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LEDNINGSUTSKOTTET
Sammanträdesdatum

2018-01-23

Närvarolista
Beslutande

Carola Gunnarsson

Ledamöter

Peter Molin (M)

(C]

Hanna Westman (SBA)
Ulrika Spårebo [S)
Per-Olov Rapp (S] §§ 1-8

Tjänstgörande
Närvarande

ersättare

ersättare

Bo Kihlström

[S) ersätter

Per-Olov Rapp (S] §§ 9-1 1

Christer Eriksson [C] to m kl.16.10
Michael PB johansson

(M)

Magnus Edman (SD)

Närvarande

representanter

Lars Alderfors

(L)

Sickan Palm [KD]
Marie Berglind

Övriga deltagare

[Fl]

Andreas Hornwall,

analytiker

och stf chef, Polismyndighetens

Underrättelse-

tjänst

Matthias Beutler, lokal underrättelsesamordnare

Tommy Alriksson, kommunpolis
Tommy Jansson, räddningschef

Linda Malta, upphandlare
Maria Nehlin, samhällsplanerare
Christina

Söderström-Nilsson,

kommunstrateg

David Höijertz, planarkitekt
Jane Allansson, utredare
Anders Almroth,

samhällsbyggnadschef

Åsa Eriksson, fastighetschef
Jenny Nolhage,

kommunchef

Malin Selldén Wahlman,

JusterC'

sign

kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande

P0 Västmanland
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a (14)

LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-01-23

§1

Brottsförebygganderådet, BRÅ
Beredning
Andreas Hornwall,
brottsligheten

analytiker

och stf chef, Polisens

underrättelsetjänst
informerar om
och i landet utifrån den polisiära underrättelsetjänstens

i Västmanland

synvinkel.
Tommy

Alriksson,

kommunpolis,

Tommy jansson informerar

utifrån

informerar

Carola Gunnarsson

[C] yrkar
beslutar

a_tt lägga informationen

till handlingarna

BESLUT
Ledningsutskottet

beslutar

ag lägga informationen

Just

;n

es sig /

\

polisarbetet

hat, hot och våld mot förtroendevalda.

Yrkanden
att ledningsutskottet

om det lokala

till handlingarna.

Utdragsbestvrkande

i Sala.

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
SALA

LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-01

§ 2

5‘14)

-23

Bredbandsinformation
Beredning
Kommuncheflenny
Nehlin informerar

Nolhaga, upphandlare
om aktuellt

Linda Malta och samhällsplanerare
läge för bredbandsutbyggnad
i Sala kommun.

Yrkanden
Carola Gunnarsson

[C] yrkar

att ledningsutskottet

beslutar

_a_ttlägga informationen

till handlingarna.

BESLUT
Ledningsutskottet

beslutar

a_tt lägga informationen

till handlingarna.

/"
Juste

And ssi
f

.r.

-

Utdragsbestyrkende

Maria

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SALA

6 EW

LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-01-23

§3

Förslag till Bostadsförsörjningsprogram
diskussion

för Sala kommun —

INLEDNING
Bostadsförsörjningsprogrammet

är ett kommunövergripande
strategiskt
styrdokument som är under framtagande. Det ska utgöra ett underlag för prioriteringar
av detaljplaner samt ett planeringsunderlag
i syfte att möjliggöra byggnation och användning av befintligt bostadsbestånd i enlighet med kommunens målsättningar och intentioner. Bostadsförsörjningsprogrammet
ska ses över varje mandatperiod.
Beredning
Utkast till Bostadsförsörjningsprogram
är presenterat.
Kommunstrateg
Christina Söderström-Nilsson
och samhällsplanerare
noterar

synpunkter

och förslag inför fortsatt

sammanställning

Maria Nehlin

och remissförfarande.

Yrkanden
Carola Gunnarsson

[C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar
att notera diskussionen.
BESLUT
Ledningsutskottet
att notera

beslutar

diskussionen.

Protokollsanteckning

Ulrika Spårebo [S], Per-Olov Rapp (S], Camilla Runerås (S] och Bo Kihlström (S] lämnar in protokollsanteckning,

Justeran

e sign”

se bilaga.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

A;

SALA

LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN

Sammanträdesdatum

7 (M!

