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Sala konstförening ansöker om bidrag för att stärka Aguéli—museet
som besöksmål

INLEDNING

Sala konstförening har inkommit med en ansökan om stöd för att utveckla Aguéli-
museet som besöksmål. Samarbetspartners är Väsby kungsgård och Sala Silvergruva
och andra lokala aktörer som ingår i Destination Salas styrgrupp.

Syftet med samarbetet är att stärka dessa besöksmål genom ett tätare samarbete av
tex gemensamma informationskampanjer, erbjudanden till bussresearrangörer,
utveckla nya tematiska visningar och stadsvandringar samt använda nya digitala
plattformar för att sprida och berätta om Sala och de unika besöksmål som finns här.

Två representanter från Sala konstförening — Aguéli-museet sitter med i
styrgruppen för Destination Sala.  I  samarbete med styrgruppen utformas material
och strategier för marknadsföringen.

Beredning

Bilaga KFN 2020/21, Sala konstförening ansöker om bidrag för att stärka Aguéli-
museet som besöksmål

Kulturutvecklare Petra ]ablonski föredrar ärendet.

Yrkande
Anders Westin (C) yrkar
att kultur- och fritidsnämnden beslutar
a_tt föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna  100.000  kr ur eget kapital för att
utveckla Aguélimuseet som besöksmål, samt

a_tt föreslå kommunstyrelsen besluta att Sala konstförening delredovisar projektet
för Kultur- och Fritidsnämnden under hösten 2020 och en slutlig redovisning efter
årets slut.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna 100.000 kr ur eget kapital för att
utveckla Aguélimuseet som besöksmål, samt

a_tt föreslå kommunstyrelsen besluta att Sala konstförening delredovisar projektet
för Kultur- och Fritidsnämnden under hösten 2020 och en slutlig redovisning efter
årets slut.

Utdrag

Sala Konstförening

Kulturutvecklare, Petra jablonski

Utdragsbestyrkande
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Sala konstförening —utveckling av Aguelimuseet som besöksnäring

För att stärka och utveckla besöksnäringen i Sala ansöker Sala Konstförening — Aguélimuseet om

medel för att utveckla Aguélimuseet som ett intressant besöksmål. Det önskar vi genomföra i

samarbete med Väsby kungsgård och Sala Silvergruva och andra lokala aktörer som ingår i

Destination Salas styrgrupp.

Syftet med samarbetet är att stärka dessa besöksmål genom ett tätare samarbete av t ex

gemensamma informationskampanjer, erbjudanden till bussresearrangörer, utveckla nya tematiska

visningar och stadsvandringar samt använda nya digitala plattformarför att sprida och berätta om

Sala och de unika besöksmål som finns här.

Två representanter från Sala konstförening - Aguélimuseet sitter med i styrgruppen för Destination

Sala. lsamarbete med styrgruppen utformas material och strategier för marknadsföringen.

Arbetet med utvecklingen av besöksnäringen redovisas för Kultur— &  Fritidsnämnden itvå omgångar;

en delredovisning i höst och en slutlig redovisning efter årets slut.

Sala konstförening ansöker om 100 000 kr att fördelas enligt följande:

Utveckla ny hemsida som är kompatibel med en smart telefon (feb —april) 20 000 kr

Ta fram en informationsbroschyr om Aguélimuseet på engelska (mars—juni) 6 500 kr

(översättning svenska—engelska  1  500 kr, tryckning 5 000 kr)

Genomförande av guidade stadsvandringar (5 st) (maj — sept) 37 500 kr

Film om Ivan Agueli och museet (aug — dec) 20 000 kr

Annonsering i större turismguider/hemsidor/tidningar (enl. styrgruppens annonsplan) 10 000 kr

Inköp av guideutrustning (röstförstärkare) 6 000 kr

/ x

ohanna Byström Sims, Intendent Aguélimuseet Kajsa Grip, trdförande Sala Konstförening

SALA KONSTFÖRENING - AGUELIMUSEET
Vasagatan 17, 733 38 Sala

Tfn. 0224—138 20, www.aguelimuseet.se
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Yttrande  gällande bidragsansökan för Sala konstförening — utveckling
av Aguélimuseet som besöksnäring

Sammanfattning av ärendet

Sala konstförening har inkommit med en ansökan om stöd för att utveckla Aguélimuseet som

besöksmål.

Det sökta bidraget är 100 000 kr och Kultur- och Fritidsnämnden ställer sig positiva till

projektet.

Förslag till beslut

_t_t Kultur- och Fritidsnämnden ställer sig positiva till projektet

samt

a_ttSala konstförening delredovisar projektet för Kultur- och Fritidsnämnden under hösten

2020 och en slutlig redovisning efter årets slut.

