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Svar på motion om utmärkelsen "Årets Salaambassadör" 

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

Utmärkelsen "Årets Salaambassadör" ges till personer som genom sina insatser och 
sitt engagemang verkar för att utveckla, sprida kunskap om, eller på annat positivt 
sätt, göra Sala intressant för kommuninvånare och besökare. Genom åren har 
utmärkelsen gått till bland annat entreprenörer, konstnärer och ledare inom 
föreningslivet Förslagsställaren ser ett problem med att använda sig av ordet 
"ambassadör" i namnet för utmärkelsen. Problematiken ligger i att utmärkelsen ger 
sken av att vara ett formellt uppdrag, och att det kan upplevas otydligt vad 
ambassadörskapet egentligen innebär. För att komma ifrån detta anser 
förslagsställaren att namnet på utmärkelsen" Årets Sala ambassadör" bör ändras till 
"Årets Salabo". 

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. 

Utnämning till årets salaambassadör har skett alltsedan 2001. Ordet ambassadör i 
Sala i betydelsen goodwill-ambassadör. Salaborna har under två veckor möjlighet 
nominera lämpliga kandidater. Tillgängagivandet av årets salaambassadör sker i 
samband med Händels Fyrverkerikonsert i Sala stadspark i slutet på sommaren. Allt 
uppskattade inslag av salaborna. Diskussioner har förekommit om uppdatering av 
kriterierna för att dels göra ambassadörskapet mer aktivt dels modernisera och 
vidga vilka som kan komma ifråga att bli nominerade. 

De kriterier man hittills använt har varit 

• kandidaten skall vara nominerad av person som inte ingår i juryn 
• nomineringen skall vara Information Sala tillhanda före sista datum för 

nominering 
• kandidaten skall ej vara kommunanställd 
• kandidaten skall ej vara förtroendevald politiker 
• det åstadkomna ambassadörskapet skall ej ligga inom ramen för 

tjänsteutövning 
• kandidaten skall ej vara utnämnd till salaambassadör tidigare. 
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juryn, som bestått av representanter för Sala kommun, föregående års ambassadör, 
Svensk Handel, Sala Allehanda och Företagarna i Sala har under fjolåret diskuterat 
visa justeringar av kriterierna, t ex att punkt 3 och 5 borde omformuleras till: att 
kandidaten ska bedriva sitt uppdrag på frivillig basis och inte i sin yrkesutövning, 
oavsett arbetsgivare. Två tillägg har också framförts: att det uppdrag kandidaten 
nomineras för ska gynna Sala och marknadsföra staden både för sina medborgare 
och för sina besökare samt: att ideella uppdrag ska premieras. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motion samt 

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

att de nya kriterierna tillämpas vid nominering av kandidater till årets 
salaambassadör 2013 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 
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Motion angående utmärkelsen "Arets Salaambassadör" 

Under flera år har Sala Kommun tillsammans med andra aktörer som ar verksamma i kommunen 

delat ut ulmarkelsen årets "Sala Ambassadör". Den ska föraras 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. 

Utmärkelsen har gått till en rad olika medborgare som alla har bedrivit verksamhet inom olika 

områden. Genom åren har utmärkelsen utdelats till b. La entreprenörer, konstnarar och ledare inom 

föreningslivet Det fina med utmärkelsen är den symboliserar ett arkannande på dessa personers 

engagemang av Sala och dess medborgare. 

Undertecknar delar helt intentionen med utmärkelsen men ser ett problem med att man har valt att 

använda sig av ambassadör i namnet för utmärkelsen. Det problematiska med namnet ar att 

utmärkelsen ger sken av att vara ett formellt uppdrag samt kan det upplevas otydligt vad 

ambassadörskapet egentligen innebär. För att råda bot på detta problem bör en förändring av namnet 

på utmärkelsen göras. 

Med anledning av ovanstående föreslår undertecknad att Kommunfullmäktige beslutar att: 

Att i enlighet med motionens intention ändra namnet på utmarkelsen, "Arets Sala Ambassadör" till 

"Arets Salabo" 

Andreas Weiborn (M) ,. 
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