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Svar på motion om en strategi för ett växande Sala 

INLEDNING 

Dnr 2014/420 

Andreas Weiborn (M) inkom 2013-06-18 med rubricerad motion, Motionären före
slår att kommunstyrelsens förvaltning i samverkan med övriga förvalt-
ningar /kontor, näringsliv och civilsamhället tar fram en strategi för hur Sala kan 
växa i enlighet med motionens intentioner. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/185/1, motionssvar 
Bilaga KS 2014/185/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2014/185/3, yttrande från Företagarcentrum 
Bilaga KS 2014/185/4, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 191 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad, 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad, 

Utdrag 

kommunfullmäktige 
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Andreas Weiborn (M) inkom den 18 juni 2013 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att kommunstyrelsens förvaltning i samverkan med övriga 
förvaltningar/kontor, näringsliv och civilsamhället tar fram en strategi för hur Sala 
kan växa i enlighet med motionens intention. 

Motionären skriver att Plan för Sala stad är en gedigen och väl utförd plan som visar 
på visioner, ideer och tankar för hur Sala kan utvecklas och växa. För att Sala ska 
kunna växa utan problem krävs det en tydlig gemensam strategi som kommun, 
näringsliv, föreningsliv och de politiska partierna kan ställa sig bakom och arbeta 
utifrån. Strategin ska vara ett externt dokument vid sidan av Plan för Sala stad och 
strategisk plan. Strategin bör vara utformad med en nulägesanalys, Salas för- och 
nackdelar ur ett riks- och länsperspektiv, som kritiskt problematiserar och pekar ut 
problemområden och förbättringsområden i syfte att få Sala att växa. 

Medborgarkontoret och Företagarcentrum har yttrat sig över motionen. 

Plan för Sala stad innehåller en del som beskriver strategi för Salas stads utveckling, 
del 5. Strategin för Sala stads utveckling beskriver övergripande tillvägagångssätt 
för hur staden måste jobba vidare för att nå framtidsbild 2024 - unik och attraktiv 
småstad. Strategin består av åtta delstrategier som tillsammans stakar ut vägen mot 
framtidsbilden. I strategin beskrivs konkreta åtgärder som kan göras och hur de ska 
genomföras. 

För att uppnå visionen om tillväxt är det viktigt att kommunens mindre orter och 
landsbygd utvecklas. I arbetet med ortsanalyser till översiktsplanen har ett flertal 
önskemål fångats upp, både gällande boende och utvecklingsfrågor som sedan har 
sammanställs. Sala kommun är länets största kommun till ytan vilket ger 
förutsättningar till ökat boende på landsbyggden. Sala kommun har nyligen tillstyrkt 
länsstyrelsens regionala serviceprogram, som medför att statligt stöd kan lämnas till 
butiker och drivmedelsanläggningar i Sala kommun. Kommunen stöder även 
utvecklingen av infrastrukturen på landsbygden och medverkar i projekt för 
utveckling av cykelleder. 

Det finns flera styrdokument som tillgodoser vad motionären tar upp. Det finns 
årligen uppdaterad Strategisk plan för Sala kommun (3 år), Länsstyrelsens Regionalt 
utvecklingsprogram (RUP) för Västmanlands län och Affärsplan Västmanland samt 
nytt Näringslivsprogram är under framtagande. I näringslivsprogrammet kommer 
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Kommunstyrelsen 

att finns mätbara mål för perioden. Vidare jobbar Företagarcentrum med en 
Turismstrategi för Sala kommun. 

Sala kommun kommer att medverka i Leader Nedre Dalälvens efterföljare Lokalt 
ledd utveckling i Nedre Daiälvsområdet under programperioden 2015-2021. Detta 
ger möjligheter för utvecklingsprojekt på landsbygden. 

Motionärens slutmening angående samverkan är viktig. Samverkan är en 
förutsättning för att få tillväxt i Sala. 

Min bedömning är att en strategi för hur Sala kan utvecklas och växa inte behöver 
ett nytt dokument men väl att dessa behöver få mer konkreta och resultatinriktade 
mål och genomförandeprocesser. Det kan göras företrädesvis i Strategisk Plan där 
också resurser kan tilldelas för att nå målet om för ett växande Sala 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att motionen anses besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 
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För att uppnå visionen om tillväxt är det viktigt att kommunens mindre orter och 
landsbygd utvecklas. I arbetet med ortsanalyser till översiktsplanen har ett flertal 
önskemål fångats upp, både gällande boende och utvecklingsfrågor som sedan har 
sammanställs. Sala kommun är ju länets största kommun till ytan vilket ger 
förutsättningar till ökat boende på landsbyggden. Sala kommun har nyligen tillstyrkt 
länsstyrelsens regionala serviceprogram, som medför att statligt stöd kan lämnas till 
butiker och drivmedelsanläggningar i Sala kommun. Kommunen stöder även 
utvecklingen av infrastrukturen på landsbygden och medverkar i projekt för 
utveckling av cykelleder. 

