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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

' SALA

LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-02-20

Närvarolista
Beslutande

Peter Molin [M]

Ledamöter

HannaWestman [SBÄJ
Ulrika Spårebo [S]

Per-Olov Rapp [5]

Uänstgörande
Närvarande

ersättare
ersättare

Christer

Eriksson [C] ersätter Carola Gunnarsson

(C)

Michael PB Johansson (M)
Magnus Edman [SD]

Camilla Runerås (S]
Bo Kihlström

Närvarande

representanter

(5)

Lars Alderfors [L]
Sickan Palm (KD)

Övriga deltaga re

Ingela Kilholm

Lindström

Marie Berglind

(FI)

Martin

(MP)

Röjestål, planarkitekt

Jasmina Trokic, planarkitekt

Linn Hemlin, miljöstrateg
Jenny Nolhage, kommunchef,

deltar ej vid paragrafå

Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare

Justerandes

fl/

sign

Utdragsbestyrkande

39
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SALA

4‘15)

LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018—02-20

Dnr 2018/226
§ 34

Stampers; ansökan om detaljplaneuppdrag
INLEDNING
Syftet med ny detaljplan
m m. I området

är att möjliggöra

har det inkommit

för utveckling

flera bygglovsansökningar,

frågan för ny bebyggelse är stor.
2014 beslutades att upprätta en detaljplan
laga kraft. Då det fanns många

negativa

i Stampersi

vilket tyder

och signifikanta

Beredning

Planarkitekt

Martin

Stampers
Röjestål

—ansökan

föredrar

Hanna Westman

(SBA) yrkar

att ledningsutskottet

beslutar

a_tt upprätta

detaljplan

för Stampers,

a_tt avskriva

planärende

2014/801.

samt

BESLUT
Ledningsutskottet

beslutar

a_tt upprätta

detaljplan

att avskriva

planärende

för Stampers, samt
2014/801.

Utdrag

samhällsbyggnadskontoret,
plan-och

Justerandes

är

sign

om detaljplaneuppdrag

ärendet.

Yrkanden

utvecklingsenheten

Utdragsbestyrkande

på att efter-

som vid dagens datum ännu inte vunnit

yttranden

get är det mest lämpligt att göra ett helt nytt planförslag.

Bilaga KS 2018/35/1,

form av bostäder

brister

i planförsla-

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SALA

5 (15)

LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-02-20

§ 35

Skugganvägen - information
INLEDNING
Planarkitekt

]asmina Trokic

informerar

om ett planerat

Skugganvägen.

Yrkanden

HannaWestman [SBA] yrkar
att ledningsutskottet
aLt lägga informationen

till handlingarna.

BESLUT
Ledningsutskottet

beslutar

a_ttlägga informationen

Justerandes

dif

sign

till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

detaljplaneuppdrag

för

SAMMANTRADESPROTOKOLL
SA

e us:

LEDNINGSUTSKOTTET

LA

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-02-20
Dnr 2017/1494

Del av Norrberg,

§36

Kristina

4:8; ansökan om detaljplaneuppdrag

INLEDNING

Syftet med detaljplanen
samt möjliggöra
någon detaljplan.

är att möjliggöra

framtida
[ direkt

avstyckning
anslutning

bostäder

av fastigheten.
till planområdet

i form av totalt
Planområdet

5 bostadstomter
omfattas

finns ett detaljplanelagt

inte av
bo-

stadsområde.

Beredning
Bilaga KS 2018/28/1,
Planarkitekt

del av Norrberg

jasmina

Trokic föredrar

Kristina

4:8 — ansökan

ärendet.

Yrkanden

Hanna Westman (SBA) yrkar
beslutar

att ledningsutskottet

a_ttupprätta

detaljplan

för del av Norrberg,

Kristina 4:8.

BESLUT

Ledningsutskottet
a_tt upprätta

beslutar

detaljplan

för del av Norrberg,

Utdrag
samhällsbyggnadsko
plan-och

Justerandes

sign

0W

nto ret,

utvecklingsenheten

Utdragsbestvrkande

Kristina 4:8.

om detaljplaneuppdrag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SA

LA

?(15'

LEDNFNGSUTSKOTTET

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-02-20
Dnr 2018/258

§37

Del av Mamre, Korngatan, Kristina 4:6; ansökan om detaljplaneuppdrag
INLEDNING
Syftet med detaljplanen

är att möjliggöra

bostadsändamål

i anslutning

till befintligt

bostadsområde, Mamre. [ dag är planområdet utpekat som utvecklingsområde för bostäder i Plan för Sala stad. [ anslutning till planområdet finns ett större bostadsområde där villor i form av enfamiljshus
i anslutning

till planområdet,

förekommer.

