdet och slopade inträdesavgift 
Man ville att festivalen skulle vara en kulturell arena i kombination med att man 
visade Sala från sin bästa sida. 

Det fanns tidiga tankar på att samordna Sala festivalen med Ekofestivalen men KS 
beslutade 2014-01-09 §4 att Sala ekofestival skall genomföras i maj och att Sala 
festivalen skall genomföras i augusti. I samma beslut togs beslutet att bevilja Sala 
Festival Ekonomisk förening 150 000 kr i förlustgaranti till salafestivalen 2014, 
varav viss del kan beviljas i förskott. 

Sala festivalen ekonomisk förening planerar att genomföra Salafestivalen den 15-16 
augusti. I ansökan finns planer på hur Sala festivalen kan utvecklas under en 
treårsperiod. 

I ansökan finns beskrivet hur man tänker sig festivalen skall bedrivas under år 2. 

Dessa planer baserar sig på förutsättningen att man erhåller det bidrag man ansökt 
om. Sala ekonomiska förening har ansökt om 260 OOOkr i stöd till evenemanget 

Om Sala festival ekonomisk förening inte erhåller den äskade bidraget så ser sig 
föreningen tvingad att se över olika alternativet för att täcka kostnaderna. BLa 

• Genom att ta inträde på vissa delar av festivalen. 

• Ändra datumet för evenemanget för att kunna ta del av fler 
samarbetspartners och därigenom kunna få extra intäkter. 

Avsatta medel för Evenemangsstöd - förlustbidrag för att stödja evenemang av brett 
publikt allmänintresse som ger liv och rörelse i centrum är 200 000 kr. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja Sala Festival Ekonomisk förening 150.000 kronor i förlustgaranti 
till salafestivalen 2014, varavviss del kan beviljas i förskott. 
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ANSÖKAN OM STÖD TILL EVENEMANG - FÖRLUSTGARANTI 

Organisationsnummer 

7· %2..3~63n 

Postnummer 

2012-09-27 
ANSÖKAN OM STÖD Till EVENEMANG - FÖRLUSTGARANTI 

73'3 38 
Telefon och e-post 

O 7 0 - feU vr;..!el1 • . se 

Ansökan avser 
Beskrivning av evenemanget/projektet (syfte, mål och målgrupp) 

R. , lo.. '''-

Deltagare/besökare 

An~d(rgare Beto '(Jo beSÖ~nde 7 O O () 
Antal övernattande Överna ttn ingsstä Ilen 

j Ö D ID 
Deltagaravgift Entreavgift 

O O 

Ekonomi (utförlig budget bifogas ansökan) 

Till vilk~n:il la ~ ktife~e~sJ klf~':tr~a~ti? l D IL{ 
Andra bidrag (ej sponsring) som har sökts eller kommer att sökas till detta evenemang 
(avser även andra kommunala nämnder/styre lser och bolag) 

Belopp som söks 

1. 6 00 C () 

Marknadsföring 
Hur kommer ni att marknadsföra evenemanget? (kryssa aJt) 

)S.tokalt ti-Nationellt D Internationellt 

Vid ett bifa ll kommer Sala kommun som motprestation att 

l(j synas i annonser ~få tillgång tlll marknadsplats D synas på nummerlappar 

J'lsynas på arrangörens hemsida ,R1 få utrymme för roll-ups lXsynas i start- och resultatlistor 

e.synas i programbladet ~å utrymme på banderoller, antal: 

(a..synas i övriga trycksaker (ange vi lka) : L · el / II el ( ~ " I el UCA 

D få annat erbjudande, ange vilket: v' 

D annat, ange vad: 

I "'o/,-l"r~zg &7fi?~r 
Efter avslutat evenemang ska ett ex av utgivet material, utvärdering och ekonomisk redovisning skickas till Sala kommun 



SF2014 Intäkter Kostnader 
Bidrag 260000 Artister 110000 

C Sponsring 50000 Scen/lokal 80000 

~ 
Netto förgående 10000 Vakter/polis 20000 
Kröga re hyra 20000 Toaletter tält stake 20000 -- Knallar hyra 10000 El. Ljudmätningar 20000 - -

c:::D Tivoli 20000 Marknadsföring 30000 
Hyra mark övrigt 15000 STIM Studiefrämjandet 

Volentärer 10000 
Föreningar 5000 
Projektersättning 90000 

385000 385000 
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Budget och villkor 

Då Salafestivalen jobbar efter en treårsplan och försöker utveckla evenemanget efter den styrningen 

som detta dokument presenterar så gör det att Sala festival ekonomisk förening måste sätta upp vissa 

förutsättningar för att festivalen ska arrangeras. 

