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Fortsatt exploatering av Östra kvarteren och Silvervallen

[NLEDNING

Kommunfullmäktige antog den 27 mars 2017 detaljplan fördel av Östra kvarteren

och Silvervallen. Syftet med planen är att bygga vidare på Salas innerstadskvarter i

Östra kvarteren och Silvervallen enligt den fördjupade översiktsplanen för Sala stad

och i enlighet med den idétävling om småstad i den nordiska träbyggnadstraditionen

som genomfördes 2015.

Beredning

Peter Elmlund, Ax:son johnsonstiftelsen, Urban City Research, Urban Landmark, CEO

Skandinaviska ECO Hus AB och Torbjörn Einarsson, arkitekt, informerar om projektet

att exploatera Östra kvarteren och Silver-vallen.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

att  ledningsutskottet  beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Utdra gsbestvrka nde
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§ 269 Räddningstjänsten — igår, idag, imorgon

Beredning

Göran Cederholm summerar sina år som räddningschefi Sala kommun.

Ordföranden framförde tack till Göran Cederholm för mycket goda insatser och ett
gott samarbete.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Jus ran es sig Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/1519

Miljö-och klimatrådets projektförslag 2018; yttrande

[NLEDNING

Under hösten 2017 har beredningsgruppen för Miljö-och klimatrådet i Västmanlands
län tillsammans med fokusgrupperna God Livsmiljö och Energi  &  Klimat arbetat fram

ett antal förslag på projekt. Vid rådets möte på Västerås slott den 22 november 2017

togs ett inriktningsbeslut om att gå vidare med samtliga 14 projektförslag och att för-

ankra dessa inom respektive organisation.

Beredning

Bilaga KS 2017/238/1, missiv Länsstyrelsen Västmanland

Bilaga KS 2017/238/2, projektförslag Miljö-och klimatrådet

Bilaga KS 2017/238/3, bilaga 2, Miljö-och klimatrådets projektförslag

Bilaga KS 2017/238/4, underlag för remissvar

Bilaga KS 2017/238/5, yttrande avseende remiss över Miljö-och klimatrådets pro-

jektförslag 2018

Verksamhetssamordnare Jonna Kangas och miljöstrateg Linn Hemlin föredrar aren-

det.

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt avge yttrande i enlighet med reviderad Bilaga KS 2017/238/5.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att avge yttrande i enlighet med reviderad Bilaga KS 2017/238/5.
 

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/1514

§ 271 Ansökan  om medel till Bergslagsakademin 2018

[NLEDNING

Under 2017 har lntresseföreningen Bergslaget tillsammans med åtta medverkande

kommuner i Bergslagen genomfört en försöksverksamhet inom Bergslagsakademin.

lntresseföreningen Bergslaget ansöker om 10 000 kronor per år/kommun för att

medfinansiera det fortsatta arbetet med att bygga upp en Bergslagsakademi.

Beredning

Bilaga KS 2017/239/1, ansökan om medel till Bergslagsakademin 2018

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt avslå ansökan.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt avslå ansökan.

Utdrag

Intresseföreningen Bergslaget

m  ri nal
Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/1503

§ 272 Ansökan  om bidrag till Rockkören  i  Sala för 2018

Juste indexes sign

 

INLEDNING

PRO och Kulturskolan har kommit överens om att PRO Sala tar över ansvaret för

Rockkören 2018. Med anledning av detta ansöker PRO Sala om ett bidrag på 30 000

kronor för att tacka kostnader för körledare och musiker.

Beredning

Bilaga KS 2017/240/1, ansökan från PRO Sala om bidrag till Rockkören Sala 2018

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att anslå 30 000 kronor till PRO Sala för genomförande av verksamheten i Rockkören

under 2018, att täckas av eget kapital.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anslå 30 000 kronor till PRO Sala för genomförande av verksamheten i Rockkören

under 2018, att täckas av eget kapital.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/1506

Ansökan  om verksamhetsbidrag för 2018 till Arkiv Västmanland

INLEDNING

Arkiv Västmanland ansöker om ekonomiskt stöd för verksamhetsåret 2018.

