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Kommunfullmäktige i Sala kommun itil '] Sfi

Väckes av: Ulrika Spårebo

Nu satsar vi på  landsbygden

Vi Socialdemokrater anser att Sala måste ha målet att bli Sveriges bästa landsbygdskommun.

För att nå det målet måste kommunen arbeta fram ett offensivt förslag på ett lokalt

landsbygdsprogram samt förbereda ett antal åtgärder.

Men låt oss först utarbeta ett lokalt landsbygdsprogram som snabbt går ut på remiss till olika aktörer

för att få in deras goda synpunkter. Därefter kan kommunfullmäktige fatta ett slutligt beslut om ett

lokalt landsbygdsprogram och påbörja arbetet med att utveckla och satsa på vår landsbygd.

En stor anledning till att Sala ska satsa på att bli Sveriges bästa Iandsbygdskommun är att vår

kommun har ett unikt geografiskt läge med närhet till både Mälardalen och Dalaregionen.

Det skapar bra förutsättningar för att bo, verka och leva på landsbygden. Sala kommun är dessutom

den till ytan största kommunen i vårt län. Det är få kommuner i vår närhet som kan erbjuda så

varierande livsmiljöer som Sala kan. En unik småstad kombinerad med en fantastisk landsbygd.

Vi Socialdemokrater har under en längre tid kommit med flera olika förslag till hur landsbygden kan

utvecklas inte minst genom olika motioner till fullmäktige. Därför tycker vi nu att det är dags att ta

ett totalgrepp på hela frågan och även sätta ett högt mål.

Ett lokalt landsbygdsprogram och målet att bli Sveriges bästa landsbygdskommun är bland annat att

satsa på prioriterade områden som samspelet mellan stad och land, service, infrastruktur,

bostadsbyggandet, hållbart och jämställt engagemang för lokal utveckling, miljö, kultur och

utbildning, kraftfull marknadsföring och bra kollektivtrafik. Vi måste också hitta nya sätt att arbeta

på. Allt detta kan ett lokalt Iandsbygdsprogram lyfta upp och som sedan omsätts till leverans.

En annan viktig del för att lyckas nå målet som Sveriges bästa Iandsbygdskommun tror vi är nära

samarbete med olika aktörer som Region Västmanland, Trafikverket, Länsstyrelsen, företag och

näraliggande kommuner.

Kommunfuilmäktige föreslås besluta:

att kommunstyrelsen får i uppdrag att påbörja arbetet med ett lokalt landsbygdsprogram.

Wee
Ulrika Spårebol S)
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Näringslivskontoret

Remissyttrande  motionen: Nu satsar vi på landsbygden. Dnr  2017/87

Sala kommun är en stor landsbygdskommun iVästmanland. Med  jord  och skogsbruk

som största näring med närmare  1000  företag. Vi har  också en mix av olika

branschföretag på vår landsbygd. Sala har till antalet 4 lanthandlare vilket inte är så

vanligt förekommande idag.

2010  och framåt har det genomförts en rad ortsanalyser som är ett gediget arbete som

utförts med vad de olika orterna tycker och tänker. LRF har inkommit med ett

medborgarförslag vad gäller grön tillväxtplan i kommunen där näringslivskontoret svarat

att det behöver tas in i näringslivsprogrammet som ska upparbetas men ännu ej gjorts.

Sala kommun har också tagit beslut vad gäller att inrätta ett Grönt kompetenscentrum

på Ösby för att vara ett nav i regionen vad gäller utbildning, utveckling samt andra

tjänster inom det gröna näringslivet.

Idag finns en hel del kommuner runt om i landet som har infört lokala

landsbygdsprogram vilket blir ett förtydligande av landsbygdsbefolknlngens syn på lokal

utveckling och att utifrån detta synsätt formulera mål och åtgärder där det offentliga,

privata och ideella tar ett gemensamt ansvar och jobbar tillsammans för landsbygdens

utveckling.

En positiv tillväxt och utveckling av landsbygden i samverkan med Sala tätort skapar

förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling i hela kommunen. Kommunens

ansvar omfattar människor som bor och verkar i hela dess geografiska område, både  i

staden och på landsbygden. Det finns ingen anledning att särskilja dessa områden. Det

som är relevant med ett landsbygdsperspektiv i kommunen är att förutsättningarna för

att kunna tillhandahålla service och andra viktiga samhällsfunktioner på landsbygden

skiljer sig från staden.

Landsbygden präglas av att relativt få människor bor utspridda på relativt stora ytor

vilket innebär att underlaget som krävs för att kunna bedriva service och annan

verksamhet i många fall riskerar att bli för litet. Därför kan det vara bra att kommunen

tar fram ett lokalt landsbygdsprogram med åtgärder. Men vi ser också att detta måste

gå hand i hand med näringslivsprogram och andra styrdokument i så fall.

Aklhbkiägwo k,-
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Näringslivschef & Verksamhetsledare Grönt kompetenscentrum Ösby

Näringslivskontoret

SALA  KOMMUN besöksadress: Kungsgatan 11 Annica Åkerblom

Kommunstyrelsens förvaltning Växel:  0224-57  78 00 Näringslivschef &  Verksamhetsledare Grönt
Box 304 Fax:  0224-183  50 kompetenscentrum Ösby

733 25 Sala naringslivskontoretglsala.se annicaekerblomcgt'salase

mvw.sala.se Direkt:  0224-57  7B 04
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Svar på motion Nu satsar vi på landsbygden

Ulrika Spårebo [S] inkom den 27  februari  2017 med rubricerad motion. Motionären

föreslår att konnnunfullmäktige beslutar:

' att kommunstyrelsen får  i  uppdrag att påbörja arbetet med ett lokalt

landsbygdsprogram.

