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§ 45

Näringslivsprogram Sala kommun 2020-2026
INLEDNING
Syftet med Näringslivsprogrammet är att bidra till ett bra företagsklimat och
tydliggöra Sala kommuns arbete för näringslivsutveckling. Programmet ska främja
tillväxt i befintliga företag så att flera arbetstillfällen skapas och att hela kommunen
upplevs attraktiv för nyetableringar. Salas attraktivitet ska också skapa inflyttning.

Beredning
Reviderad Bilaga KS 2019/233/1, missiv från näringslivsenheten, 2020-02-11
Reviderad Bilaga KS 2019/233/2, Näringslivsprogram 2020- 2026
Reviderad Bilaga KS 2019/233/2a, Näringslivsprogram 2020- 2026
Bilaga KS 2019/233/3, yrkande från Ulrika Spårebo
Ledningsutskottets beslut 2020-02-19, § 39.

Yrkanden
Anders Wigelsbo (C) yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att
kommunfullmäktige beslutar
att anta Näringslivsprogram 2020-2026 i enlighet med reviderad Bilaga KS
2019 /233 /2a.
Hanna Westman (SBÄ) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att anta Näringslivsprogram 2020-2026 i enlighet med reviderad Bilaga KS
2019/233/2a.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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§ 39

Näringslivsprogram Sala kommun 2020 -2026
INLEDNING
Syftet med Näringslivsprogrammet är att bidra till ett bra företagsklimat och
tydliggöra Sala kommuns arbete för näringslivsutveckling. Programmet ska främja
tillväxt i befintliga företag så att flera arbetstillfällen skapas och att hela kommunen
upplevs attraktiv för nyetableringar. Salas attraktivitet ska också skapa inflyttning.

Beredning
Reviderad Bilaga KS 2019 /233/1, missiv från näringslivsenheten, 2020-02-11
Reviderad Bilaga KS 2019 /233 /2, Näringslivsprogram 2020 - 2026
Bilaga KS 2019/233/3, yrkande från Ulrika Spårebo
Föredragning av näringslivschef Annica Åkerblom.

Yrkanden
Anders Wigelsbo (C) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att
kommunfullmäktige beslutar
att anta Näringslivsprogram 2020-2026 i enlighet med reviderad Bilaga KS
2019/233/2.
Ulrika Spårebo (S) yrkar
att ledningsutskottet beslutar
att Näringslivsprogram 2020-2026 kompletteras med syfte och mål i enlighet med
Bilaga KS 2019 /233/3.

Proposition
Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner sitt eget yrkande
bifallet.
Ordföranden ställer Ulrika Spårebos (S) yrkande mot avslag och finner Ulrika
Spårebos (S) yrkande bifallet.
BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

att anta Näringslivsprogram 2020-2026 i enlighet med reviderad Bilaga KS
2019/233/2,
samt att för egen del besluta
att Näringslivsprogram 2020-2026 kompletteras med syfte och mål i enlighet med
Bilaga KS 2019/233/3.

Utdrag

Näringslivschef Annica Åkerblom
Kommunstyrelsen
Jus te randes sign

Utd rags bes tyrkan d e
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MISSIV

Näringslivsprogram 2020-2026
Sammanfattning av ärendet
Syftet med näringslivsprogrammet är att bidra till ett bra företagsklimat och tydliggöra
Sala kommuns arbete för näringslivs utveckling. Programmet ska främja tillväxt i befintliga
företag så att flera arbetstillfällen skapas och att hela kommunen upplevs attraktiv för
nyetableringar. Salas attraktivitet ska också skapa inflyttning.
Målsättningen med näringslivsprogrammet är att Sala ska upplevas som en stad med gott
företagsklimat och att Sala rankas minst topp 150 under programperioden av bästa
kommun i Sverige.
Ärendet återremitterades vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 januari 2020, § 3 för
att kompletteras med en tydligare målformulering med mätbara mål, programmet ska ha
en mer positiv ton och programmet bör sträcka sig sex år istället för fyra år. Ett reviderat
förslag har arbetats fram.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar,
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att anta
Näringslivsprogram 2020-2026 i enlighet med reviderad bilaga.

Annica Åkerblom
Näringslivschef
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INLEDNING

Visionen för Sala kommun är att: År 2024 ska Sala kommun ha passerat 25 000
invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet
i hela kommunen.

