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Dnr 2014/743--5 

Medborgarförslag om grön tillväxtplan 

INLEDNING 
Per Nyström inkom den 16 maj 2014 med rubricerat medborgarförslag. Förslags
ställaren föreslår att det tas fram en grön tillväxtplan. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/214/1, svar på medborgarförslag 
Bilaga KS 2014/214/2, yttrande från Företagarcentrum 
Bilaga KS 2014/214/3, medborgarförslag 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att en grön tillväxtplan införlivas i framtagande av näringslivsprogram 
2015- 2018 för Sala kommun, samt 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att en grön tillväxtplan införlivas i framtagande av näringslivsprogram 
2015- 2018 för Sala kommun, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag: 

kommunstyrelsen 

1 

Utdragsbestyrkande 

l ~e_ 
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2014~10-15 

DIARlEN R: 2014/743 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Svar på medborgarförslag om grön tillväxtplan 

Per Nyström inkom den 16 maj 2014 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att det tas fram en grön tillväxtplan. 

Förslagsställaren skriver att Sala kommun bör satsa på utveckling av ladsbygden 
och därför föreslås en grön tillväxtplan tas fram. Planen bör innehålla 

• landsbygdsboende 

• service och infrastruktur 

• hur åkermark ska hanteras för att säkerställa kommande generationers 
behov av livsmedel och energi 

o säkerställande av tätortsnära verksamhet för de gröna näringarna 

• kretsloppsperspektiv på olika verksamheter inkluderande vatten och avlopp 

• tillsyner som berör de gröna näringarna 

• energiperspektivet 

Företagarcentrum har yttrat sig över medborgarförslaget 

Sala kommun har en stor landsbygd och förhållandet invånarmässigt och 
företagarmässigt är cirka 50/50 mellan stad och landsbygd. Det är viktigt att måna 
om de företag som finns på landsbygden inom alla tänkbara branscher. 

Inom det näringslivsprogram för Sala kommun som håller på att jobbas fram finns 
ett antal fokusområden och riktar sig till nya respektive befintliga företagare i 
staden och på landsbygden. 

I framtagande av näringsprogram med planer ska självklart den gröna aspekten 
finnas med. Företagarcentrum föreslår att de under hösten jobbar tillsammans med 
LRF-kommungrupp, övriga eventuella organisationer och kommunens förvaltningar 
i arbetet med det nya näringslivsprogrammet För de gröna näringarna är det viktigt 
att fokusera på områden såsom livsmedelsförädling och produktion. 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Per·Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov.rapp@sala.se 
Direkt: 0224-74 7100 
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Kommunstyrelsen 

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

att en grön tillväxtplan införlivas i framtagande av näringslivsprogram 2015-2018 
för Sala kommun 

att medborgarförslaget därmed anses är besvarat 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 
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20J4-FÖRETAGARCENTRUM 
2014-06-18 

Svar på Medborgarförslag om grön tillväxtplan i kommunen 

Företagarcentrum anser följande: 

Inom det näringslivsprogram som håller på att jobbas fram finns ett antal fokusområden och är 

skrivet för att inkludera nya resp befintliga företagare i staden och på landsbygden. 

Vad gäller grön tillväxtplan anser vi att i framtagandet av näringslivsprogram med planer ska 

självklart inkludera den gröna aspekten. Vi föreslår att under hösten jobba tillsammans med LRF

kommungrupp och övriga ev organisationer i denna fråga ihop med övriga berörda förvaltningar. 

Vi ser också att FtgC svarar på medborgarförslaget utifrån sin roll men grön tillväxtplan berör flera 

förvaltningar varför också dessa ska/bör yttra sig i ärendet. 

FtgC anser att för de gröna näringarna är viktigt att se områden såsom livsmedelsförädling och 

produktion. Förnybar energi och klimatåtgärder. Lokalsamhället/lokal ekonomi samt infrastruktur. 

Sala kommun har en stor landsbygd. Förhållandet invånarmässigt och även företagsmässigt är 

ungefär 50/50 inom kommunen mellan stad och landsbygd. 

Det är viktigt att vi värnar om de företag som finns på landsbygden inom alla tänkbara branscher. 
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Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedl und @sala .se 
Direkt: 0224-74 7011 


