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MISSIV 

Salas 400-års jubileum 
Bakgrund  
Kommunchefen har fått ett uppdrag från kommunstyrelsens ledningsutskott att 
påbörja förberedelserna för firandet av Sala 400 år. Inriktningen är att tonvikten för 
firandet ska ske med under sommarhalvåret 2024. Målbilden är att ingen i Sverige 
ska missa att Sala fyller 400 år och att det är hela kommunens firande.  

En organisationsplan har tagits fram och redovisade på kommunstyrelsens 
ledningsutskott den 25 november 2020, § 195.  

Styrgrupp 
Kommunchefen har tagit fram ett förslag till personer och ordförande som ingår i en 
styrgrupp. I styrgruppen finns representanter från både kommunen och från 
civilsamhället. Personerna i den föreslagna styrgruppen:  

Glenn Andersson, ordförande 
Christer Ekman 
Daniel Holmvin 

Styrgruppen kan även utökas med personer efter beslut från styrgruppen utifrån de 
behov som uppkommer.  

Funktion och uppdrag  
Styrgruppens uppdrag blir att hålla samman de olika råden och att ha kontinuerliga 
uppföljningar och avstämningar med dessa. Styrgruppen sätter inriktningen för 
arbetet och har mandat att fatta beslut kring själva firandet. I råden styr respektive 
råd sitt eget arbete på uppdrag av styrgruppen och rapporterar till denna.  

Protokoll från styrgruppens möten delges kommunstyrelsen ledningsutskott där 
det särskilt framkommer hur arbetet med att söka och hantera ekonomiska medel 
för detta firande. De eventuella medel som nämnd fattar beslut om att avsätta för 
projektet redovisas och följs upp gentemot kommunstyrelsen.  

En redovisning av styrgruppens arbete sker förslagsvis på ledningsutskottets 
sammanträde i november 2021. 

Kommunchefen ingår som kommunens representant i styrgruppen tillsammans 
med en projektledare. Styrgruppen startar upp sitt arbete efter att erforderligt 
beslut fattas från kommunstyrelsens ledningsutskott. 

Projektledare 
En projektledare på deltid kommer att anställas i projekt från hösten 2021- oktober 
2024. Projektledaren föreslås få sin organisatoriska hemvist under 
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näringsliveenheten. Medel till denna projektanställning tillförs från 
kommunchefens verksamheter inom kommunstyrelsen eller via politiskt beslut.  

Konsult 
En konsult har engagerats under 2021 för att vara behjälplig med uppstarten av 
projektet och att föra arbetet framåt. En utvärdering sker under december månad 
2021 och en behovsanalys genomförs där kommunchefen ser över en förlängning 
eller ändring av ev. avtal utifrån uppskattat behov.  

Förslag till beslut 
Ledningsutskottet beslutar 

att anta organisationsmodell, funktion, uppföljning och medlemmar inom 
styrgruppen, samt 
att en redovisning av arbetet presenteras på kommunstyrelsen ledningsutskott i 
november 2021.  
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