1.1

Sala och vilka är vi

Sala är en småföretagarkommun med hög företagsamhet över rikssnitt.
Sala har ett diversifierat näringsliv med en mix av alla branscher.
Branscherna jord & skog, industri, bygg, handel och tjänstesektorn toppar.
Sala har en potential i att växa inom besöksnäringen
Sala har en tradition av entreprenörskap, företagande och kreativitet.
Sala är till ytan den största kommunen i Västmanland
Sala har en stor aktiv landsbygd.
Sala har en utvecklad centrumhand el med en vacker stadskärna
Sala har ett rikt kulturarv med starka historiska kopplingar
•

Vårt geografiska läge i Mälardalen är 120 km från Stockholm, 40 km från
Västerås och 60 km från Uppsala

•

Mindre än 1 timmes tågresa till Arlanda

2

SYFTE OCH MÅLSÄTTNING

2.1

Syfte

Syftet med näringslivsprogrammet är att skapa en gemensam syn hur vi
tillsammans ska värna den lokala företagsamheten. Arbeta för att flera
etableringar sker samt att skapa goda förutsättningar för näringslivet genom att
förbättra näringslivsklimatet och öka satsningarna på infrastrukturen i
kommunen.
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Mål

År 2026 ska Sala kommun ligga bland de 100 bästa på Svenskt Näringsliv
rankinglista
•

Andelen arbetstillfällen ska öka med 25% till 2026
Öka antalet UF-företag

•

Kommunen ska öka till minst 80 i NKI i SKR:s Öppna Jämförelser

•

2026 ska antalet företag ha ökat med 20%
Möjliggöra för befintliga företag att växa

2.3

Hur får vi det

Våra ambitioner att vilja växa ihop med den drivkraft som finns i vårt näringsliv
gör att vi har en stor möjlighet att växa. Vi ska vara en bra och enkel kommun att
starta, utveckla och etablera företag i. En respekt för att företagarna i vår
kommun är de som bäst vet hur man driver företag och vilka krav man kan ställa
och vilka önskemål man kan ha på kommunen för att det ska fungera så bra som
möjligt. Kompetensförsörjning till våra företag är ett tillväxthinder idag. Sala
kommun ska genom samverkan med regionala aktörer hitta möjligheter till att
försöka hitta rätt arbetskraft åt våra företag samt finnas med i nätverk som
bidrar till att hitta lösningar för våra företag inom kompetensförsörjningsfrågan.
Genom dialog och samverkan skapar vi positiv utveckling. Vår positiva Sala-anda
ska genomsyra vårt gemensamma arbete framåt. Målet är att företagsklimatet i
Sala kommun ska vara bland Sveriges bästa!
Vi ska använda den lilla kommunens fördelar såsom hög servicegrad, enkel
samordning och korta beslutsvägar. Vår företagslotsfunktion arbetar aktivt och
lösningsfokuserat över interna kontorsgränser för att diskutera aktuella
frågeställningar och leverera en hög servicenivå tillbaka.

2.4

Näringslivskontorets roll

Är till för företagen och för att fånga upp näringslivets behov.
Näringslivskontoret är en förmedlande länk till kommunens organisation och
hjälper till vid kontakter med olika myndighetsområden. Lokalt verkar vi för att
tillsammans med företagen, åstadkomma ett bra företagsklimat.
Sala ska vara en attraktiv kommun för företagare men också en bra kommun att
bosätta sig inom samt en attraktiv spännande kommun att besöka.
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FOKUSOMRÅDEN UNDER PERIODEN

3

FOKUSOMRÅDEN UNDER PERIODEN

3.1

Nyetableringar och Nyföretagarsamhet

Det ska vara enkelt att vara företagare vilket innebär att vi ska vara
tillgängliga, snabba, effektiva och lyhörda i vår dialog med företagen.
Ett gott bemötande och högservicenivå är avgörande
•

Effektiva processer inom Företags- & MEX lotsfunktioner tillhandahålls

•

Arbeta för att attrahera investerare och potentiella företag till att välja Sala

•

Marknadsföra och synliggöra Sala som etableringsort och besöksort

•

Nyföretagsamheten ska öka och Sala ska återta sin position som nr 1 i länet

3.2

Besöksnäring och handel

•

Den beslutade besöksnäringsstrategin fortsätter att styra arbetet inom
besöksnäringen

•

Destination Sala - gemensam marknadsföring med aktörer

•

Handlingsplan för besöksnäringen ska uppdateras till 2020 och framåt
Handelns framtida roll - en utredningsrapport som tagits fram av WSP Sverige
AB ska presenteras, implementeras och beaktas i utvecklingen av Sala.