Förutsättningar för Salafestivalens arrangerande: 

Att Sala festival ekonomiskfärening kan nyttja den mark som kommunen anser lämplig t ill fullo under 

den tid som festivalen äger rum . 

Att Sala festival ekonomiskfärening kan ta del av bidrag och förlustgaranti från Sala kommun i god tid 

innan festivalens datum. 

Om kommunen inte kan ge det bidrag och förlustgaranti som Sala festival ekonomisk förening eskar 

så måste man se över alternativ för att täcka kostnaderna på arrangemanget. Detta innebär att man 

måste ta ett inträde på visa delar av festivalen för att kunna täcka kostnaderna för framför allt artister 

och scen. 



Kompletterande uppgifter till Bilaga 2. 

Salafestivalen 2014 

Följande förutsättningar ställs också ifall inte det bidrag som äskats tilldelas Sala festival 
ekonomisk förening . 

Att Sala festival ekonomisk förening får ändra datumet för evenemanget för att kunna ta dela av 
fler samarbetspartners och därigenom kunna få extra intäkter. 

Salti festh/3! ckcnomisk förenir:g 

Ordförande Niklas Hel/strand 



Planneringsförslag 

Följande plan presenterar hur vi ska jobba inför 2014 och ger också ett förslag hur festivalen ska 

utvecklas under kommande år. Detta bygger på den treårsplan som Salafestivalen presenterade 2013. 

År2 
Salafestivalen har slutförts med ett lyckat resultat och det öppna konceptet kommer leva kvar medan 

vi fortsätter bygga på med nya aktiviteter och samtidigt väver in fler aktörer i arrangemanget. 

Då vi har skapat arenan för att presentera Sala under två till tre intensiva dagar så kopplar vi ihop 

konceptet och gör det mer attraktivt för besökare utanför länsgränserna. Genom att jobba tidigt med 

att inkorporera Sala festivalen i planeringen hos föreningar, företag, privatpersoner, idrottskommiteer, 

tuneringsansvariga och artister. Då festivalen har fått en något mer erkänd roll så kommer artister och 

uppträdanden kämpa för att få stå på scenen. 

Genom att bibehålla samma musikaliska bredd så ska kan vi till nästa år införa mer kända inslag för 

att kunna dra publik ifrån närliggande orter. Fokuset kommer dock ligga på att bredda evenemanget 

ytterligare så att samtliga aktörer i Sala kan medverka i arrangemanget av festivalen. 

Utöka kontakten med fler krögare och handlare som kan tänka sig att medverka under festivalen både 

på området men också i deras egna lokaler. 

Mat: 

Uppträdande: 

Filmer: 

Konst: 

Handel: 

Attraktioner: 

Aktiviteter: 

Världens mat tält, Langos, Orientalisk, Ekologiskt närodlat, 

bondens marknad, knallar med ekologiskt tema. 

Stor eldshow av Firebrand, Streetperformance, Artister, föreläsare 

Utomhusbio, Live e-sport, Tema hållbar utveckling på filmvisningar 

Streetart, Modern konst, återvunnen konst, 

Festival erbjudande, Veckan butiker, Grillbiljetter, Ekologiska partners 

Tivoli, Street performance, Vett och watt, motorcirkus, dansuppvisning 

Basket, löpning, agility, dansuppvisning, limbodans, yogaprova på 

gymnastikuppvisning. 

• Helårsarrangemang som har finalen och uppvisningarna under festivalen 

• Workshops presenteras under och inför festivalen 

• Idrottsevenemang som samarrangeras med Festivalens vecka och datum' 

1 Paul Gudgin - Festival Management Master Class 2013 February 



• Utöka med extra sovplatser och weekend paket under festivalen 

• Speciella visningar och utställningar unika för festival en 

• Riksevenemang som försöker samorganiseras med festivalen 

• Närma samarbete med studieförbund och ideella föreningar 

• Utbyte med tärna folkhögskola och arrangörsutbildning 

• Samarbete med marknadsföring från kultursamordnare i Västerås 

Målgruppen: Salaborna med länsinnevånare samt grannorter (Hedermora, Köping, Hallstahammar, 

Heby, Västerås, Enköping, Avesta, Surahammar, Morgongåva) 

Områdes beskrivning: Samma område som tidigare men även ytterligare områden kring dammarna 

och grönområdet i Stadsparken. Samarbeten med Gruvan, Sätra Brunn och Folkets park. 


