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Nytt  upplägg för Salaambassadörer med start 2020

Sammanfattning

Ett nytt upplägg kring Sala ambassadörskapet har tagits fram av näringslivskontoret

och arbetsgruppen för Sala ambassadörer.

Näringslivskontoret har i uppdrag att stärka Salas attraktionskraft genom att på

olika sätt synliggöra och förmedla hur attraktivt det är att leva, verka och bo i Sala

kommun. Med utgångspunkt från detta uppdrag har vi tagit fram ett nytt upplägg för

att synliggöra och stärka ambassadörskapet än mer och få det att leva mer över tid.

Syftet är att uppmärksamma goda representanter i kommunen som genom sina

framgångar är positiva förebilder för både kommuninvånare och omvärld. De ska

genom sitt lokala, regionala eller nationella engagemang verka för kommunens

bästa och bidra till marknadsföringen av Sala, stärka bilden av Sala, både på egen

hand och i samarbete med kommunen.

Ärende

För att kunna lansera detta upplägg önskar vi informera och visa på hur vi planerar

att gå till väga. Lanseringen av Salas nya ambassadörupplägg är tänkt att

genomföras i början av december i samband med att näringslivskontoret inviger

sina ”nya" lokaler i gamla polisstationen på Rådhusgatan 15.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt bilagt upplägg för Salaambassadörskapet i Sala kommun godkänns och kan starta

från och med 2020 års början.

Carina Eriksson,

Näringslivsutvecklare

Bilaga: Upplägg för Sala ambassadörer med start 2020
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Upplägg för Sala ambassadörer med start 2020

Ett nytt upplägg kring Sala ambassadörskapet har tagits fram av

näringslivskontoret och arbetsgruppen för Sala ambassadörer.

U  lä Salaambassadör

Att  3  medborgare eller företagare under en Z-års period ska verka som Sala

ambassadörer  i  sitt dagliga arbete.

(I dagsläget finns  3  företagare som vi avser att starta upp med i höst 2019)

Officiella ambassadörer utses för två år i taget. Vid utnämningsceremonin

överlämnas ett diplom och en "verktygslåda" som bidrar till och underlättar för

ambassadörerna att utföra sitt arbete.

'  Syftet

Syftet är att uppmärksamma goda representanter för kommunen som genom sina

framgångar är positiva förebilder för både kommuninvånare och omvärld. De ska

genom sitt lokala, regionala eller nationella engagemang verka för kommunens

bästa och bidra till marknadsföringen av Sala, både på egen hand och i samarbete
med kommunen.

Vara Väl känd och respekterad inom sitt yrkesområde. Inneha en stadigvarande

plattform för att sprida ett positivt budskap om Sala.

En officiell ambassadör i Sala kommun ska vara mantalsskriven i kommunen.

Efter den första perioden  2020-2021  av ambassadörskap, kommer sedan

allmänheten att få nominera personer/ företagare som kan bli ambassadörer genom

allmän framröstning.

Lansering av det nya upplägget och presentationen av de nya ambassadörerna sker i

Näringslivskontorets nya lokaler under hösten.

Ambassadörernas u dra

Att i sitt dagliga arbete vara en god ambassadör för Sala

Att aktivt synliggöra Sala och sprida kunskap om Sala som plats och destination. På

detta sätt lever ambassadörskapet året runt och bidrar till större kännedom om Sala.

Att via en framtagen "verktygslåda" använda material och utrustning för att sprida

kunskap om Sala, Salas utbud, näringsliv och unika Värden.

Att på ett naturligt och enkelt sätt förmedla information i möte människor och

företag både i och utanför regionen.

Att känna engagemang för Salas utveckling och attraktionskraft i flera avseenden.

Att främja och verka för goda relationer och nätverk.
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Att ha  insikt  om att ambassadörsutnämningen är en hederstitel

Verktygslåda

Striping av  bil, släpvagn och  dylikt.

Dekaler

Flyers med info om Sala och ambassadörskapet

Datorväska

Vattenflaska

Kaffemugg

Salamagasin

Besökskarta

Diplom

Marknadsförin smaterial

Affischer

A5 flyers

FB  +  webb material

Filmer från ambassadörens dagliga arbete visas på FB och webb för att följa

ambassadörens arbete under perioden

Efter erioden  2020-2021

Inför varje ny period av Sala ambassadörer har kommuninvånarna möjlighet att

lämna förslag på ambassadörer.

Förslagen ska inlämnas skriftligen till kommunen, förslagsvis via

näringslivskontorets mail narin sliv sala.se

Därefter lyfts de kandidater fram som fått flest nomineringar till en allmän

omröstning. Vinnare utses, 3  medborgare får ambassadörsuppdrag på  2  år.

Budget

För att kunna genomföra detta ambassadörsupplägg behövs tillskott då

näringslivskontoret idag inte har avsatta medel för detta men har fått ta över

ansvaret för ambassadörskapet. Det behövs medel till material, marknadsföring och

övriga kostnader som uppkommer i samband med genomförandet. Vi uppskattar
summan till 30.000:-.

Förslag framtaget av Näringslivskontoret, Sala kommun 190930