2018-01-23
Dnr2017/328
§4

Detaljplan

för del av Lärkans sportfält;

beslut om antagande

[NLEDNING
Planen syftar till att utveckla Lärkans sportfält med en ny idrottshall
och verkstadsbyggnad samt möjlighet att bygga till ishallen och att bekräfta befintliga läktare vid
fotbollsplanerna.
Planförslaget

har under perioden

2017-11-06—2017-11—20

varit ute på granskning.

Beredning
Bilaga KS 2018/2/1,

missiv, beslut om antagande Detaljplan

för del av Lärkans sport-

fält
Bilaga KS 2018/2/2,

plan—och genomförandebeskrivning

Bilaga KS 2018/2/3,

utlåtande

Bilaga KS 2018/2/4,

plankarta

Planarkitekt

David Höijertz

föredrar

ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson
att ledningsutskottet

[C] yrkar
föreslår att kommunstyrelsen

hemställer

att kommunfullmäk-

tige beslutar

ag godkänna granskningsutlåtandet,
att anta detaljplan

samt

för del av Lärkans sportfält.

BESLUT
Ledningsutskottet

föreslår att kommunstyrelsen

beslutar

a_t_t
godkänna granskningsutlätandet,
a_tt anta detaljplan

samt

för delav Lärkans Sportfält.

Utdrag
kommunstyrelsen

Juster

nd

sig

'i

Utdragsbestvrkande

hemställer

att kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

i i SALA

8(14)

LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-01-23

Dnr 2015/618

§5

Detaljplan
granskning

för del av Stamparen

4 och Lasarett 2 m fl: beslut om

[NLEDNING
Syftet med detaljplanen
befintligt

vårdområde.

som ansluter

är att möjliggöra

om-ochnybyggnationer

] den nya detaljplanen

till en av de befintliga

möjliggörs

byggnaderna

av vårdbyggnaderi

bland annat

och parkering

en ny byggnad

på Anrikaren

2 och

del av Stampa ren 3. Kontor och centrumändamål
läggs också
till bestämmelserna
att bland annat säkerställa vårdrelaterade
centrumfunktioner
som t ex apotek.

för

Beredning
Bilaga KS 2018/1/1,

missiv,

beslut

om granskning

detaljplan

för Stamparen

4 och

2 rn fl

Lasarettet

Bilaga KS 2018/1/2,

plan-och

Bilaga KS 2018/1/3,

samrådsredogörelse

Bilaga KS 2018/1/4,

fastighetsförteckning

genomförandebeskrivning

Bilaga KS 2018/1/5,

utredningar

Bilaga KS 2018/1/6,

plankarta

Bilaga KS 2018/1/7,

illustrationsplan

Planarkitekt

David Höijertz

och karta

och handlingar

föredrar

som utgör underlag

för detaljplanen

ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson

[C) yrkar

att ledningsutskottet

beslutar

att godkänna
förslaget

förslaget

och uppdra

till Plan- och utvecklingsenheten

att sända ut plan-

till Plan- och utvecklingsenheten

att sända ut plan-

på granskning.

BESLUT
Ledningsutskottet
a_tt godkänna
förslaget

beslutar

förslaget

och uppdra

på granskning.

Utdrag
samhällsbyggnadskontoret.

plan-och utvecklingsenheten

Justera

sign

fi

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SALA

9114)

LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-01-23
Dnr2018/102

§6

Lokal överenskommelse om principer
kommun och civilsamhället

för samverkan mellan Sala

INLEDNING
Kommunfullmäktige

i Sala har beslutat att bifalla motion om lokal överenskommelse
mellan Sala kommun och det civila samhället. Vidare har kommunfullmäktige
beslutat
att uppdra till kommunstyrelsen
att inleda dialog med de idéburna organisationerna/civilsamhället
överenskommelse

som är verksamma
presenteras

i Sala kommun samt att ett förslag till lokal

för kommunstyrelsen.

