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 MISSIV 

Donation av tavla 
 

Sammanfattning av ärendet 
 
Sala kommun har erbjudits en donation av privat person, Ninnie Lukas, vars far dog i sviterna av 
Corona. Donationen är en målning med en text i guldplåt till minne av fadern och som också är 
tänkt att hylla alla dem som har avlidit i Coronaviruset i Sala. Donatorns förhoppning är att 
målningen ska pryda någon av de offentliga lokalerna i kommunen.   
 
För kommunen innebär donationen inga ekonomiska åtaganden. Kultur- och fritidsnämnden 
behöver också besluta om placering. 
 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2019-12-16 beslutat om Policy för offentlig konst och 
Kultur- och fritidsnämnden är på uppdrag av kommunstyrelsen ansvarig för all lös konst så som 
förvaring och underhåll.  Kultur- och fritidsnämnden avgör om kommunen kan ta emot 
donationer av lös konst och ansvarar för inköp, bedömning av kvalité och placeringar.  
 
 

Förslag till beslut 
 

att Kultur och fritidsnämnden tar emot donationen samt 

att ge Kultur- och fritidskontoret i uppdrag att lösa placering av donationen. 

 

Petra Jablonski 

Kulturutvecklare 

Bilaga: 
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Från: Roger Nilsson[roger.nilsson@sala.se]
Skickat: 19.11.2020 13:38:19
Till: KFF[kulturfritid@sala.se]
Kopia: Petra Jablonski[Petra.Jablonski@sala.se];
Ämne: VB: Ninnie Lukas

För diarieföring!

Med vänliga hälsningar

Roger Nilsson
Kultur- och fritidschef
Tfn/mobil: 0224- 74 78 21

Från: Ninnie Lukas <ninnie.lukas@gmail.com> 
Skickat: den 19 november 2020 12:55
Till: Roger Nilsson <roger.nilsson@sala.se>
Ämne: Re: Ninnie Lukas

Hej Roger!
Nu blev det sent.
Men här kommer äntligen lite information.

MIn Framlidne far Sven - Åke Gustafsson dog i sviterna av Corona på boende i Sala 17 April 2020. 
I hans dödsannons önskade jag att samla in pengar för ngn form av uppmuntran och stöd, för de 
anhöriga i Sala kommun, som har fått gått igenom samma sak. Pappa dog utan hjälp till syrgas, bara 
hjälp i livets slutskede. 

Vem var far? Jo en lång man, vältränad, tränade i sitt eget boende och motionerade till sin sin 
åttioårsdag. Han Körde Cross cykel till ca 75 års ålder. Far Sven - Åke, var en profil i stadens cafeer, 
satt gärna på bänkar i parken, på torget och brydde sig om de som ingen brydde sig om. Han 
medverkade flitigt i PRO, med teater och sång. Han kom från en musikalisk familj och har uppträtt 
mkt i sitt liv för de äldre. Pappa var också jägare med mkt etik, moral, kärlek och värme till djur och 
natur. I hela sitt liv har han sedan hans mors mycket tidiga bortgång, då han bara var ett barn, har han 
haft ett varm intresse för att vårda och förvalta skogens djur.

Nu har pappa ägt en tavla, handmålad (sänder med foto här i en fil) med älgar på, som var hans 
favoriter. Han talade med dem, då han lär deras språk. Men de fick inte komma för nära. då han hade 
god respekt för dem. Tavlan har mått 1, 32 cm lång samt ca 72 cm hög. Den är handmålad och 
gedigen.

Tavlan skänkes som minne till Sala kommun hus, i minne för att hylla alla dem som har avlidit i 
Coronaviruset i Sala kommun. Det är min innersta önskan. Pappa var instängd i ett boende och hade 
ingen utväg än att få gå igen detta. Men det var fler fina Salabor i Sala kommun som fick bli 
medvandrare, med far, till slivets slutgräns.