•

Projekt Handlingskraft Sala fortsätter och handlingsplan tas fram

3.3

Gröna näringarna

•

Landsbygdsprogram för Sala

•

Serviceplan för Sala landsbygd
Livsmedelsstrategi Västmanlands 4 områden beaktas i arbetet
Grönt Kompetenscentrum, GKC utvecklas

3.4

Infrastruktur (IT-infrastruktur, väg och järnväg)

•

Tillgång till bredband ska vara 100% för företag och medborgare i
kommunen

•

Skapa goda kommunikationer och kollektivtrafik inom kommunen

•

Påverka regionalt och nationellt förbättringsåtgärder väg och järnväg
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3.5

Mark- och planberedskap
Ha god tillgång på detaljplanelagd verksamhetsmark

Kommunen ska verka för att utöka utbudet av lokaler och mark
•

Kommunens planer ska vara tydliga gällande verksamheter, service o
bostäder

3.6

Vårt befintliga näringsliv

•

Fånga upp näringslivets behov och möjligheter till utveckling

•

Aktivt utveckla relationer med befintliga företag så att samsyn finns i frågor
Erbjuda en högklassig kommunal service genom företagslots/MEX

•

Identifiera och kartlägga företagens kompetensbehov

•

Skapa mötesplatser och nätverk utifrån behov och efterfrågan

•

Öka näringslivets delaktighet i gymnasieskolan
Samverka och skapa möjligheter för att matcha kompetensförsörjningen till
våra företag

•

Effektiva företags- och MEX lotsprocesser

•

Medverka i relevanta regionala och nationella möten
Förstärka samverkan mellan näringsliv, akademi, offentlig sektor,
föreningsliv

•

Dialog och samverkan på regional och nationell nivå ska vara en del av
näringslivsarbetet inom kommunen

•

Myndigheter och företagsfrämjande organisationer är våra självklara
sam verkanspartners

3.7

Samverka Skola - Näringsliv

God samverkan med organisationer som verkar för entreprenörskap i skolan
•

UF-nätverket Sala säkerställer så att möten sker mellan skola - näringsliv

•

Aktiv samverkan med skolan för att öka den entreprenöriella kunskapen
stimulera unga att prova på sin företagsamhet genom att driva UF-företag

•

Skapa mötesplatser och nätverk
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3.8
•

Attraktionskraft - varumärket Sala

Marknadsföra Sala som en attraktiv plats att leva, bo och verka i
Arbeta med platsvarumärket Sala
Erbjuda attraktiva besöksmål, platser, boendemiljöer
Utveckla Salas evenemang, mötesplatser
Utveckla vår interna skyltning
Ambassadörer Sala - en del av attraktionskraften

4

STRATEGIER
Näringslivsarbetet ska bygga på förtroende, enkelhet, effektivitet och
medborgarna/företagen i fokus
Näringslivskontorets arbete utgår från behov och synpunkter som framförs
eller fångas upp från näringslivet

•

Vi ska vara lyhörda för företagandes olika faser (våra befintliga företag,
nystartade och nyetableringar)
Näringslivsarbetet ska vara inriktat på att uppmärksamma alla företag och
där det är möjligt undanröja hinder eller tillvarata möjligheter för företagens
utveckling

•

Vi ska medverka till att skapa långsiktighet och tydlighet i planeringen av hela
kommunens tillväxt så att företagare kan planera för sig och sitt företags
framtid och utveckling

•

Vi ska ha aktiv omvärldsanalys vad gäller trender, samhällsutveckling och
goda exempel i omvärlden ska aktivt fångas upp och påverka de aktiviteter
och prioriteringar som görs i näringslivsarbetet

•

Fokus ska ligga på att ge god service, som präglas av ett respektfullt
bemötande och rättssäker hantering till företagen
Vi ska ha kunskap, befogenheter och vara en respekterad och trovärdig
samtalspartner både externt och internt.
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