
Sala den 27 maj 2013 

Interpellation till herr kommunalråd, Per-Olov Rapp (S) 

Det har kommit till min kännedom att kommunalrådet, Per-Olov Rapp har 

till Företagarcentrum begärt att det skall finnas en politiskrepresentation i 

branschrådet för besöksnäringen i Sala och att det skall sedan årsskiftet 

finnas en politiker representerad i branschrådet 

Jag vill med anledning av ovanstående i denna interpellation fråga herr 

kommunalråd, Per-Olov Rapp: 

Stämmer uppgifterna om att kommunalrådet har begärt att 

politiken skall vara representerat i branschrådet för 

besöksnäringen? Samt om uppgifterna är korrekta vad anser 

kommunalrådet att politiken har att göra i ett forum för 

branschfrågor? 
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Svar på interpellation angående politisk representation i 
branschråd för besöksnäringen i Sala 

Andreas Weiborn (M) ställer i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
om kommunalrådet har begärt att politiken skall vara representerad i branschrådet 
för besöksnäringen och om kommunalrådet anser att politiken har att göra i ett 
forum för branschfrågor? 

Uppstart av branschråd för Besöksnäring skedde under våren 2012, Branschrådet 
ska vara en fungerande länk mellan kommun, näringsliv och FtgC Branschrådet ska 
lyfta frågor på en strategisk nivå, jobba med framtida utvecklingsprojekt I 
branschrådet ingår: Titti Norling/Turismstrateg, Celia LindfSatsa på Sala, Johan 
BjörkmanfSala Silvergruva, Lotta Andersson/Hotell Tinget, Nielas Hellstrand/TG 
Event och Nöjesproduktion, Inge la HedströmjStall Hammarhagen, Marie-Louise 
Asplund, Sala kommuns turistbyrå, Sofia Granlund/Sätra Brunn, Annica 
ÅkerblomfFtgC 

I avtal med Företagarcentrum i Sala 2013-01-01 t o m 2013-12-31 åtar sig 
Företagarcentrum i samråd med kommunstyrelsen och branschrådet för 
besöksnäringen ansvara för framtagandet och genomförande av kommunens 
turismstrategL Strategin fastställs av kommunfullmäktige, Kommunens operativa 
turismverksamhet gentemot besöksnäringen utförs av Företagarcentrum, 

Kommunalrådet ställde en fråga till Företagarcentrums chef Annica Åkerblom om 
det var möjligt att representant från kommunstyrelsen deltog på första mötet för att 
bli informerad om startegins framtagande, Det bejakades, Branschrådet 
sammanträder en gång per månad, Ulrika Spårebo, vice ordförande i 
kommunstyrelsen har varit med en gång, årets första, därefter inte deltagit och 
kommer heller inte fortsättningsvis att delta, 

Svaret på andra frågan- om "politiken har att göra i ett forum för branschfrågor" -
kan inte entydigt besvaras, Inom skolans värld har det förekommit sådan 
medverkan på yrkesinriktade program på gymnasiet I branschråd för 
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näringslivsverksamhet ser jag inget direkt ändamål med sådan medverkan om den 
inte uttryckligen begärs av ifrågavarande bransch 

Per-Olov Rapp (S) 
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