
  
 

 
Remiss svar på Näringslivsprogram för att bli en av 

Sveriges främsta tillväxtkommuner med ett 
företagsklimat 

i toppklass. 
 
Vision 2024: 
”2024 har Sala kommun passerat 25 000 invånare. Sala ska vara ett långsiktigt hållbart samhälle 
med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen” 
 
Dit når vi genom att arbeta med långsiktig hållbarhet i vår egen verksamhet, men också genom att 
bidra till hållbar utveckling i hela samhället. Kommunfullmäktige fastställde Vision 2024 i september 
2010. Redan år 2016 ska vi vara en av Sveriges främsta tillväxtkommuner. Vårt företagsklimat ska 
vara bland de främsta i landet. För att nå hela vägen krävs helhetsperspektiv och marknadsföring av 
Sala kommun med utgångspunkt från en upprättad gemensam marknadsplan med näringslivet via 
FöretagarCentrum. Näringslivsprogrammet skall vara ett tydligt styrdokument både för kommunens 
anställda och FöretagarCentrum. Syftet med programmet är att tydliggöra ansvaret mellan kommun 
och näringsliv samt få ett helhetsperspektiv på hur vi i kommunen når tillväxt tillsammans. Vi har 
arbetat fram ett förslag på 8 olika mål som vi tror kan skapa tillväxt i Sala som gruppen kan ta med sig 
in i det fortsatta arbetet samt hur dessa skulle kunna uppfyllas. Vi har utgått från den kommun som 
blev årets tillväxt kommun 2012, Falkenberg, för att finna skelettet till vårt förslag.   
 

8 förslags punkter för att nå 10-i-topp-listan. 
 
1. Vi ska underlätta för nyetableringar och skapa förutsättningar för redan etablerade  
företag genom att: 
a) Marknadsföra detaljplanlagda företagsområden.  
b) Erbjuda företagslots, paketera erbjudanden för företaget och dess personal att etablera sig och 
trivas i vår kommun. 
c) Aktivt kartlägga och utveckla relationer med företag med målsättningen att få dem att etablera sig 
i vår kommun. 
d) Skapa ett ”jobbcenter” där arbetsmarknadsenheten, rekryteringsföretag och arbetsförmedling 
arbetar tillsammans för att kunna försörja företagen med kompetens. 
e) Kommunala verksamheter ska prövas mot alternativa driftsformer. 
f) Erbjuda företagsparker med gemensam service och klustertänk. 
g) Erbjuda ett boende av hög och god kvalitet tillgängligt för alla, genom gott samarbete mellan 
kommunalt bostadsbolag och privata fastighetsbolag inom kommunen. T ex skapa en kommunal 
bostadsportal med lediga lägenheter och tomter liknande den som finns för lediga affärslokaler. 
h) Verka för ett brett utbud av fritids- och kulturaktiviteter tillsammans med föreningar och 
näringsliv. Samt finna samarbeten mellan näringslivet och föreningarnas evenemang. 
i) Erbjuda barnomsorg 24 timmar om dygnet, via privata och offentliga aktörer. 
J) Införa LOV helt för att möjliggöra för fler företag att etablera sig, där fokus ska ligga på kvalitet.  
k) Underlätta för möjligheten för mindre lokala företag att delta vid upphandlingar. 
l) Aktivt söka efter långsiktiga investerare till kommunen som kan bidra till byggandet av nya 
bostäder och affärslokaler i större skala, exempelvis Riksbyggen, som nu bygger 400 nya bostäder i 



  
 

Västerås. 
m) Aktivt hjälpa företag och föreningar med EU-bidragsansökningar, Nationella bidragsansökningar 
etc.  
n) Stödja sociala företag inom kommun genom en gemensam socialfond som kan tas fram av både 
kommun och näringsliv som vill göra samhällsinsatser. 
o) Marknadsföra Salas boende och etableringsfördelar internationellt. Ex locka hit tyska och 
holländska företag och välutbildad arbetskraft som söker mer plats och billig etablering i vacker miljö.  
p) Samverka med kringliggande kommuner och tipsa om varandras möjligheter, när vi själva inte kan 
ta emot dem för att bygga en närmare arbetsmarknad som även möjliggör pendling och förebygga 
överetablering.  
 
2. Vi ska bilda nätverk och skapa mötesplatser genom att: 
a) Underhålla och utveckla befintliga nätverk. 
b) Initiera nätverk inom arbetsmarknads-regionen. 
c) Organisera personalpooler för att undvika störningar vid säsongsväxlingar med mera, samt bevara 
en hög kompetens inom företagen och kommunen. 
d) Vara stödjande med omvärldsbevakning och utbildningsinsatser. 
e) Förstärka samarbetet mellan privata och offentliga aktörer. 
f) Fortsätta arbetet med mentorskap. 
g) Utveckla mer samarbete mellan kommunala och privata skolor/förskolor.  
h) Bjuda in fler företag till Salamässan än Sala/Hebys företag alt ha fler mässor med olika målgrupper 
ex, etableringsmässa, kulturmässa och idrottsmässa där företag och lokala föreningar kan finna 
samarbeten för att arbeta för att locka till sig ännu fler salabor genom att samverka för att få en 
kommun full med liv och rörelse. 
 
