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ETT HÅLLBART OCH TRYGGT SAMHÄLLE MED 
LIVSKVALITET OCH VÄXTKRAFT  

Målområde: Ett växande Sala 

Växande har flera dimensioner. En viktig dimension är att individer ges möjlighet 

att utvecklas och växa som individer, i ett livslångt lärande. En annan dimension 

är att kommunen också växer befolkningsmässigt och ekonomiskt hållbart.  

En positiv befolkningsutveckling har stor betydelse för kommunens framtid, 

såväl när det gäller framtida skatteintäkter som för att berika kommunen genom 

att bidra med nya idéer, tankar och erfarenheter. Det innebär att kommunen 

behöver erbjuda god service men också verka för och stödja entreprenörsanda, 

företagsetableringar och företagsutveckling i syfte att skapa fler arbetstillfällen, 

ökad tillväxt och inflyttning till kommunen.  

Sala är en företagsam kommun med god entreprenörsanda. Vi har ett 

differentierat näringsliv med allt ifrån tillverkningsindustri till tjänsteföretag och 

handel, och inte minst en stark grön näring. Det finns en god blandning av små, 

medelstora och stora företag. Näringslivet har en lokal förankring i samhället 

med bra kontaktnät och god samverkan mellan företag och organisationer. Sala 

kommun ska erbjuda Västmanlands bästa förutsättningar för företagande. 

Ett starkt och diversifierat näringsliv är viktigt inte bara för att göra kommunen 

attraktiv. Det skapar också förutsättningar för att kunna finansiera det ökade 

tjänstebehov som tillväxt medför.  

Förutsättningar för ökad inflyttning och företagande är att fler bostäder byggs, 

att det råder hög kvalitet och tillgänglighet inom förskola, skola och vård och 

omsorg. En utvecklad kollektivtrafik och infrastruktur möjliggör boende och 

arbete i alla delar av kommunen och ger tillgång till en större och flexiblare 

arbetsmarknad. 

Civilsamhället har stor betydelse för kommunens attraktivitet och växtkraft. Ett 

rikt och starkt föreningsliv bidrar till folkhälsa och demokrati, och är en viktig 

faktor för många som väljer var de ska bosätta sig. 

Utvecklingsmål:  

Sala ska erbjuda attraktiva boenden och verka för fler arbetstillfällen, stärkt 

näringsliv och bra utbildning i hela kommunen. 

Vi har valt att prioritera detta då grunden för att flytta till kommunen som 

privatperson eller företagare är att det finns goda förutsättningar för livskvalitet 

och/eller ett bra näringsliv med utvecklingspotential. Detta styrs mycket av 

möjligheten att hitta attraktiva boenden, attraktivt arbete, bra service och goda 

utbildningsmöjligheter. 
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Detta ska nås genom att särskilt fokusera på att: 

• Arbeta proaktivt och ha beredskap vad gäller mark och planer 

• Tydligt kommunicera det som är unikt i Sala, det småskaliga, kulturarv 

m m 

• Uppfattas som en samarbetspartner som är enkel att arbeta med och 

service inriktad för att bygga goda relationer och förtroende 

• Ha hög kvalitet i välfärdstjänster 

• Ha bra tillgång till lokaler och fastigheter av god kvalitet 

• Ständigt förbättra vårt arbete med verksamhetsetableringar 

Vi har lyckats när: 

• Antalet företag och arbetstillfällen ökar 

• Antalet nyinflyttningar ökar 

• Arbetslösheten minskar 

• Resultaten i mätningar gällande förtroende och service förbättras 
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Målområde: Ett hållbart Sala 

Sala ska vara en socialt hållbar kommun för människor i livets alla skeden. Vi 

arbetar innovativt och kreativt för ökad mångfald och välfärd ur ett brett 

perspektiv. 

Sala kommun värnar om naturtillgångar i en strävan för ekologisk mångfald. Vi 

använder våra resurser på ett hållbart sätt och vår strävan är att bli en helt 

fossilfri kommun. 

Den rika historien i hela Sala kommun har skapat ett kulturarv som måste vårdas. 

Vi värnar därför de kulturella värdena när vi bygger för framtiden. 

Goda kommunikationer skapar möjligheter att ta tillvara närheten till större 

städer och ger tillgång till natur och kulturvärden.  

Kommunens resurser ska användas så att god ekonomisk hushållning nås ur 

såväl ett finansiellt som verksamhetsperspektiv. Vi ska arbeta med långsiktiga 

investeringsplaner och med tydliga prioriteringar. 

Utvecklingsmål 

Fokus på människors hälsa och välmående genom hela livet. 

Vi har valt att prioritera detta som ett led i att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030 

som ytterst syftar till att fokusera på människors hälsa och välmående. Det 

politiska ansvaret handlar bland annat om elevhälsa, bra och välutbildade lärare 

och skolledare, läromedel och lokaler. Oavsett utbildningsform så skapar Sala 

kommun förutsättningar för att alla klarar skolan och komma in i arbetslivet så att 

utanförskap kan brytas. 

Detta ska nås genom att särskilt fokusera på: 

• Att bryta utanförskap och minskad segregation 

• Livslångt lärande 

• Folkhälsa – rörelse, friskvård, natur och kultur 

• Friska bostäder, lokaler, luft och miljö 

• Långsiktigt god ekonomi i kommunen 

Vi har lyckats när: 

• Koldioxidutsläppen minskar 

• Utbildningsnivån ökar och studieresultaten blir bättre 

• Folkhälsan förbättras 

• Egenförsörjningen bland medborgarna ökar  
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Målområde: Ett tryggt och rättvist Sala 

Alla kommunmedborgare ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. 

Tillsammans arbetar vi för ett jämlikt och jämställt samhälle där alla bidrar till 

varandras trygghet. 

Kommunens medborgare, föreningar och näringsliv ska ges möjlighet till insyn 

och inflytande. Delaktighet ökar förtroendet. 

Utvecklingsmål 

Fokus på att skapa insyn och inflytande för våra medborgare, föreningar och 

näringsliv för att stärka trygghet och demokrati. 

Vi har valt att prioritera detta då det är viktigt att Sala upplevs som tryggt och 

rättvist. En upplevelse av inflytande och möjlighet till dialog bidrar till detta och 

även till hur tryggheten i samhället uppfattas generellt. 

Detta ska nås genom att särskilt fokusera på att: 

• Ge möjlighet till inflytande via medborgardialoger och 

medborgarförslag 

• Jämlikhet och likvärdighet råder både vad avser rättssäkerhet och 

service 

• Samarbeta med civilsamhällets olika aktörer för mer förebyggande 

arbete med avsikt att fånga upp riskgrupper och minimera 

riskområden 

• Tillsammans med fler aktörer verka för att minska risken för att 

utsättas för olyckor och brott samt för att öka tryggheten och tilliten 

till samhället och varandra genom dialog 

Vi har lyckats när: 

• Förtroendet för kommunen ökar. 

• Medborgarna är mer nöjda med kommunens verksamheter 

• Den upplevda tryggheten i offentliga miljöer ökar 

• Säkerheten (faktisk trygghet) ökar 

• Demokratin stärks
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