Petra ]ablonski

Kulturutvecklare

SALA  KOMMUN Besöksadress:, Petra  Jablonski

Kultur  och  fritid Växel:  0224—74  70 OO Kulturutvecklare

Box 304 Fax: Kultur och fritid

73325  Sala petra.jablonski@sala.se
www.sala.se Direkt:  47711
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Yttrande  gällande bidragsansökan för Sala konstförening — utveckling

av Aguélimuseet som besöksnäring

Sammanfattning av ärendet

Sala konstförening har inkommit med en ansökan om stöd för att utveckla Aguélimuseet som

besöksmål. Samarbetspartners är Väsby kungsgård och Sala Silvergruva och andra lokala

aktörer som ingår i Destination Salas styrgrupp.

Syftet med samarbetet är att stärka dessa besöksmål genom ett tätare samarbete av t ex

gemensamma informationskampanjer, erbjudanden till bussresearrangörer, utveckla nya

tematiska visningar och stadsvandringar samt använda nya digitala plattformar för att sprida

och berätta om Sala och de unika besöksmål som finns här.

Två representanter från Sala konstförening — Aguélimuseet sitter med i styrgruppen för

Destination Sala.  I  samarbete med Styrgruppen utformas material och strategier för

marknadsföringen.

Sala konstförening ansöker om 100 000 kr att fördelas enligt följande:

Utveckla ny hemsida som är kompatibel med en smart telefon (feb — april) 20 000 kr

Ta fram en informationsbroschyr om Aguélimuseet på engelska (mars —juni) 6  500 kr

(översättning svenska—engelska 1 500 kr ,tryckning 5  000 kr)

Genomförande av guidade stadsvandringar (5 St) )  (maj — sept) 37 500 kr

Film om Ivan Agueli och museet (aug — dec) 20 000 kr

Annonsering i större turismguider/hemsidor/tidningar 10 000 kr

Inköp av guideutrustning (röstförstärkare) 6  000 kr

TOTALT 100 000 kr

Det sökta bidraget är 100 000 kr och Kultur- och Fritidsnämnden ställer sig positiva till

projektet.

Arbetet med projektet redovisas för Kultur— och Fritidsnämnden itvå omgångar; en

delredovisning hösten  2020  och en Slutlig redovisning efter årets slut.

Förslag till beslut

33 Kultur- och Fritidsnämnden ställer sig positiva till projektet

SALA KOMMUN Besöksadress: , Petra Jablonski

Kultur och fritid Växel:  0224-74  70 00 Kulturutvecklare

Box 304 Fax: Kultur och fritid

73325  Sala petra.jablonski@sala.se

www.sala.se Direkt: 47711
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samt

a_tt Sala konstförening delredovisar projektet för Kultur— och Fritidsnämnden under hösten

2020  och en slutlig redovisning efter årets slut.

Petra Jablonski

Kulturutvecklare

Bilaga:

SALA KOMMUN

Kultur och fritid

Box 304

73325 Sala

Besöksadress:,

Växel:  0224-74  70 00

Fax:

www.5ala.se

Petra  Jablonski

Kulturutvecklare

Kultur och fritid

petra.jablonski@sala.se

Direkt: 47711
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CHECKLISTA

Checklista för landsbygdssäkring av beslut.

YTTRANDE  GÄLLANDE BIDRAGSANSÖKAN  FÖR  SALA  KONSTFÖRENING  -
UTVECKLING AV AGUELIMUSEET SOM BESÖKSNÄRING

Bedömer  ni att beslutet kommer innebära särskilda konsekvenser för landsbygden,

nu eller  i  framtiden?

IA El NE] Nej

Vid IA — hur bedömer ni att beslutet påverkar:

1. att det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden?

Isåfall, på vilket sätt?

Skriv här...

2. att det skapas fler eller färre jobb på landsbygden?

I  såfall, på vilket sätt?

Skriv här...

3. att det ökar eller minskar tillgången till god service på landsbygden?

I  såfall, på vilket sätt?

Skriv här...

SALA KOMMUN Besöksadress:, Petra Jablonski

Kultur och fritid Växel:  0224-74  70 00 Kulturutvecklare

Box 304 Fax: Kultur  och fritid

73325  Sala petra.jablonski@sala.se

www.sala.se Direkt:  47711
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CHECKUSTA

Checklista avseende FN:s konvention om barnets rättigheter

YTTRANDE  GÄLLANDE BIDRAGSANSÖKAN FÖR  SALA  KONSTFÖRENING —
UTVECKLING  AV AGUELIMUSEET SOM BESÖKSNÄRING

Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu elleri framtiden?

På vilket sätt?/ Varför inte?