3. Vi ska utveckla samarbetet med de eftergymnasiala utbildningarna genom att: 
a) Utveckla kontakterna med universitet och högskolor. 
b) Verka för en etablering av en framtida yrkeshögskola inom kultur, turism, och gröna näringar, 
teknik, transport och lager. 
 
4. Vi ska verka för en god infrastruktur genom att: 
a) Arbeta fram en god it-kommunikation och bredbandsutveckling i samarbete med privata aktörer 
istället för att kommunen själv bygger. 
b) Trycka på för att förbättra vägarna RV70 och RV56 samt samarbeta intensivare med Uppsala och 
Enköping för att skapa mer lokal och regionaltrafik mot Uppland. 
c) Bygga ett Resecentrum & Planskild korsning för att utveckla området norr om Sala, såsom 
Norrmalm och Mamrefälten. 
d) Verka för en utbyggnad av Dalabanan samt pendlingsmöjligheter mellan Avesta - Sala-Uppsala-
Stockholm samt Sala-Västerås 
e) Skapa goda kommunikationer inom kommunen, t ex använda Silverlinjen till rutter som gör så att 
ungdomar kan åka buss till stationen från Kungsängsområdet och att det går att åka buss från 
flerbostadsområden till och från Fridhemsområdet eller andra handelsområden. 
f) Bygga ut gång/cykelvägar till satellitorterna, SORF och nya företagsparker exempelvis Evelund och 
förbättra cykelstråk till populära utflyktsmål. 
 
5. Vi ska göra vår attraktiva stad än mer attraktiv genom:  
a) En hög tillgänglighet för alla. Tillsammans se till så att det byggs rätt från början, så att även de 
äldre och rullstolsburna, blinda och döva har möjlighet att besöka butiker och turismattraktioner och 
samhällsinrättningar.  



  
 

b) En citycamping i Stadsparken som kan hyras ut till privata aktörer eller föreningar.  
c) Förbättra ljussättning och trygghetskänsla i parker och längs gator. 
d) Att aktivt planera och arbeta med centrumutvecklingen. 
e) Införa ”rolig” kollektivtrafik, t ex häst och vagn och turisttåg som åker mellan olika ”attraktioner” i 
Sala samt mindre båttransport i Långforsen, mellan MånsOls och Viksberg i framtiden, sommartid i 
samarbete med privata aktörer/föreningar. 
f) Fylla torget med aktiviteter och försköna torget och tillgänglighetsanpassa det. Införa en torgpolicy 
som klargör var knallar kan stå utan att skymma övrig handel. 
g) Planera om gator och parkeringar så att det finns möjlighet för detaljhandel att komma tillbaka till 
centrum samt se till så att motorcyklar kan parkeras centralt. 
h) Bygga ett sagoliknande servicehus intill stadslekparken och ta kontakt med Juju. (Mamma Mu), 
”Mamma Mu land” vid Ösby som kan erbjuda attraktioner även då eleverna inte finns på plats. 
i) Bygga en skateramp/park intill lekparken med eller utan privata sponsorer. 
j) Bygg/vidareutveckla kulturplatser och idrottsanläggningar tillsammans med näringslivet och 
föreningar.  
k) Bygga ett campus för studerande ungdomar centralt i Sala tillsammans med näringslivet/privata 
skolor. 
m) Förtydliga/försköna stråk längs Pråmån, mellan staden och gruvområdet. 
n) Tydligt ge Salas företag skyltfönster vid infarter till Sala, istället för att ha en skylt där det endast 
står ”Handla i Sala” kan vi ha en gemensam informationsskylt vid Evelund om vilka företag som finns i 
Sala och även marknadsföra var man kan etablera sig här!  
 
6. Vi ska öka näringslivets delaktighet i gymnasieskolan och dess utbildningsutbud genom att: 
a) Genomföra kontinuerliga, årliga sammankomster mellan gymnasieskolan och företrädare för 
näringslivet. 
b) Ha årliga rekryteringsmässor.  
c) Aktivt samarbeta för att planera praktik och lärlingsutbildning samt mentorskap. 
d) Informera företagen om möjligheten att kompetensutveckla sig på ”hemmaplan”. 
e) Utveckla eftergymnasiala utbildningar inom valda nischer som passar företagens behov av 
arbetskraft. 
f) Stödja entreprenörsutbildningar. 
g) Locka till oss fler friskolor att etablera sig i Sala istället för att eleverna åker till Västerås och 
Uppsala för att gå samma program. 
 