Arkiv Västmanland ären ideell medlemsorganisation och länets sammanhållande

funktion för enskilda arkiv, det vill säga arkiv från den enskilda sektorn så som för-

enings-och företagsarkiv.

Beredning

Bilaga KS 2017/241/1, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2018

Bilaga KS 2017/241/2, verksamhetsberättelse 2016

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ag till Arkiv Västmanland ge ett verksamhetsstöd om 65 000 kronor för verksamhets-

året 2018, att täckas av eget kapital.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Lu till Arkiv Västmanland ge ett verksamhetsstöd om 65 000 kronor för verksamhets-

året 2018, att täckas av eget kapital.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestvrkande
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Dnr 2017/1546

Överenskommelse angående räddningstjänstsamverkan inom Väst-
manland

INLEDNING

Västmanlands kommuners styrelse beslutade den 10 mars 2017 att anta samverkan

mellan räddningstjänsterna  i  Västmanlands län och att rekommendera räddningsför-

hund och aktuella kommuner att anta och underteckna överenskommelsen samt in—

formera kommunernas beslutande församlingar om densamma.

Beredning

Bilaga KS 2017/243/1, protokollsutdrag sammanträde med VK 2017—05—12

Bilaga KS 2017/243/2, överenskommelse räddningstjänstensamverkan inom Väst-

manland

Kommuncheflenny Nolhage föredrar ärendet.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att anta och underteckna överenskommelse räddningstjänstsamverkan inom Väst-

manland, i enlighet med Bilaga KS 2017/243/2.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anta och underteckna överenskommelse räddningstjänstsamverkan inom Väst-

manland, i enlighet med Bilaga KS 2017/243/2.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014/1176

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

INLEDNING
Tommy Johansson [S) inkom  2014-11-21  med rubricerad motion. Komimmfullmäk-

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  2017/237/2, förslag till riktlinjer för avtackning av ledamöter som lämnar

kommunfullmäktige

Bilaga KS 2017/237/3, ledningsutskottets beslutå, 2017-12-12

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-

tige beslutar

att fastställa riktlinje för avtackning av ledamöter som lämnar kommunfullmäktige i

enlighet med Bilaga KS 2017/237/2.

BESLUT

Ledningsutskottet  föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt fastställa riktlinje för avtackning av ledamötersom lämnar kommunfullmäktige i

enlighet med Bilaga KS  2017/237/2.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbeswrkande
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Information

INLEDNING

Kominunchefjenny Nolhage informerar om att tjänstepersoner och  politiker  via

Facebook  fått en del  oväntade  kontaktförfrågningar. Vid  närmare  granskning visar det

sig att det kan vara fråga om organiserad kartläggning av tjänstepersoner och politi-

ker. Det är viktigt att vara källkritisk och att reflektera över vilka kontakter man har

via sociala medier.

Carola Gunnarsson [C] informerar om en tillsatt utredning angående effektivisering

av kommunala räddningstjänsterna. Anders Wigelsbo (C) är utsedd till en av SKL:s re-

presentanter.

Ulrika Spårebo [5] informerar om att hon är utsedd till ledamot i SKL:s beredning för

digitalisering.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§  277 Anmälningsärenden

Beredning

Bilaga  KS 2017/242/1, sammanställning av anmälningsärenden.

BESLUT

Ledningsutskottet  beslutar

a_tt lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Juster de sign Utdragsbestyrkande

il



J

 
er des si n";

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2017-12—19

Avslutning

Ordföranden tackar ledningsutskottets ledamöter, ersättare och tjänstepersoner för

det  gångna  året och önskar alla en avkopplande jul-och nyårshelg.

Oppositionsledare Ulrika Spårebo [S] önskar ordföranden och övriga detsamma.

Utdragsbestyrkande

mna)


