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Motion
Kommunfullmäktige i Salakommun
Väckesav: Ulrika Spårebo

Nu satsar vi på landsbygden
Vi Socialdemokrater anser att Salamåste ha målet att bli Sverigesbästa Iandsbygdskommun.
För att nå det målet måste kommunen arbeta fram ett offensivt förslag på ett lokalt
landsbygdsprogram samt förbereda ett antal åtgärder.
Men låt ossförst 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.
Enstor anledning till att Salaska satsa på att bli Sverigesbästa Iandsbygdskommunär 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.Salakommun är dessutom

dentill ytan störstakommuneni vårt län.Detär få kommuneri vår närhetsomkanerbjudaså
varierande livsmiljöer som Salakan. 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 dagsatt ta
ett totalgrepp på hela frågan och även sätta ett högt mål.
Ett lokalt landsbygdsprogram och målet att bli Sverigesbästa Iandsbygdskommunär bland annat att
satsa på prioriterade områden som samspelet mellan stad och land, service, infrastruktur,
bostadsbyggandet, hållbart och jämställt engagemangför lokal utveckling, miljö, kultur och
utbildning, kraftfull marknadsföring och bra kollektivtrafik. Vi måste också hitta nya sätt att arbeta
pâ. Allt detta kan ett lokalt landsbygdsprogram lyfta upp och som sedan omsätts till leverans.
Enannan viktig del för att lyckas nå målet som Sverigesbästa Iandsbygdskommuntror vi är nära
samarbete med olika aktörer som RegionVästmanland, Trafikverket, Länsstyrelsen,företag och
näraliggande kommuner.
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
att kommunstyrelsen fåri uppdrag att påbörja arbetet med ett lokalt landsbygdsprogram.
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