När jag ensam fick städa upp i hans rum, där jag har fått se tavlor hänga snett, har han har försökt att 
boa med kuddar och filtar än här och där. Näsblod, hit och dit samt annan utsöndring, så kan jag inte 
se tavlan hemma hos mig, då det tag ca 7,5 timmar att städa hans lila rum med pentry, trosta att jag 
själv är riskperson. Men det fanns ingen klausul, vi anhöriga var tvungna att städa själva, vi hade ju 
skrivit på ett boende kontrakt. 

Som fd sjuksköterska har jag ingen ledsamhet eller klagan. Det här är bara tragiskt. Vi måste hjälpas 
åt att se det goda och fina. Vi som har fått gåvan att få fortsätta livet, får försöka bygga en framtid för 
och med varandra.
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Därför önskar jag göra såsom min far Sven - Åke, att med varm, vänlig, hjälpsamhet också få ge 
gåvor. Det blir som hans egen förlängda arm. Så:
Nu erbjuder jag denna tavla, samt värdet på sparade medel á 3 800 kr i blommor, ge det till anhöriga 
som har fått ngn nära insomnad i Sala          kommun.  Så:                               

Söndagen den 29 November 2020
kl 14:00-16:00
Kommer jag själv att stå - med önskan om möjlighet från er - med två bord för avhämtning av 
blommor.
Summan 3 800kr samlades in på ett konto som fanns på min fars dödsannons, en enda dag. bLa. 
PRO, Karlströms motor - Vännerna mfl.

Det kommer att sättas på en guldplåt på tavlan med förslag på text:
* Till minne av Sven - Åke Gustafsson, samt  invånare i Sala Kommun år 2020, insomnade i Covid -
19.
* Till minne av Sven Gustafsson, samt invånare i Sala kommun år 2020, Covid-19.
*Till minne av Sven - Åke Gustafsson, Sala, år 2020, Covid -19. (Corona).

Vad har ni för förslag?
Den kommande skylten i en plåt av guldfärg,att sätta på tavlan, blir en kostnad som jag själv får 
bära.
Bergs blomsterhandel, Sala, sponsrar den kostnad som överstiger 3 800 kr, för 60 st blommor. Deras 
grossistfirma erbjuder ett högt värde på blommor: Orkideer, som skulle ha kostat ca 150-200kr enligt 
grossisterna själva.

Ett långt brev, med ett ödmjukt innehåll, för det som har skett, och med önskan att påvisa värde för 
andra människor såsom min Far gjort i friskt tillstånd.

MVH Ninnie Lukas.
072 222 6017. Sala/Västerås.

Den tors 19 nov. 2020 kl 00:18 skrev Roger Nilsson <roger.nilsson@sala.se>:

Hej Ninnie!!

Tack själv!

Du har rätt adress så det går bra att skicka din önskan via denna e-post.

Mvh
Roger Nilsson
Kultur- och fritidschef 

Skickat från min iPhone

> 18 nov. 2020 kl. 18:46 skrev Ninnie Lukas <ninnie.lukas@gmail.com>:
> 
> 
> Hej Roger!
> Tack för samtalet igår tisdag 17 November 2020, angående Tavla, Blommor mm.
> Vill du ge respons på denna E-Post?
> Då vet jag att min information kommer rätt.
> 
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> MVH Ninnie Lukas
> 
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CHECKLISTA 

Checklista för landsbygdssäkring av beslut. 

DONATION AV TAVLA 
 

Bedömer ni att beslutet kommer innebära särskilda konsekvenser för landsbygden, 

nu eller i framtiden? 

JA  NEJ   

 

Vid JA – hur bedömer ni att beslutet påverkar: 

1. att det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden?  

I så fall, på vilket sätt?  

 Skriv här... 

2. att det skapas fler eller färre jobb på landsbygden?  

I så fall, på vilket sätt? 

 Skriv här... 

3. att det ökar eller minskar tillgången till god service på landsbygden?  

I så fall, på vilket sätt? 

