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Kriterier och tillvägagångssätt- Årets salaambassadör 

Utmärkelsen Årets salaambassadör ska föräras en person som genom sina insatser 
och sitt engagemang verkat för att utveckla, och sprida kunskap om - eller på annat 
positivt sätt- göra Sala intressant för kommuninvånare och besökare. juryn ska i sin 
bedömning av nominerade personer beakta en representativ fördelning av kön, 
ålder och etnisk bakgrund. 

För att utnämnas till salaambassadör ska: 

• kandidaten vara nominerad av person som inte ingår i juryn 

• nomineringen vara Sala kommun/Medborgarkontoret tillhanda före sista 
datum för nominering 

• kandidaten ska bedriva sitt uppdrag på frivillig basis och inte i sin 
yrkesutövning, oavsett arbetsgivare 

• kandidaten ej vara utnämnd till salaambassadör tidigare 

• det uppdrag kandidaten nomineras för gynna Sala och marknadsföra 
kommunen både för sina medborgare och besökare 

• ideella uppdrag premieras 

Tillvägagångssätt: 

• Personer som inte ingår i juryn är välkomna att nominera förtjänta 
kandidater av utmärkelsen Årets salaambassadör genom att skriva en 
motivering och lämnafskicka till Medborgarkontoret i Sala kommun. 

• Från inkomna nomineringar väljer juryn ut X antal, (helst tre), personer som 
presenteras i Sala Allehanda. 

• salabor får bland de presenterade förslagen rösta fram årets vinnare. 

• Vinnaren tar emot utmärkelsen, i form av en silvertacka eller silversmycke, 
av kommunalråd eller annan juryrepresentant vid evenemanget Händels 
fyrverkerikonsert i Sala stadspark. 

Aktbilaga 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

juryn - sammansättning: 

Ordförande kommunstyrelsen Quryns ordförande) 

Kommunchef 

Sala kommunjMedborgarkontoret, informatör 

Representant för Företagarna Sala 

Representant för Svensk Handel i Sala 

Representant för Sala Allehanda 

salaambassadör föregående år 
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SALA 
KOMMUN 

§97 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-05-27 

Dnr 2012.364 

Motion om utmärkelsen Årets salaambassadör 

INLEDNING 

KH nr 68 

Anders Weiborn (M) inkom den 23 november 2012 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att ändra namnet på utmärkelsen "Årets Salaambassadör" till 
"Årets Salabo". 

Beredning 
Bilaga KS 2013/124/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2013/124/2, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2013-05-07, § 131. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-05-13, § 132. 

Yrkanden 
Andreas Weiborn (M) yrkar 
att motionen ska bifallas. 

Mathias Goldkuhl (M), jan-Olov Eriksson (M) och Emil Klingström (M) yrkar 
bifall till Andreas Weiborns (M) yrkande. 

Carola Gunnarsson (C), Marcus Andersson (SBÄ) och Gunnel Söderström (V) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Andreas 
Weiborns (M) yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att avslå motionen, 

att uppdra till kommunstyrelsen att se över och modernisera kriterierna för vilka 
som kan komma ifråga att bli nominerade, samt 

att de nya kriterierna tillämpas vid nominering av kandidater till årets sala
ambassadör 2013. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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