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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. 

Dlarlen~k:V ~ /7 Aktbllag 
Dpb: 

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 

• säkerställande av tätortsnära verksamhet för de gröna näringarna 

• kretsloppsperspektiv på olika verksamheter inkluderande vatten och avlopp 

• tillsyn er som berör de gröna näringarna 

• energiperspektivet 

F öretagarcentrum har yttrat sig över medborgarförslaget. 

Sala kommun har en stor landsbygd och förhållandet invånarmässigt och 
företagarmässigt är cirka SO/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. 
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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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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. 

~ 
ö:< 

'. lMI.-JY'vt k 
Ann, a Åkerblom 

Näringslivschef Företagarcentrum 
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BLANKETT: MEDBORGARFÖRSLAG 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -05- 1 G 
Diarienr;<:o J Lf /-1lj"s IAI,lbila98 f 
Dpb: , 

Medborgarförslag /tJ- ~ je. 
Datum: ___________ :2 _____________ :?_<2 _____ Z" _______________________________________________________________ . 

e",.:::::::~~ 
Telefon: __ tL2(L~ __ J::g_! 5~ 'L_:i::'-'= _____________________________________________________________ _ 

I Förslagets rubrik: C; R O' Il / 
Beskriv och motivera ditt förslag: 

J(\9 t~c.lt.et~ '!;o,/q bo/-! SC' ... (Sq jJcZ) Jfl/ec.Jc.0~)1 CtU 

/ C;' I) (iJ /, 'J 9'~ 1\ " SCA.!?), /Je:;,"r fdr .60-/~ c/} <yroi) i,l/l/q~/lkf/l 
tO-g f"~//I'1 I ko lY\.n,U/l f'/1 , 

II)Il e Jj(, !ICclld<! !C(I) d j,-byqc}; bCJ{!tl.dcJ I SCI'V/~tP t'cA /l1frt)ts.I/'t/l/?v 

I) <I.J r 5 kc, J k ex M tir k t' A t-; C< Id 'f-' /'il S f o' re; ,; k t /' s,ltU I CUl el e. CA. C-7 

J.r;OhlfVtC'0de 1ellcr-(,f;o f Uj IiI?A.CJi/ Ctv /;'v-:;rvteje/ ccl\ ("1)6Y1'; 
set fcJ!-f'slc5\ If ?erl.) <? 6 V # lor Iftlo~tlt.l vertf:St:J1n Af/- fr; r de ero4\. 

(I{zrlrltlorntl, krr;{ S/OPP> P t'r5f'{}/r. I, 1/ P'~ t51/kct l/erJZ5ci.MJ.t'!c~ 
Ji", J~!J:;'(M\JI' VA, VI/k,! b/lfyrl 5bi'vl 1:t:'1iir-1Ii~A(ldr/NJ~/'/J?- 2 

Mt l }""/0qvC:;/ffl'y/ /J~ 1/4(1-::11. F/lei'/I j)P/5jJtcJtll./CI', !/Gid v,ll/cu#l IM!':, , 

ll1<d Jelfe; 50),'! b<tk'j'/"vni Ii,'!! )'i;C ej! 1c::6/i-7/'Vlfd7!/J I Sät!7,,-/,Z,C/e. IV1&J 

I C< I) ; b' '7 d Il I/ J t' 1"11 "t 1"/ /jr" I C /le/' kl p' r ("v'n "1\ 1,,;'/1 t-, '/1 1/,;{;1- 12</1 l' k, .. )7,/110'/7 ~ 
Jag gOd~nnZ att Sala kommun la~rar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgifts/agen (1 98:204), 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 
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