Beredning
Bilaga KS 2018/3/1,

missiv

Bilaga KS 2018/3/2,

lokal överenskommelse

samhället

om principer

för samverkan

mellan civil-

i Sala och Sala kommun

Utredare ]ane Allansson

föredrar

ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson
att ledningsutskottet

(C] yrkar
föreslår att kommunstyrelsen

hemställer

att kommunfullmäk-

tige beslutar
a_tt anta förslag om lokal överenskommelse

om principer

för samverkan

mellan Sala

kommun och civilsamhället i Sala, i enlighet med Bilaga KS 2018/3/2, samt
a_ttuppdra till kommunstyrelsen att ta fram och anta handlingsplan för samverkan.
BESLUT

Ledningsutskottet

föreslår att kommunstyrelsen

hemställer

att kommun fullmäktige

beslutar

a_ttanta förslag om lokal överenskommelse
om principer för samverkan mellan Sala
kommun och civilsamhället i Sala, i enlighet med Bilaga KS 2018/3/2, samt
a_tt uppdra till kommunstyrelsen
att ta fram och anta handlingsplan för samverkan.

Utdrag
kommunstyrelsen

Juster

n es sign

Utdragsbestvrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SALA

LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN

Sammanträdesdatum

mild)

2018-01-23
§ 7

Information

om aktuella lokalfrågor

INLEDNING
Åkraskolan

har drabbats

av omfattande

ver och personal flytta till provisoriska

fuktskador.

Till höstterminen

2018

måste ele-

lokaler.

Beredning
Samhällsbyggnadschef
om planerade

Anders Almroth

och fastighetschefÄsa

åtgärder.

Yrkanden
Carola Gunnarsson

(C] yrkar

att ledningsutskottet
beslutar
a_tt lägga informationen
till handlingarna.
BESLUT
Ledningsutskottet

beslutar

att lägga informationen

till handlingarna.

Utdragsbestvrkande

Eriksson informerar

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

SALA

LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN

Sammanträdesdatum

11(14)

2018-01-23
Dnr 2018/104L

§8

Ramöverflyttning

personalhandläggare

INLEDNING
I ett tidigare

inriktningsheslut

har kommunfullrnäktige
angett ett uppdrag att centrasom HR och ekonom. Avsikten är att Sala kommun är en fördär ett gemensamt synsätt och arbetssätt
ska prägla arbetet med personal-

lisera vissa stabsresurser
valtning

frågor och ekonomifrågor.
Sedan tidigare tillhör en av personalhandläggarna
Barn- och utbildningskontoret
ganisatoriskt och nu föreslås en överflyttning till personalkontoret.

or-

Beredning
Bilaga KS 2018/4/1,

tjänsteskrivelse

Yrkanden
Carola Gunnarsson

[C] yrkar

att ledningsutskottet

föreslår att kommunstyrelsen

hemställer

att kommunfullmäk-

tige beslutar
a_tt flytta tjänsteutrymme
ningskontoret
a_tt samtidigt

motsvarande

till personalkontoret
flytta

munstyrelsen

medel

motsvarande

för att bekosta

1,0 personalhandläggare
per den 1 januari
570

000

kronor

från barn-och

utbild-

2018, samt
från

skolnämnden

till kom-

detta utrymme.

BESLUT
Ledningsutskottet

föreslår

att kommunstyrelsen

hemställer

att kommunfullmäktige-

beslutar
a_tt flytta tjänsteutrymme
ningskontoret
a_tt samtidigt

motsvarande

till personalkontoret
flytta medel motsvarande

munstyrelsen

för att bekosta

1,0 personalhandläggare
per den 1 januari
570 000 kronor

detta utrymme.

Utdrag
kommunstyrelsen

d ssign

Juster

I

\

Utdragsbestvrkande

från barn-och

utbild-

2018, samt
från skolnämnden

till kom-

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SALA

LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN

Sammanträdesdatum

12ua)

2018-01-23
Dnr2018/106

§9

Förslag till Besöksnäringsstrategi

Sala 20 18-2 024

INLEDNING
Besöksnäringsstrategi

Sala 2018—2024, är ett dokument som ska fungera som styrme—

del för destinationens

samlade utveckling.

Beredning
Bilaga KS 2018/5/1,

besöksnäringsstrategi

Sala 2018-2024

Yrkanden
Carola Gunnarsson

att ledningsutskottet

[C) yrkar

föreslår att kommunstyrelsen

a_tt anta Besöksnäringsstrategi

i Sala 2018-2024

beslutar
i enlighet

med Bilaga KS 2018/5/1.