Förutsättningar

för bostäder finns

det vill säga gata, vatten och avlopp med mera.

Beredning
Bilaga KS 2018/29/1,

delav Mamre, Korngatan,

Kristina 4:6 —ansökan om detaljpla-

neuppdrag
Planarkitekt

Jasmina Trokic föredrar

ärendet.

Yrkanden

HannaWestman [SBÄ] yrkar
att ledningsutskottet
a_tt upprätta

BESLUT
Ledningsutskottet
a_tt upprätta

beslutar

detaljplan

för del av Mamre, Korngatan, Kristina 4:6

beslutar

detaljplan

för del av Mamre, Korngatan,

Utdrag
samhällsbyggnadskontoret,
plan-och utvecklingsenheten

Justerandes sign

drf

Utdragsbestyrkande

Kristina 4:6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SALA

8115)

LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-02-20
Dnr 2018/254

§38

Del av Östaberg, Kristina 4:8;
ansökan om detaljplaneuppdrag
INLEDNING

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsändamål i anslutning till befintligt
bostadsområde. Planområdet omfattas inte av någon detaljplan . [ direkt anslutning
till planområdet finns ett detaljplanelagt bostadsområde. i dag är planområdet utpekat som utvecklingsområde

för bostäder i Plan för Sala stad. [anslutning

rådet finns ett större bostadsområde

Förutsättningar

där villor i form av enfamiljshus

till planom-

förekommer.

för bostäder finns i anslutning till planområdet, det vill säga gata, vat-

ten och avlopp med mera.

Beredning
Bilaga KS 2018/30/1,
Planarkitekt

delav Östaberg, Kristina 4:8 —ansökan om detaljplaneuppdrag

Jasmina Trokic föredrar

ärendet.

Yrkanden

Hanna Westman [SBA]
yrkar
att ledningsutskottet

beslutar

a_ttupprätta detaljplan för del av Östaberg Kristina 4:8
BESLUT

Ledningsutskottet

beslutar

a_ttupprätta detaljplan för del av Östaberg, Kristina 4:8

Utdrag
samhällsbyggnadskontoret,

plan-och utvecklingsenheten

Justerandes

W

sign

Utdragsbestyrkande

9l15]

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET

LA

SA

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-02-20

Dnr 2018/255
§39

Kristina

Banelundsgatan,

Del av Skuggan,

4:1,' ansökan

om detalj—

planeuppdrag
INLEDNING
Syftet med detaljplanen

omfattas

Planområdet

i anslutning

bostadsändamål

är att möjliggöra

Skuggan.

bostadsområde,

för bostäder
planområdet utpekat som utvecklingsområde
anslutning till planområdet finns ett större bostadsområde
miljshus

förekommer.

för bostäder

Förutsättningar

det, det vill säga gata, vatten

till befintligt

inte av någon detaljplan.

i dag är

i Plan för Sala stad. 1 direkt
där villor i form av enfa-

finns i anslutning

till planområ-

med mera.

och avlopp

Beredning
del av Skuggan,

Bilaga KS 2018/30/1,

Banelundsgatan,

Kristina

4:1 — ansökan

taljplaneuppdrag
Planarkitekt

Jasmina

Trokic

föredrar

ärendet.

Yrkanden

Hanna Westman [SBÄ] yrkar
beslutar

att ledningsutskottet
a_tt upprätta

detaljplan

för del av Skuggan,

Banelundsgatan,

Kristina

4:1.

Banelundsgatan,

Kristina

4:1.

BESLUT
Ledningsutskottet
a_tt upprätta

beslutar

detaljplan

för del av Skuggan,

Utdrag
samhällsbyggnadskontoret,
plan—och utvecklingsenheten

Justerandes

sign

&”

Utdragsbestvrkande

om de-

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

10(15i

LEDNI NGSUTSKOTTET
Sammanträdesdatum

2018—02-20
Dnr 2018/214

§ 40

Ansökan om undantag från Sala kommuns grafiska manual
[NLEDNING
Sala kommuns

två gymnasieskolor

sium marknadsförs

har behov av att tydligt
ungdomar

Kungsängsgymnasiet

till ungdomar

och Ösby naturbmksgymna-

både inom och utanför den egna kommunen.