Motionären skriver att Sala måste ha målet att bli Sveriges bästa

landsbygdskommun. För att nå det målet måste kommunen arbeta fram ett offensivt

förslag på ett lokalt landsbygdsprogram samt förbereda ett antal åtgärder.

Sala kommun har ett unikt geografiskt läge med närhet till både Mälardalen och

Dalaregionen. Det skapar bra förutsättningar för att bo, verka och leva på

landsbygden.

Ett lokalt landsbygdsprogram och målet att bli Sveriges bästa landsbygdskommun

är bland annat att satsa på prioriterade områden som samspelet mellan stad och

land, service, infrastruktur, bostadsbyggande, hållbart och jämställt engagemang för

lokal utveckling, miljö, kultur och utbildning, kraftfull marknadsföring och bra

kollektivtrafik. En annan viktig faktor för att lyckas nå målet som Sveriges bästa

landsbygdskommun är, enligt motionären, att ha ett nära samarbete med olika

aktörer som Region Västmanland, Trafikverket, Länsstyrelsen, företag och

närliggande kommuner.

Motionen har remitterats till kommunstyrelsens förvaltning, Näringslivskontoret.

l yttrandet skriver förvaltningen att Sala kommun är en stor landsbygdskommun i

Västmanland. Med jord och skogsbruk som största näring med närmare  1000

företag. Sedan  2010  och framåt har det genomförts en rad olika ortsanalyser där det

framgår vad de olika orterna tycker och tänker. LRF har inkommit med ett

medborgarförslag vad gäller grön tillväxtplan i kommunen där Näringslivskontoret

svarade att det behöver tas in i Näringslivsprogrammet som ska upparbetas.

Det finns ett antal kommuner runt om i landet som har infört lokala

landsbygdsprogram vilka blir ett förtydligande av landsbygdsbefolkningen syn på

lokal utveckling. [ programmen formuleras mål och åtgärder där det offentliga,

privata och ideella tar ett gemensamt ansvar och arbetar för landsbygdens

utveckling.

En positiv tillväxt och utveckling av landsbygden i samverkan med Sala tätort skapar

förutsättningar för en långsiktig hållbar utveckling i hela kommunen. Kommunens

ansvar omfattar människor som bor och verkar i hela dess geografiska område, både

i staden och på landsbygden, Det finns ingen anledning att särskilja dessa områden.

Det som är relevant med ett landsbygdsperspektiv i kommunen är att

förutsättningarna för att tillhandahålla service och andra samhällsfunktioner på

landsbygden skiljer sig från staden.

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget  1 Carola Gunnarsson

Kommunstyrelsen Växel:  0224—74 70  00 Kommunstyrelsens ordförande

Box  304 Fax:  0224—188  50 carula.gunnarsson@sala.se

733 25 Sala kommuninfoélsalase Direk1:022d-M 71 00

www.sala.se
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Kommunstyrelsen

Landsbygden präglas  av att relativt få människor bor utspridda på stora ytor  vilket

innebär att underlaget som krävs för att kunna bedriva service och annan

verksamhet i många fall riskerar att bli litet. Därför kan det vara bra att kommunen

tar fram ett lokalt landsbygdsprogram med åtgärder. Det måste i så fall gå hand i

hand med näringslivsprogram och andra styrdokument.

Som nämns i yttrandet från förvaltningen har ortsanalyser tagits fram som en del i

underlaget för en Översiktsplan för Sala kommun. DeSSa är en viktig del i att

beskriva de olika bygderna men också att formulera de behov som finns på Sala

kommuns landsbygd. Det är viktigt att komma ihåg att närmare hälften av

kommunens befolkning bor på landsbygden.

En rad viktiga åtgärder har också vidtagits för att lyfta fram landsbygden och dess

förutsättningar. Grönt Kompetenscentrum är en av de viktigaste åtgärderna som jag

är övertygad om kommer att få en mycket stor betydelse för att utveckla de gröna

näringarna. Landsbygdens näringar är en viktig del i kommunens totala näringsliv,

men kan behöva speciell uppmärksamhet för att utvecklas på bästa sätt så att vi tar

tillvara de möjligheter och resurser som finns i vår kommun. Den

Besöksnäringsstrategi som antagits lyfter också fram besöksnäringen över hela vår

kommun.

Från och med april 2018 införs avgiftsfri kollektivtrafik i Sala kommun. Det innebär

bättre möjligheter inte minst för landsbygdens befolkning att kunna delta i olika

aktiviteter och få tillgång till service. Avtal har också tecknats om en omfattande

bredbandssatsning som innebär att alla hushåll och alla företag ska ha möjlighet att

få tillgång till bredband senast den sista december 2020. Det

bostadsförsörjningsprogram som nu är ute på remiss lyfter bostadsbyggande på

landsbygden som en viktig del i vår kommun.

Stora frågor ligger framför oss som i allra högsta grad berör landsbygden, dess

befolkning och näringsliv. En sådan fråga är det civila försvaret där vi lokalt kommer

att få ett utökat ansvar framöver. Andra väsentliga frågor rör arbetet kring den

livsmedelsstrategi som antagits och nu bryts ned på regional/lokal nivå. Vi kan

också peka på frågor kring arbetet för ett fossiloberoende Sverige där landsbygden

spelar en stor roll.

Detta sammantaget innebär för min del att jag ser ett stort värde i att ta fram ett

lokalt landsbygdsprogram för att få en helhetssyn på landsbygdens frågeställningar
och möjligheter.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen.
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