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Carola Gunnarsson [C]

Peter Molin [M]

Ulrika  Spårebo [S]

Per-Olov Rapp (5)

Christer Eriksson [C] ersätter Hanna Westman [SBA]

Magnus Edman  (SD)

Camilla Runerås (8)

Bo Kihlström [S]

Lars Alderfors [L]

Sickan Palm  (KD)

lngela Kilholm Lindström [MP]

Maria Arvidsson (V)

Marie Berglind  [FI]

Carina Eriksson, näringslivsutvecklare

JuneAnn Wincent, skolchef

Richard Aspholm, biträdande rektor

Tommy Jansson, stf räddningschef

Jasmina Trokic, planarkitekt

Maria Nehlin, samhällsplanerare

Christina Söderström-Nilsson, kommunstrateg

Jenny Nolhage, kommunchef

Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2017-12-12

Besöksnäringsstrategi Sala 2018-2024

[NLEDNING

Besöksnäringsstrategi Sala är ett dokument som ska fungera som ett styrmedel för

destinationens samlade  utveckling.

Beredning

NariIIgSIiVStvecklare Carina Eriksson informerar om besöksnäringsstrategin för Sala.

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

ait  lägga  informationen till handlingarna

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

4  (13)
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-12-12

§  259 SF!-verksamheten  i  Sala kommun

Beredning

SkolchefJuneAnn Wincent och biträdande rektor Richard Aspholm informerar om

SFI-verksamheten i Sala kommun.

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

 

Juster nu 5 sign Utdragsbestyrkande
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KOMMUN
Sammantradesdatum

2017-12-12

Dnr2017/1360

Ansökan  om bidrag för genomförandet av heltidsbrandkårens 60-
års  jubileum  i  Sala

[NLEDNING

Den 1 april 2018 är det 60 år sedan Sala stad startade heltidsyrkesbrandkåren. Före

det fanns det en borgarbrandkår. Räddningstjänsten Sala-Heby vill uppmärksamma

detta jubileum genom olika arrangemang och ansöker om bidrag för genomförandet.

Beredning

Bilaga KS 2017/233/1, ansökan om bidrag för genomförande av heltidsbrandkårens

60—års jubileum i Sala

Stf räddningschefTommy jansson föredrar ärendet.

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att anslå 250 000 kronor för genomförandet av heltidsbrandkårens 60-års jubileum i

Sala, att anvisas ur eget kapital.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anslå 250 000 kronor för genomförandet av heltidsbrandkårens 60-års jubileum i

Sala, att anvisas ur eget kapital.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

6(13)
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KOMMUN
Sammanträdesdatum

2017-12-12

Dnr 2014/424

Detaljplan  för Evelund; planprogram

INLEDNING

Trafikplats Evelund utgör en viktig knutpunkt på riksväg 70/56 för trafik till och från

Västerås, Dalarna eller Uppsala och Gävle via Sala tätort. Området ligger strategiskt

och har potential att utvecklas till en av stadens entréer men också till en plats för eta-

blering av verksamheter som kräver ett gott trafikläge.

Beredning

Bilaga KS 2017/228/1, detaljplan för Evelund, planprogram

Bilaga KS 2017/228/2, detaljplan för Evelund, samrådsredogörelse

Bilaga KS 2017/228/3, beslut ledningsutskottet 2017-11-28, § 248

Planarkitekt Jasmina Trokic föredrar ärendet.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt godkänna samrådsredogörelse och planprogram för Evelund, samt

a_tt påbörja detaljplanearbete etappvis för Evelund.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_t_t godkänna samrådsredogörelse och planprogram för Evelund, samt

att påbörja detaljplanearbete etappvis för Evelund.