Nej

Vid JA ska denna barnkonsekvensanalys fyllas i

1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i JA N  E]

främsta rummet? l:] D

]a -På vilket sätt?/ Nej -Varför inte?

Skriv här...

2. Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? JA NE]

El III
]a -Pä vilket sätt?/ Nej -Varför inte?

Skriv här...

3. Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor IA NEJ

beaktas med tanke på bland annat kön, etniskt ursprung, D El

hälsa, funktionshinder, tro eller social ställning?

]a  -Pa" vilket sätt?/ Nej -Varför in te?

Skriv här...

4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening? IA NE]

[:1 El
]a -På vilket sätt?/ Nej -Varför inte?

Skriv här...

Övrigt som bör tas hänsyn till

Skriv här...

SALA  KOMMUN Besöksadress: , Petra Jablonski

Kultur och fritid Växel:  0224-74  70 00 Kulturutvecklare

Box 304 Fax: Kultur och fritid

73325  Sala petra.jablonski@sala.se

www.sala.se Direkt:  47711
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Anvisningar för Barnchecklistan

Barnchecklistan används för att klargöra vilka beslut som kan beröra barn och ungdomar

och därför behöver få en särskild barnkonsekvensanalys.

Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och ska naturligtvis

främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn.

Barnets bästa i främsta rummet (artikel 3, 4- och 6)

Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och utveckling, i

beslutsfattandet?

Har en sammanvägning gjorts av olika intressen?

FN:s barnkommitté har uttalat att principen om barnets bästa alltid ska beaktas och väga

mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga tyngre, t.ex.

samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska.

principen om barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till

skydd mot missförhållanden och övergrepp.

beslutsfattare ska enligt barnkonventionen anstränga sig till det yttersta av tillgängliga

resurser för att tillgodose barnets bästa, detta innebär t.ex. att när ett enskilt barns bästa

eller en grupp barns bästa måste ge vika för andra intressen bör kompenserande åtgärder

övervägas.

till prioriterade rättigheter hör utveckling/ utbildning

Beslutet belyst ur barnets perspektiv

Vilka konsekvenser har beslutet för barnet/barnen och hur kan barn själva tänkas värdera

beslutet?

Barns och ungdomars rätt till likvärdiga villkor (artikel 2)

Diskrimineras barnet eller dess föräldrar p.g.a. kön, etniska ursprung, funktionshinder,

tro, ställning etc.?

Har hänsyn tagits till barns särskilda behov på grund av psykiskt/fysiskt funktionshinder?

[artikel 23)

all olikhet behöver inte innebära diskriminering, det avgörande är om de kriterier som

ligger till grund för olik behandling är rimliga och objektiva

barn får inte diskrimineras i förhållande till vuxna och inte i förhållande till andra grupper

av barn.

ojämlikheten i hälsa vad gäller pojkar/flickor, socioekonomisk och etnisk tillhörighet ökar

bland barn och ungdomar och detta måste hejdas

Överväg effekterna vad gäller fysisk hälsa, psykisk hälsa, social hälsa (artikel 24). Var

särskilt uppmärksam på följande:

SALA KOMMUN Besöksadress:, Petra Jablonski

Kultur och fritid Växel: 0224-74 70 00 Kulturutvecklare

Box 304 Fax: Kultur  och fritid

73325  Sala petra.jablonski@sala.se

www.sala.se Direkt:  47711
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allergier drabbar många barn och ökar, idag är ca 40 procent av alla barn och ungdomar

drabbade

skador (olycksfall, självmord) -  orsakar den högsta dödligheten bland barn

självförtroende

droger och tobak  -  tobak ökar bland flickor, viss tendens att också drogbruket ökar

Barns och ungdomars rätt att uttrycka sin mening -  (artikel 12)

Barnets rätt att komma till tals måste ytterst vara underställt principen om barnets bästa,

bedömningen om vad som kan ses vara ett barns eller en grupp barns bästa i en viss

situation ska alltid göras av de vuxna som har ansvaret för besluten.

FN -kommittén framhåller att det är särskilt viktigt att barn får delta i beslutsfattande på

den lokala nivån.

ange här på vilket sätt ungdomars röst har inhämtats, t ex enkät i en skolklass, remiss till

ungdomsrådet, samråd med ungdomsorganisationer osv.

i fall där beslut berör barn på ett personligt plan  — har barnet fått säga sin mening?

SALA KOMMUN Besöksadress: , Petra Jablonski

Kultur och fritid Växei:  0224-74  70 00 Kulturutvecklare

Box 304 Fax: Kultur  och  fritid

73325  Sala petra.jablonski@sala.se

www.sala.se Direkt:  47711


