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Vision för Sala kommun



VARFÖR EN VISION?

Visionen tillhör alla som bor och verkar i Sala 
kommun och beskriver ett önskat framtida 
tillstånd. Den ger oss en gemensam riktning att 
styra mot.

Tillsammans ska vi utveckla hela Sala kommun.

VÄRDEGRUND

Vi som arbetar för Sala kommun gör skillnad i människors vardag, varje dag.

En gemensam värdegrund speglar det förhållningssätt som vi har i vårt dagliga arbete 
och fungerar som stöd för oss när vi arbetar för att förverkliga visionen. 

Enkelt – Effektivt – Medborgarvänligt



GOD LIVSKVALITET I HELA SALA

Trygghet och delaktighet är grunden för en god livsmiljö. 
Alla invånare i Sala kommun erbjuds trygghet och hög 
livskvalitet genom hela livet, oavsett var i kommunen man 
bor. Delaktighets- och trygghetsskapande åtgärder är 
därför en viktig del av kommunens arbete.

Sala kommun är en självklar plats att välja för boende och 
lockar till besök. Den goda livsmiljön ger medborgarna 
möjlighet att kombinera boende med arbete, omsorg, 
service och fritid. Kommunens medborgare har tillgång 
till mötesplatser som erbjuder kultur, fysisk aktivitet och 
social samvaro.

DET HÅLLBARA SALA

Genom social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet 
värnas våra medborgare, vår miljö och vårt näringsliv. 
Genom samverkan och dialog utvecklas kommunen med 
medborgarnas behov i fokus och med ett livskraftigt 
näringsliv skapas arbetstillfällen och tillväxt.

Väl fungerande kommunikationer och infrastruktur är en 
förutsättning för den fortsatta utvecklingen.

I den hållbara kommunen finns förutsättningar för ett 
hälsosamt och tryggt liv på jämställda och jämlika villkor.

Tillsammans skapar vi hållbar samhällsutveckling.

Sala kommun – ett hållbart och tryggt 
samhälle med livskvalitet och växtkraft



Ett växande Sala
MÅLOMRÅDE



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.

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.



Ett hållbart Sala
MÅLOMRÅDE



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.



Ett tryggt och rättvist Sala
MÅLOMRÅDE



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.