BESLUT
Ledningsutskottet

föreslår

a_tt anta Besöksnäringsstrategi

att kommunstyrelsen

i Sala 2018—2024 i enlighet

Utdrag
kommunstyrelsen

Juster

n es

' n
lF

beslutar

Utdragsbestyrkande

med Bilaga KS 2018/5/1.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SALA
KOM

M

13r14)

LEDNINGSUTSKOTTET
UN

Sammanträdesdatum

2018-01-23

§10

Information
INLEDNING

Ulrika Spårebo
ningsutskottets

kooperativa

[S] ställer

en fråga med anledning
sammanträde
den 19 september

hyresrätter

och eventuell

byggnation

av Riksbyggens

information

201 9. Informationen

på led-

handlade

om

i Ransta. Ulrika Spårebo [S] vill veta

vad som hänt efter informationen?
Carola Gunnarsson
[C) informerar
att Riksbyggen arbetat vidare med föreningar och
PRO i Ransta. Bland annat har en enkätundersökning
genomförts.
Resultaten av
denna gör att Riksbyggen är intresserade
av att gå vidare med projektet.
En etableringsgrupp
med representanter
från Riksbyggen och tjänstepersoner
från
Sala kommun

Ulrika Spårebo
avfalltaxa.

arbetar

vidare

med olika frågeställningar

[S] ställer en fråga angående

Förslag

till ny avfallstaxa

som måste

Iösas.

vad som ska ske med kommunens

ligger för besluti

Kommunfullmäktige

den 26 feb-

ruarL

Carola Gunnarsson
samt i ägarmöte

[C) meddelar

att frågan ska diskuteras

med VafabMiö.

BESLUT
Ledningsutskottet

beslutar

ag lägga informationen

Justera

des sig

l .

till handlingarna.

Utdragsbestvrkande

vidare med VafabMiljö

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

få _- SALA

LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-01-23

§ 11

Anmälningsärenden
Beredning
Bilaga KS 2018/6/1,

sammanställning

av anmälningsärenden.

BESLUT
Ledningsutskottet

beslutar

a_tt lägga anmälningsärendena

Justera des

ign

till handlingarna.

Utdragsbeswrkande

m (14)

ff:

Lillian

5,m

Siw.-"f_n”?

‘D

&
Protokollsanteckning
Led ningsutskottet
Ärende

23 januari 2018
— Förslag till Bostadsförsörjningsprogram

nr 3 på dagordningen

Ett bostadsförsörjningsprogram
av bostadsbeståndet,

ska innehålla kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling

kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål samt hur kommunen

har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse
för bostadsförsörjningsprogrammet.

Utifrån det så vill vi sända med följande i det fortsatta arbetet med att ta fram ett
bostadsförsörjningsprogram.

Idet förslag till bostadsförsörjningsprogram

som finns så behöver målet/n förtydligas så att det på

ett effektivt och kraftfullt sätt går att följa upp genom att de är mätbara samt att de ska vara
relaterade till de mål som kommunfullmåktige

mål är under

beslutar om (nya kommunfullmäktige

när det gäller bostadsförsörjningen.

framtagande)

När det gäller att ta hänsyn till relevanta nationella och regionala mål så har detta gjorts på ett
ändamålsenligt

sätt.

Det saknas beskrivet i programmet

kan utvecklas.

hur det befintliga bostadsbeståndet

Viktigt är också att ta med ”hela kommunen tänket" i programmet eftersom vi är en stor
Iandsbygdskommun

med en centralort som är Sala men också de mindre tätorterna.

Planerad bostadsbyggnation
Här måste det tas fram vilka områden
hyresrätter,

bostadsrätter

och småhus.

inom kommunen

som är tänkta

till bostäder,

Det är bra om det kan redogöras

vilka planer

så väl
som finns idag

men också ta fram en långsiktig plan för nya områden som säkerställer att efterfrågan på bostäder
tillgodoses. Men också att strategiska viktiga markinköp kan planeras utifrån både ett ekonomiskt
och långsiktigt perspektiv. Plan för Sala stad ska vara kopplad till den planen men också den
kommande

översiktsplanen

(ÖP).

')

