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Mångfald vid Salamässan den 28 - 30 augusti 2015 

Årets Salamässa kommer på många sätt att präglas av Mångfald. 

Glada Hudik uppträder på mässan på söndagen. Det är Sveriges kanske 
absolut mest kända teatergrupp, som gjort succe i Sver ige, men också i USA 
där de uppträtt på Brooklyn Academy of Music i New York. Förutom 
teateruppsättningar så har de gjort filmerna Hur många lingon finns det i 
världen? (2011) och Hur många kramar finns det i världen? (2013). 

Salaambassadören 2014 - Columbuskören - kommer också att medverka vid 
Sala mässan. 

I ett samarbete mellan Inova Assistans, ICA Åkrahallen, Sala Sparbank och 
Sala kommun anordnas en engagerande föreläsning "I huvudet på en 
normalstörd - Att bli sedd, behövd och tagen i anspråk" med Pär Johansson i 
Sala Folkets Park på fredagskvällen. 

Pär Johansson är mest känd som initiativtagare till Glada Hudik, men är idag 
också en mycket uppskattad föreläsare och inspiratör. 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare inbjuds att lyssna till 
föreläsningen, som förhoppningsvis kan leda till ett fördjupat arbete i Sala 
kommun kring bl a värdegrundsfrågor. 

Ett Mångfaldspris kommer att instiftas av Inova ass istans. Det är ett pris som 
årligen ska delas ut till en person, förening eller företag som verkar för ett 
öppnare och tillgängligare samhälle som skapar en större mångfald. Deras 
ambition är att medverka till att skapa en kultur för öppenhet, tillgänglighet 
och mångfald genom ett samarbete mellan kommun, skola och näringsliv 
enligt den presentation som bifogas. 

Min uppfattning är a tt de initiativ som nu tas i samband med Salamässan och 
genom instiftandet av Mångfaldspriset är mycket vällovliga och mycket väl 
värda att ställa sig bakom för Sala kommun. 

Med hänvisning till ovanstående fö reslår jag att kommunstyrelsen bes lutar 

att ställa sig bakom det initiativ som tas genom instiftandet av ett 
Mångfalds pris. 

Carola Gunnarsson ( C) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Sedan en tid har tanken på att skapa ett sammanhang och en plattform i 
Sala som främjar mångfald och öppenhet i vår kommun funnits. 

Är det nödvändigt? Vi anser det! Idag matas vi löpande med negativa 
nyheter både på lokal och riksnivå. De människor, företag, föreningar som 
verkar för ett humant och rättvisst samhälle kommer alltmer i skymundan 
för braskande rubriker om fel, brister och fusk inom kommunala, privata, 
statliga verksamheter och företag. Detta på ett sätt som ofta generaliseras 
så grovt så det blir en sanning om hela yrkeskårer eller branscher. 

Vi vill instifta ett Mångfaldspris! Ett pris som årligen delas ut till en person, 
förening, företag som verkar för ett öppnare, tillgängligare samhälle som 
skapar en större mångfald. Där goda krafter och värdering blir 
dominerande i Sala. Tanken är att på lämpligt publikt evenemang dela ut 
detta pris i form av ett diplom/utmärkelse och en plakett/skulptur med 
inskription, förslagsvis på allmän plats tex biblioteket. 

Tillsammans är vi starka! 

Med detta brev vill vi dels informera men inte minst fråga om 
kommunstyrelsen kan ställa sig bakom detta initiativ och vara en del av en 
kommande nomineringskommitte? Vi kan redan se att intresset för dessa 
frågor är stort, bl.a arrangerar vi föreläsningen med Pär Johansson där både 
Sala Sparbank och lca Åkrahallen ställt sig bakom som partner. Genom att 
invitera och samarbeta med kommun, skola och näringsliv i Sala så kan vi 
skapa en dominerande kultur för öppenhet, för tillgänglighet, för mångfald. 

Vår vision är att Sala kommun tydligt skall förknippas med dessa 
värderingar 

Vänligen 

Roger Pearson Mattias Falk 
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