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Motion levandegör Sala  kommuns historia  och kulturarv

INLEDNING

Motionen är väckt av  Magnus  Edman (SD) 23 mars  2018  och  förslaget  är att Sala

kommun ska utreda möjligheten att införa ett system för skyltar med QR—koder på

lämpliga platser i kommunen i  syfte  att lyfta fram och levandegöra Sala kommuns
rika historia.

Beredning

Bilaga KS  2019 /168  /  1, motion  — levandegör Sala kommuns historia och kulturarv
Bilaga KS  2019/168/2, yttrande

Bilaga KS  2019  / 168/3, svar på motion från kommunstyrelsen ordförande

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att
kommunfullmäktige beslutar

a_tt bifalla motionen.

Erik Hamrin (M) yrkar bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

att bifalla motionen.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Levandegör Sala  kommuns  historia och kulturarv.

Sala  kommun  har ett rikt kulturarv som är värt att lyftas fram. Silvergruvan, Väsby

kungsgård, Agueli museet och alla fornminnen runt om i kommunen är bara en liten del. Vi

har även föremål som är unika och den enda av sitt slag i Västmanland just här i Sala

kommun, bland annat runblocket i Österbennbäck. Genom att göra vårt kulturarv mer

tillgängligt för allmänhet och besökare skulle det även bidra med att öka och utveckla

besöksnäringen i hela kommunen.

Ett enkelt sätt att göra det på är med QR—koder. En ,QR;_kod är en streckkod som kan avläsas i

smartphones. Genom att scanna av streckkoden kan t. ex. en berättelse höras på plats.

På en kulturbyggnad  i Sala  sätter man en  QR-kod, som  leder  en  till  en  liten  film som  visar

platsen  i en  annan  tidsålder. Skyltar med  QR-koder  kan användas för att informera om

lokalhistoria. I Salas kulturhistoriska miljöer så skulle en satsning på QR-koder kunna vara

lysande. Tänk att gå fram till Drottnings Kristinas schakt, scanna av en kod, och sedan få se

en film som med ljud och bild visar hur det såg ut när den var aktiv.

Möjligheterna känns oändliga —- och bäst av allt  — det ger oss en möjlighet att använda

historiskt material (filmer, bilder, texter) för att förstärka berättelsen av våra bygder.

Målet kan också vara att hela tiden öka hembygdsrörelsens möjligheter och färdigheter i att

lära känna hembygdens kulturmiljöer och deras värden. Att lära känna hembygdens

kulturmiljöer handlar om att ta reda på och redovisa vilka kulturmiljöer som finns, vad de

betyder, vad de berättar och vilken kunskap de bär på.

Därför yrkar Sverigedemokraterna Sala:

Att Sala kommun utreder möjligheten att införa ett system för skyltar med QR-koder på

lämpliga plaster i kommunen med syfte att lyfta fram Salasrkulturarv och historia.

För Sverigedemokraterna Sala

Mag us Edman gruppledare

Sala  18-03-21
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

YTTRANDE ÖVER MOTION: Levandegör Sala kommuns historia och

kulturarv.

Magnus Edman har inkommit med en motion om att göra Sala kommuns

kulturarv mer tillgängligt för allmänhet och besökare genom att införa QR-

koder i Salas kulturhistoriska miljöer.

Motionens förslag är att Sala kommun ska utreda möjligheten att införa ett

system för skyltar med QR—koder på lämpliga platser i kommunen med syfte

att lyfta fram Salas kulturarv och historia.

En QR-kod [Quick Response) är en typ av streckkod som har formen av en
fyrkant.  I  moderna telefoner med kamera och möjlighet att ladda ner appar,
så kan man ladda ner olika typer av QR—läsare. Med dem kan man scanna av
QR-koder. Man behöver också internetuppkoppling.

Tillgängligheten av kultur ökar genom QR—koden och ger besöket ett
mervärde och kan vara ett bra sätt att informera om lokalhistoria. Den ger en

möjlighet att använda historiskt material (filmer, ljudberättelser, bilder,
texter) för att förstärka berättelsen, det kan vara material som idag kanske
inte hittas eller som håller på att glömmas bort.

Kultur och fritidskontoret ställer sig positiva till motionen i sin helhet.

Motionen har även inriktning till besöksnäring och information som berör
näringslivs- och medborgarkontoret.

Petra jablonski

Kulturutvecklare

Sala Kommun



SALA1000,v 2.0,  2012-08-02

P)» U131, KC» ,) (>lcj/ llrll/ 5
1(2)

2019—09—24

 

SALA
KOMMUN

SALA KOM MUN
Kommunstyrelsens förvaltning

KOMMUNSTYRELSEN _ .

Anders  Wigelsbo mk- 2623 "UU" 25

022"?n %; 1/57!)— Aktbilagaé

Svar på motion Levandegör Sala  kommuns  historia och kulturarv

Magnus Edman (SD) inkom  den 23 mars  2018  med rubricerad motion.

Motionens förslag är att Sala  kommun  ska utreda  möjligheten  att införa ett system
för skyltar med QR-koder på lämpliga platser i  kommunen  i syfte att lyfta fram och

levandegöra Sala  kommuns  rika historia.

En QR—kod [Quick Response) är en typ av streckkod som har formen av en fyrkant.  I

moderna telefoner med kamera och möjlighet att ladda ner appar, kan olika typer av
QR-läsare installeras. Det ger en möjlighet att använda historiskt material (filmer,

ljudberättelser, bilder, texter) för att förstärka berättelsen, och använda material

som idag kanske inte hittas eller håller på att glömmas bort.

Motionen har remitterats till Kultur- och Fritidskontoret för yttrande.

Av Kultur— och F ritidskontorets yttrande framgår att de ställer sig positiva till

motionen i sin helhet. Vidare konstateras att motionen även har inriktning till

besöksnäring och information som berör näringslivs— och medborgarkontoret.

I takt med digitaliseringen öppnas också nya möjligheter att söka och även samla

information om fornlämningar. Digitaliseringen innebär också att det är tillgängligt

för de som inte kan besöka platserna fysiskt.

Riksantikvarieämbetets nationella fornminnesinformationssystem (FMIS)

innehåller information om alla kända fornlämningar och övriga kulturhistoriska

lämningar i Sverige. Denna information är tillgänglig för alla genom söktjänsten

Fornsök. Bland annat kan man där hitta information om labyrinten vid Längforsen.

Att på ett tillgängligt sätt, och med relativt små medel, göra Sala kommuns rika

historia mer levande är en god idé. På så vis kan besöksnäringen gynnas, och olika

aktörer i kommunen kan få ett redskap att använda för att lyfta den lokala historien.

Detta kan också leda till positiva effekter för civilsamhället.

Anders  WigelsboSALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1

Kommunstyrelsen Växel:  0224474  70 00 Kommunstyrelsens ordförande

Box 304 Fax:  0224-188  SO anders.wigelsbo@sala.se

733 25 Sala kommun.info@sala.se Direkt:  0224-74  71 00

www.sala.se
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Kommunstyrelsen

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

&bifalla motionen
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Anders Wigelsbo (C)

Kommunstyrelsens ordförande