Sala kommun meddelat NEDA att vi vill medverka i Leaders efterföljare Lokalt ledd 
utveckling i Nedre Dalälvsområdet (i princip det nuvarande området för Leader 
Nedre Dalälven) under programperioden 2015-2021. Detta ger möjligheter för 
utveklingsprojekt på landsbygden. 
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En motion har inlämnats av Andreas Weiborn CM). Motionen föreslår att 
kommunstyrelsen skall ta fram en strategi för hur Sala skall växa i dialog med 
näringslivet och övriga i samhället. Strategin skall vara ett externt dokument vid 
sidan av Plan för Sala stad och Strategisk plan och vara ett komplement till dessa. 

Sala kommun har under sommaren 2013 haft Plan för Sala stad på utställning där 
kommuninvånarna och övriga intresserade fått möjlighet att lämna sina synpunkter 
på förslaget. Planen innehåller en del som beskriver strategi för Sala stads 
utveckling, delS. Strategin för Sala stads utveckling beskriver övergripande 
tillvägagångssätt för hur staden måste jobba vidare för att nå framtidsbil2024-
unik och attraktiv småstad. Strategin består av åtta delstrategier som tillsammans 
stakar ut vägen mot framtidsbilden. I strategin beskrivs konkreta åtgärder som kan 
göras och hur de kan genomföras. 

Bifogar; Strategi för Sala stads utveckling. 
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Bila~a KS 2014/105/3 

FÖRETAGARCENTRUM 

2013-08-20 dnr: 2013/277 

Svar: Motion om strategi för ett växande Sala, 

Företagarcentrum anser att: 

- Plan för Sala Stad, fördjupning ÖP är ett övergripande dokument som är väl genomarbetat och som också blir ett 

styrdokument att utgå från i arbetet framåt 

- Strategisk Plan ser vi även det som ett styrdokument för förvaltningarna i sitt utvecklingsjobb, Strategisk Plan 

innehåller mål och indikatorer. FtgC kan ej uttala sig om att uppföljning sker av de olika målen men förutsätter 

detta, 

Dessvärre finns ej näringslivsfrågorna med i Strategisk Plan, 

- Övergripande finns också Länsplan Västmanland som FtgC och övriga Sala kommun ska förhålla sig till, 

För FtgC del så är dessa ovanstående dokument styrdokument att förhålla sig till för vår del, 

FtgC ska under hösten jobba fram tillsammans med kommunen och näringslivet Sala ett nytt Näringslivsprogram 

2014-2016 inkl mätbara mål för perioden, 

Turismstrategen FtgC jobbar med att turismstrategi Sala kommun 2014-2016 färdigställs under hösten, FtgC 

åsikter är att bitar av kulturplanen ska föras in i detta dokument 

Därmed anser FtgC att olika styrdokument finns som tillgodoser det motionären tar upp, 

Däremot anser FtgC att motionärens slutmening är viktig rörande samverkan, Samverkan är en förutsättning för 

att få tillväxt Sala. Vår åsikt i den frågan är att den samverkan mellan förvaltningarna som påbörjats för vår del 

2013 har varit positiv men måste stärkas upp en mera och att ett tydligare arbetssätt måste formas ex i samband 

med etableringar. 
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Näringslivschef Företagarcentrum 



Motion om strategi för ett växande Sala 

Just nu behandlar Sala Kommun fördjupningen av översiktsplanen för Sala stad. 
Beskrivning av "Framtidsbild 2024- Unik och attraktiv småstad" och hur 
framtidsbilden ska förverkligas. Senast beslutade Kommunstyrelsen att uppdra till 
samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling, att ställa ut Plan för 
Sala stad. Plan för Sala stad är en gedigen och väl utförd plan som visar på visioner, 
ideer och tankar för hur sala kan utvecklas och växa. 

För att Sala ska kunna växa utan att få växtvärk krävs det en tydlig gemensam 
strategi som kommun, näringsliv, föreningsliv och de politiska partierna kan ställa sig 
bakom och arbeta utifrån. Strategin ska vara ett externt dokument vid sidan av Plan 
för Sala stad och Strategisk plan eller ska ej förväxlas med desamma. Istället ska 
strategin ses som ett komplement till desamma. Strategin bör vara utformad med en 
nulägesanalys om Salas fördelar, nackdelar ur ett riks och länsperspektiv som kritiskt 
problematiserar och pekar ut problemområden och förbättringsområden i syfte att få 
Sala att växa. Vidare bör strategin innehålla flera mätbara indikatorer inom flera 
områden som årligen följs upp av förvaltningar/kontor och den politiska 
organisationen samt bör strategin årligen revideras av fullmäktige. Syftet med 
strategin är utgå från att sala ska växa. Vidare ska strategin tjäna till att skapa en 
tydligare samverkan mellan förvaltningarna genom att de ges gemensamma 
målbilder att arbeta utifrån. 

Med anledning av ovanstående yrkar jag att Fullmäktige beslutar att 

Att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning i samverkan med övriga 
förvaltningar/kontor, näringsliv och civilsamhället ta fram en strategi för hur Sala kan 
växa i enlighet med motionens intention. 


