
pt}ll SAlAHilaga KS 2014/114/2 
~KOMMUN 

1 (2) 

2014-05-08 

YTIRANOE 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Anders Johansson SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -05- o 8 

""''"')
7!lil+ /711 o l"'""''' 3_ 

Opb: l 

YTTRANDE 

Remiss från Länsstyrelsen om det regionala utvecklings
programmet RUP 2014-2020; "En mångfaldsdriven tillväxt" 

Länsstyrelsen i Västmanlands län har tagit fram ett utkast till en revidering av det 
regionala utvecklingsprogrammet (RUP) för perioden 2014-2020. strategin skall 
visa vilka insatser som länets aktörer tillsammans ska arbeta med för att stärka 
länets tillväxt. Ett utkast till reviderat utvecklingsprogram har presenterats och 
diskuterats på ett remissmöte tisdagen den 29 april2014. 

Sala kommun villlämna följande synpunkter. 

Programmets rubrik" En mångfaldsdriven tillväxt" bör även inkludera att 
länets olika delar och kommuner, har olika utvecklingspotential som 
tillsamman utgör kraftfulla utvecklingsmöjligheter för länet. 

Det stora antal småföretagare och entreprenörer, som finns bl a i Sala 
kommun, är en viktig tillväxtresurs för länet. De bidrar aktivt för att utveckla 
företagandet på landsbygden inte minst inom de gröna näringarna, men är 
många gånger också underleverantörer till större företag. 

På sidan 33, beskrivs vilka möjligheter som finns för koppling mellan 
närproduktion av livsmedel och utveckling av företagande. Vår kommun har 
en stor landsbygd och goda förutsättningar att bidra till en bra utveckling. 

Större uppmärksamhet och tyngd behöver ges till besöksnäringen som 
utvecklas positivt i länet till stor del på landsbygden. 

På sidan 9, beskrivs möjligheter för att återuppta gruvdrift i länets norra 
delar. Vi vill meddela att gruvnäringen även har funnit intressanta områden i 
Sala kommun, vilket bör läggas till i redovisningen. 

Vi saknar ett kapitel om vattenfrågor och vattenkvalite. 

Programmet borde även redovisa hur den kommer att kopplas till 
angränsande läns RUP:ar. För länets kommuner har samverkan och 
kommunikationerna med angränsande län en stor betydelse för 
utvecklingen. 
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En bredare omvärldsanalys behöver göras där Västmanlands roll och 
utvecklingspotential i en globaliserad värld uppmärksammas. 
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