identifieras

som konkurrenskraftiga

gymnasieskolor

och därför önskar man göra undantag från kommunens

Undantaget

gäller möjlighet

att använda egen logotyp/kännemärke

Man

bland

grafiska manual.
i kombination

med Sala kommuns logotyp.
Beredning
Bilaga KS 2018/32/1,

missiv —ansökan om undantag från Sala kommuns

grafiska ma-

nual
Yrkanden

Hanna Westman [SBÄD yrkar
att ledningsutskottet

föreslår att kommunstyrelsen

a_tt Kungsängsgymnasiet
kommuns

beslutar

och Ösby naturbruksgymnasium

beviljas undantag från Sala

grafiska manual för att kunna använda egna logotyper/kännemärken

kombination

med Sala kommuns

i

logotyp.

BESLUT
Ledningsutskottet

föreslår att kommunstyrelsen

LU Kungsängsgynmasiet
kommuns

och Ösby naturbruksgymnasium

med Sala kommuns

logotyp.

Utdrag
kommunstyrelsen

W

sign

beviljas undantag från Sala

grafiska manual för att kunna använda egna logotyper/kannemärken

kombination

Justerandes

beslutar

Utdragsbestyrkande

i

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SALA

LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN

Sammanträdesdatum

n (15)

2018-02—20
Dnr 2018/282

Bostadsförsörjningsprogram
blick mot 2030

§41

Sala kommun 2018—2024 med framåt-

INLEDNING
Förslag

till Bostadsförsörjningsprogram

ut på remiss under perioden

27 februari

för Sala kommun är utarbetat

och ska sändas

2018 till och med 26 mars 2018.

Beredning
Bilaga KS 2018/33/1,

förslag bostadsförsörjningsprogram

Bilaga KS 2018/33/2,

Sändlista remissinstanser

Sala kommun

2018-2024

Yrkanden
Hanna Westman

(SBA) yrkar

att ledningsutskottet

beslutar

att sända ut förlag till Bostadsförsörjningsprogram

Sala kommun

2018-2024

på re-

2018-2024

på re-

miss under perioden 27 februari 2018 till och med 26 mars 2018.
BESLUT
Ledningsutskottet

beslutar

&! sända ut förlag till Bostadsförsörjningsprogram
miss under perioden

27 februari

2018 till och med 26 mars 2018 enligt reviderad

Sändlista.

Utdrag
kommunstrateg
samhällsplanerare

Justerandes

sign

Christina

Sala kommun

Söderström-Nilsson

Maria Nehlin

Utdragsbestyrkande

12(15J

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SA

LA

LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-02-20
Dnr 2018/242

§42

enligt 7 kapitlet

Prövning

29 § Miljöbalken

av larver och översvämningsmygg
ningsvåtmarker:
yttrande

avseende

bekämpning

i Nedre Dalälvens översväm-

INLEDNING

Sala kommun
prövning

har beretts

tillfälle

att till Miljö-och energidepartementet

enligt 7 kap 29 § miljöbalken

översvämningsvåtmarker

avseende

bekämpning

i Heby, Tierp, Älvkarleby,

yttra sig över

av stickmyggslarver

i

Sala, Avesta, Gävle och Sandviken

kommuner.

Beredning
Bilaga KS 2018/36/1,

remiss från Miljö-och

Bilaga KS 2018/36/2,

hemställan

Bilaga KS 2018/36/3,

yttrande

Miljöstrateg

Linn Hemlin

energidepartementet

från Naturvårdsverket
från samhällsbyggnadskontoret

föredrar

ärendet.

Yrkanden

Hanna Westman (SBA)
yrkar
beslutar

att ledningsutskottet
a_ttavge yttrande

enligt 7 kap 29 § miljöbalken

över prövning

av stickmyggslarver

i översvämningsvätmarker

Gävle och Sandviken

kommuner,

i enlighet

avseende

i Heby, Tierp, Älvkarleby,

bekämpning
Sala, Avesta,

med Bilaga KS 2018/36/3.

BESLUT

Ledningsutskottet
a_tt avge yttrande

beslutar
över prövning

enligt 7 kap 29 § miljöbalken

av stickmyggslarver

i översvämningsvåtmarker

Gävle och Sandviken

kommuner,

i enlighet

med Bilaga KS 2018/36/3.

