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Inledning
Naturskyddsföreningen i Falun anser att en aktiv näringslivspolitik är viktig för att främja en hållbar
utveckling, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Vi är förvånade över tillväxtprogrammets brist
på visioner vad gäller ett mer hållbart näringsliv. Det finns idag bred enighet om behovet av kraftigt
förändrade produktions- och konsumtionsmönster, i syfte att minska vår påverkan på klimatet och
att minska uttaget av materiella resurser. Innehållet i ekonomin behöver därför förändras, bl.a. i
riktning mot mer tjänster och färre varor. För en sådan omställning behövs förstås styrmedel på
nationell nivå, t.ex. grön skatteväxling. Men även en enskild kommun kan bidra till omställningen,
exempelvis genom att underlätta för företag med cirkulära affärsmodeller. Tillväxtprogrammet ger
häpnadsväckande lite stöd för att klara den nödvändiga övergången till en fossilfri och energisnål
ekonomi.
När kommunen utformar tre olika hållbarhetsprogram måste man kunna kräva en viss samordning
mellan dem. Enligt vår mening står det mer om näringslivsutveckling i miljöprogrammet än i
tillväxtprogrammet. Det finns ett flertal skrivningar i de tre styrdokumenten som pekar åt olika håll.
I vilken riktning ska kommunen gå?
1. Prioriterade områden
Naturskyddsföreningen välkomnar att tillväxtprogrammet beskriver upphandling som ett viktigt
verktyg. Att möjliggöra för lokala och sociala företag att lämna anbud kommer att kunna minska
transportbehovet och gynna den lokala ekonomin. Här bör även tilläggas vikten av att ha tydliga
miljökrav vid upphandling för att främja inköpen av hållbara produkter (ett tillägg som dessutom
skulle öka samstämmigheten med miljöprogrammet).
Vi samtycker till att stärka Falun som en attraktiv livsmiljö, dock med fokus på att det framför allt
är grundfundament som bra utbildning, vård och omsorg som gör en kommun attraktiv, och som
därmed kan bidra till ökad inflyttning och företagsetableringar.
Vi är dock tveksamma till avsnittets övriga uppbyggnad. I ”Miljöprogrammet 2020” anges ett flertal
områden, (t ex Energieffektivisering, Sunda närmiljöer och Koll på konsumtion) där företagen anges
som viktiga aktörer, och där man inte minst får intrycket att krav kommer att ställas på näringslivet.
Krav som också ger möjligheter. Bör inte detta också avspeglas i tillväxtprogrammet? Vi anser att
det är viktigt att kommunen ställer krav, men också att spelreglerna är tydliga för de företag som
verkar eller vill etablera sig i kommunen.

2. Kompetensförsörjning
Vi är positiva till fokus på inkludering och till arbetsintegrerade sociala företag. I övrigt ser vi
samma problem som i kapitel 1, nämligen den bristande kopplingen till övriga kommunala
program. Om man menar allvar med de höga ambitioner som utmålas i Miljöprogrammet 2020 så
krävs givetvis god kompentens inom dessa områden.
3. Livsmiljö och byggande
Naturskyddsföreningen är positiv till målet om en levande stadskärna
Målet om ”attraktiva boendemiljöer” ser vi hellre formulerat som ”bra boende som tillmötesgår
människors olika behov”. Här bör, i samstämmighet med miljö- och folkhälsoprogrammet, anges att
nybyggnation bör ske så att arbetsplatser och viktig samhällsservice kan nås med cykel eller i
anslutning till kollektivtrafik.
4. Kommunikation och infrastruktur
Vi ser positivt på förbättrad kollektivtrafik genom pendeltåg. Dock har vi sett hur landsbygden
kraftigt har missgynnats i den senaste omläggningen av kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken bör vara
tillgänglig för alla, inte bara de som bor i städernas centrum och tätorter.
Sammanfattning
Att skapa en grönare ekonomi är en nyckelfaktor för vägen mot ett hållbarare samhälle, och här
spelar givetvis företagen en viktig roll. Kommunen bör både ställa krav, och erbjuda företagen
service, för att nå de mål som man satt upp. Naturskyddsföreningen Falun är mycket kritisk till den
bristfälliga kopplingen mellan tillväxtprogrammet och de andra två hållbarhetsprogrammen,
Miljöprogrammet och Folkhälsoprogrammet. I Miljöprogrammet 2020 fanns idéer om cirkulär
ekonomi, koll på konsumtion mm. Vad ser vi av detta i Tillväxtprogrammet?
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