Utdrag

Samhällsbyggnadskontoret, plan—och utvecklingsenheten

Utdragsbestvrkande
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' SALA LEDNINGSUTSKOTTET
KOMMUN

Sammantra‘desdatum

2017—12-12

Bostadsförsörjningsprogram för Sala  kommun

INLEDNING

Bostadsförsörjningsprogrammet är ett kommunövergripande strategisk styrdoku-

ment. Det utgör ett  underlag för prioritering av detaljplaner samt ett planeringsun-

derlag i syfte att möjliggöra byggnation och användning av befintligt bostadsbestånd i

enlighet med kommunens målsättningar och intentioner. Bostadsförsörjningspro-

grammet ska ses över varje mandatperiod.

Beredning

Samhällsplanerare Maria Nehlin och kommunstrateg Christina Söderström-Nilsson

informerar om arbetet med att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestvrkande
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Juster  notis sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

! SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2017-12-12

ESF-ansökningar

Beredning

Konnminstrateg Christina  Söderström—Nilsson informerar om  beviljade  och  planerade

ESF-ansökningar.

Yrkanden

Carola  Gunnarsson [C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

ag lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Utd ra gsbestyrka nde
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KOMMUN Sammantradesdatum

2017-12-12

§ 264 Målarbete Sala  kommun

INLEDNING
Ett utkast till en ny målmodell har  tagits  fram som diskussionsunderlag

Beredning

Carola Gunnarsson [C) redovisar ett förslag till  modell  för det fortsatta målarbetet  i

Sala kommun.

Bilaga  KS 2017/237/1, målarbetes modell

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

att godkänna redovisat förslag som modell för det fortsatta målarbetet  i  Sala kom-

mun.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

att godkänna redovisat förslag som modell för det fortsatta målat—betet  i  Sala  kom-

mun.

Juste än es sig Utdragsbestyrkande
l

l.

&)
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Sammanträdesdatum

2017-12-12

Dnr 2017/1458

Avfallstaxa 2018

INLEDNING

Ett av målen med kommunalförbundet VafabMiljö är samordning av verksamheten

där detta ger fördelar, exempelvis regelverk och avgifter för hämtning av hushållsav-

fall. Arbetet med att samordna taxor för medlemskommunerna kommer att ske i flera

steg.

Beredning

Bilaga KS 2017/234/1, missiv
Bilaga KS 2017/234/2, förslag 1, Renhållningstaxa för Sala kommun

Bilaga KS 2017/234/3, förslag 2, Renhållningstaxa för Sala kommun

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

att ledningsutskottet hemställer att kommunfullmäktige beslutar

ät anta avfallstaxa 2018 inklusive förändrad latrintaxa i enlighet med Bilaga KS

2017/234/2.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmaktige

beslutar

fit anta avfallstaxa 2018 inklusive förändrad latrintaxa i enlighet med Bilaga KS

2017/234/2.

Utdrag

ko m mu nstyrelsen

Utdragsbeslvrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(13)

J SALA LEDNINGSUTSKOTTET

 

§266
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2017—12—12

Dnr 2014/1176

Förslag till riktlinje för  avtackning av ledamöter som lämnar kom—
munfullmäktige

[NLEDNING

Tommy Johansson [5] inkom 2014-11-21 med rubricerad motion. Kommunfullmäk—

tige har beslutat att  bifalla  motionen och att ge Demokratiberedningen  i  uppdrag att

arbeta fram riktlinjer för avtackning av ledamöter som lämnar kommunfullmäktige.

Beredning

Bilaga KS 2017/237/1, förslag till riktlinjer för avtackning av ledamöter som lämnar

kommunfullmäktige

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt hänskjuta ärendet till ledningsutskottets sammanträde den 19 december 2017.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt hänskjuta ärendet till ledningsutskottets sammanträde den 19 december 2017.

Utdragsbeswrkande



 

§  267

Juster l  es sig

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN Sammanträdesdatum

201  7-12—1 2

Anmälningsärenden

Beredning

Bilaga KS  2017/227/1, sammanställning av anmälningsärenden.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

att lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Utdragsbestvrkande

15—(13)