Utdrag

samhällsbyggnadskontoret
Miljö-och

Justerandes

W

sign

energidepartementet,

103 33 Stockholm

Utdragsbestyrkande

avseende

i Heby, Tierp, Älvkarleby,

bekämpning
Sala, Avesta,
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SALA

LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-02-20

§ 43

Information
INLEDNING

Kommuncheflenny
på Facebook.

Nolhage

informerar

En uppdatering

vecka resulterade

av kommunens

i hetsiga

sida. Sala kommun

med anledning

och otrevliga

vinnlägger

sig om kommunens

dialog och information

präglas

och god samtalston.

av en sansad

inlägg i kanalen

Jenny Nolhage

informerar

Sala kommuns
mensamma
munpolis.

är bland annat
insatser,

Salabostäder

Hanna Westman
samverkansorgan
Rådet består
Västmaniand,

grupp

kontorschefer,

[SBÄ] informerar

fackliga

Ledningsutskottet

för länets

%

sign

fortsatt

till handlingarna

Utdragsbestvrkande

Facebookska vara en
som

att gallra bort

medier.
och ledningsgrupp
information,

planera

inför lokala BRÄ:s sammanträden.
kris-och

för

arbete, som bildats. Syftet
geGrup-

beredskapssamordnare,

kom-

att ingå i gruppen.

jämställdhetsråd.

Rådet är ett

kraft i länets jämställdhetsarbete.
för jämställdhetsintegrering

myndigheter,

kommuner,

och civiisamhällesorganisationer.

beslutar

a_tt lägga informationen

beredning

om Länsstyrelsens

organisationer

medborgare

kommer

och relevant

att ta fram en Strategi

av representanter

officiella

Facebookkanal

och trygghetsskapande

att dela lägesbild

BESLUT

Justerandes

grupp,

AB är även inbjudna

genom

öppna

Kommunen

som ska vara en pådrivande

sker bland annat

föregående

med rutin för sociala

vara beredande

av kommunchef,

befolkningsökning

för kommunens

om en nybildad

brottsförebyggande

med gruppen
pen består

i enlighet

inläggsstorm

inlägg på Sala kommuns

kanal för konstruktiv
olämpliga

positiva

av en pågående

Det
2018-2 02.

näringsliv,

Region

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SA

LA

14{15)

LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-02-20

§44

Övrig fråga
[NLEDNING
Ulrika Spårebo [S] ställer en fråga om kommunens avfallstaxa. Frågan lyftes även på
ledningsutskottet
meddelade

sammanträde

den 23 januari

då att frågan ska diskuteras

2018 och Carola Gunnarsson

med VafabMiljö

Miljö. Ulrika Spårebo (S) önskar få en redovisning

samt i ägarmöte

[C]

med Vafab

vad som hänt efter dessa möten.

Ordförande Hanna Westman [SBA]
tar med sig frågan och återkommer med ett svar
på kommande sammanträde med ledningsutskottet.
Ulrika Spårebo (S) informerar
sammanträde

i Sala framskrider
Ordförande

att länsdelssamråd

för kollektivtrafikförvaltningen

haft

i Sala idag. Ulrika Spårebo (S) vill veta hur arbetet med planfrikorsning
och hur situationen

Hanna Westman

ser uti dagsläget.

[SBA]tar med sig frågan och återkommer

med ett svar

på kommande sammanträde med ledningsutskottet.
Bo Kihlström

[S) ställer en fråga om vad som händer med lokalerna

i Missionskyrkan.

Det förekommer rykten om att lokalen ska bli konsertlokal eller replokal för kulturskolan med mera. Bo Kihlström
Ulrika Spårebo (S) förtydligar
förutsättningar,

[S) vill få klarhet i vad som är konkret

beslutat.

att frågan finns med i Strategisk plan under avsnittet

men att det vore intressant

att få besked om ett konkret

avtal är teck—

nat.

Ordförande Hanna Westman [SBA]
tar med sig frågan och återkommer med ett svar
på kommande sammanträde med Kommunstyrelsen.

BESLUT
Ledningsutskottet

beslutar

a_tt lägga informationen

Justerandes sign

W

till handlingarna.

Utdragsbestvrkande

SAMMANTRÄD ESPROTOKOLL
SALA

LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-02-20

§ 45

Anmälningsärenden
Beredning
Bilaga KS 2018/34/1,

sammanställning

av anmälningsärenden.

BESLUT
Ledningsutskottet

beslutar

att lägga anmälningsärendena

Justerandes

sign

z72/

till handlingarna

Utdragsbestyrkande

15 (15)