 Skriv här... 
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CHECKLISTA 

Checklista avseende FN:s konvention om barnets rättigheter 

DONATION AV TAVLA 
 

Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden? 

På vilket sätt? / Varför inte? 

Skriv här... 

Vid JA ska denna barnkonsekvensanalys fyllas i 

1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i 

främsta rummet?  

Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte? 

JA 
  

NEJ 
  

 Skriv här...   

2. Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? 

Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte? 

JA 
  

NEJ 
  

 Skriv här...   

3. Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor 

beaktas med tanke på bland annat kön, etniskt ursprung, 

hälsa, funktionshinder, tro eller social ställning? 

Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte? 

JA 
  

NEJ 
  

 Skriv här...   

4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening?  

Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte? 

JA 
  

NEJ 
  

 Skriv här...   

 Övrigt som bör tas hänsyn till   

 Skriv här...   
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Anvisningar för Barnchecklistan 
Barnchecklistan används för att klargöra vilka beslut som kan beröra barn och ungdomar 

och därför behöver få en särskild barnkonsekvensanalys.  

Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och ska naturligtvis 

främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn. 

Barnets bästa i främsta rummet (artikel 3, 4 och 6) 
Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och utveckling, i 
beslutsfattandet? 

Har en sammanvägning gjorts av olika intressen? 

FN:s barnkommitté har uttalat att principen om barnets bästa alltid ska beaktas och väga 

mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga tyngre, t.ex. 

samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. 

principen om barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till 

skydd mot missförhållanden och övergrepp. 

beslutsfattare ska enligt barnkonventionen anstränga sig till det yttersta av tillgängliga 

resurser för att tillgodose barnets bästa, detta innebär t.ex. att när ett enskilt barns bästa 

eller en grupp barns bästa måste ge vika för andra intressen bör kompenserande åtgärder 

övervägas. 

till prioriterade rättigheter hör utveckling/utbildning 

Beslutet belyst ur barnets perspektiv 
Vilka konsekvenser har beslutet för barnet/barnen och hur kan barn själva tänkas värdera 

beslutet? 

Barns och ungdomars rätt till likvärdiga villkor (artikel 2) 
Diskrimineras barnet eller dess föräldrar p.g.a. kön, etniska ursprung, funktionshinder, 

tro, ställning etc.? 

Har hänsyn tagits till barns särskilda behov på grund av psykiskt/fysiskt funktionshinder? 

(artikel 23) 

all olikhet behöver inte innebära diskriminering, det avgörande är om de kriterier som 

ligger till grund för olik behandling är rimliga och objektiva 

barn får inte diskrimineras i förhållande till vuxna och inte i förhållande till andra grupper 

av barn. 

ojämlikheten i hälsa vad gäller pojkar/flickor, socioekonomisk och etnisk tillhörighet ökar 

bland barn och ungdomar och detta måste hejdas 

Överväg effekterna vad gäller fysisk hälsa, psykisk hälsa, social hälsa (artikel 24). Var 

särskilt uppmärksam på följande: 
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allergier drabbar många barn och ökar, idag är ca 40 procent av alla barn och ungdomar 

drabbade 

skador (olycksfall, självmord) - orsakar den högsta dödligheten bland barn 

självförtroende 

droger och tobak - tobak ökar bland flickor, viss tendens att också drogbruket ökar 

Barns och ungdomars rätt att uttrycka sin mening - (artikel 12) 
Barnets rätt att komma till tals måste ytterst vara underställt principen om barnets bästa, 

bedömningen om vad som kan ses vara ett barns eller en grupp barns bästa i en viss 

situation ska alltid göras av de vuxna som har ansvaret för besluten. 

FN-kommittén framhåller att det är särskilt viktigt att barn får delta i beslutsfattande på 

den lokala nivån. 

ange här på vilket sätt ungdomars röst har inhämtats, t ex enkät i en skolklass, remiss till 

ungdomsrådet, samråd med ungdomsorganisationer osv. 

i fall där beslut berör barn på ett personligt plan – har barnet fått säga sin mening? 