7. Vi ska skapa året-runt-möjligheter för besöksnäringen genom att: 
a) Skapa och främja utvecklingen av ”lokala attraktioner”. 
b) Verka för en större logikapacitet över hela året. 
c) Satsa på fler ställplatser för husbil och husvagn intill befintliga besöksmål i hela kommunen 
tillsammans med föreningar eller privata aktörer inom besöksnäringen.  
d). Certifiera och kvalitetssäkra våra badplatser. 
e) Stödja och initiera lokala evenemang tillsammans med föreningsliv och näringsliv i en årlig 
evenemangskalender som sedan marknadsförs gemensamt. 
 
8. Förstärka varumärket ”Sala” genom att: 
a) Utarbeta en konkret och effektiv marknadsplan. 
b) Utarbeta en aktivitetsplan och följa upp den. 
c) Betona, leverera och repetera ledorden för Sala kommun i budskap riktade till målgrupperna 
”besökare”, ”företag”, ”medborgare”, ”föreningsaktiva” samt ”anställda i Salas kommunkoncern”. 



  
 

d) Skapa en gemensam profil. 
e) Utnyttja varumärket Sala Silvergruva till att marknadsföra hela Sala ex ”Sala Silver city” mot valda 
målgrupper. 
f) Försköna rondeller och infarter till staden och kommunen tillsammans med det lokala näringslivet 
och kulturlivet. Lyft fram framstående Salaprofiler och kulturarv som vi alla känner stolthet för.   
g) Marknadsföra Sala på nationella och internationella mässor och event t ex tillsammans med lokala 
exportföretag.  
 
Dessa 8 målsättningar har Falkenberg använt sig av för att nå bra resultat i olika näringslivsrankningar 
och de är inte specifika för en kommun utan kan användas av alla kommuner. Våra olika förslag är 
lokalt anpassade och visar på potentiella förändringar och hur de kan uppnås. Det viktigaste i den nya 
näringslivsplattformen är att det blir ett styrdokument som Näringslivsansvarig i kommunen kan 
stödja sig mot för att få stöd internt samt att alla företag i kommunen vet vad vi som kommun har för 
gemensam målsättning långsiktigt. För att detta ska bli genomförbart är det också otroligt viktigt att 
den långsiktiga planen får tidsbegränsningar och att den bryts ner i en årlig handlingsplan. 
 
För att få en aktiv handlingsplan behövs det skapas en tydlig organisation, kommunikationsplan och 
marknadsplan i handlingsplanen samt att en ekonomisk budget fastställs som motsvarar alla 
förväntningar.  
 
Företagarcentrum skulle kunna vara spindeln i nätet med rätt kontaktnät och rätt bemanning. 
Tanken är att binda samman, Näringslivet, Föreningslivet, Politiker och kommunens förvaltningar. 
För att detta ska lyckas behöver de få mandat inom kommunen, där FöretagarCentrum och den 
gemensamma näringslivsplattformens styrdokument väger tungt i den kommunala utvecklingen, då 
vi genom nära samarbete både kan skaffa fler bostäder, arbetstillfällen och trycka på för bättre 
infrastruktur. Näringslivschefen måste både ha mandat och finansiella resurser för att klara av det. 
Tanken är inte att Näringslivchefen ska utföra allt själv utan att den har rätt kontakter och 
bemanning för att kunna kommunicera med alla parter. Näringslivschefen ansvarar för kommunens 
marknadsföring, attraktivitet, företagsklimat och etableringslots samt kommunikation med orterns 
näringsliv och branschråd och har Kulturentreprenör, Turismstrateg, Centrumutvecklare samt 
kommunens ledningsgrupp som sina resurser och samverkansinstanser. Turismstrategen behöver ta 
över ansvaret för turismen från Info Sala för att ha en möjlighet att ta hjälp utifrån för att nå rätt 
kompetens och bemanning för kommande utveckling av turismbyrå. Om FöretagarCentrum och Sala 
kommun ska bilda ett utvecklingsbolag eller kvarstå som förening eller både är beroende på hur 
organisationen fastställs. Det viktiga är att Sala börjar växa och att hela kommunen tillsammans 
arbetar för att bygga Salas gemensamma varumärke igen.  
 
Med vänlig hälsning:  
Salas Bästa 

Företagarcentrum 

Medborgarkontoret Samhällsbyggnadskontoret 

Näringslivet Branchråd 

Politiker 

Föreningslivet 

Kultur & Fritidskontoret 

Skolförvaltning Vård & Omsorg 


