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KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-04-10

Plats och tid Gustaf  Adolfsalen, kl.13.30-15.35

Beslutande Se sidan  2

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
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-Övriga deltaga re
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kll/iali  S  Idén  Wahlman

fit &
Ordförande ., Å; Mua—_-

AnderLs/Wigelsbo [C]

Justerande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat, justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Ledningsutskottet

Sammanträdesdatum 2018-04-10

Datum  för anslags uppsättande 20 1  8— 04_  ]  ' Datum för anslags nedtagande 2018—05—51l

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning
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-- i  SALA LEDNINGSUTSKOTFET

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-04-10

Närvarolista

Beslutande Anders Wigelsbo [C]

LEdGmÖfE' Peter Molin [M]
Hanna Westman  (SBA)

Ulrika  Spårebo (S)

Per-Olov Rapp (S)

Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare Michael PB Johansson [M]

Magnus Edman  [SD)

Camilla Rnnerås [S]

Bo Kihlström (S)

Närvarande representanter Lars Alderfors [L)

Sickan Palm  (KD)

lngela Kilholm Lindström (M P]

Marie Berglind  (FI)

övriga deltagare Christina Watkinson, projektledare Silver-biennalen

Annica Åkerblom, verksamhetsledare Grönt kompetenscentrum, Ösby

Mats Hedman, näringslivschef

Christina Söderström Nilsson, kommunstrateg

Malin Fredell, sektionschef Arbetsförmedlingen

Martin Röjestål, planarkitekt

]asmina Trokic, planarkitekt

Björn Danneby, markingenjör

Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

f!
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-04-10

§  92 Ordningsfråga

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga till  följande punkter  på föredragningslistan:

Punkt  4, Information om  §  37a—ansökan

Punkt 5, Ändring av beslut taget i Kommunstyrelsen  5  april  2018  gällande markanvis-

ningsavtal mellan Sala kommun och Isildur Property Development AB

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

OM



 

§93

Justerandes sign

Cila

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sug)

" SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-04-10

Silverbiennalen

INLEDNING

1 augusti 2018 arrangeras den första Silverbiennalen  i  Sala. Arrangemanget  kommer

att återkomma vartannat år och successivt byggas upp i  full skala år 2024 när Sala

fyller  400 år. Silverbiennalen ska omfatta utställningar av modern och historisk sil—

verkonst. Det kommer även att vara seminarier, föreläsningar och andra arrange-

mang om silverkonst och silverhantverk.

Beredning

Projektledare Christina Watkinson informerar planeringsarbetet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

alt lagga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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SALA LEDNINGSUTSKOTTET

 

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-04-10

Dnr 2018/542

§  94 Grönt kompetenscentrum  Ösby

INLEDNING

Information från verksamhetsledare, Grönt kompetenscentrum Ösby, Annica Åker-

blom samt näringslivschef Mats Hedman.

Redovisning av förstudie utifrån frågeställningen, hur ska Ösby bli ett Grönt kompe-

tenscentrnm?

Beredning

Bilaga KS 2018/85/1, skrivelse från Annica Åkerblom

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

ag lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsntskottet beslutar

at; lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

CW



 

§95

Justerandes sign

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 7 (191

i  &  SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-04-10

Dnr 2018/543

Lokal  överenskommelse mellan Sala kommun och Arbetsför-

medlingen

INLEDNING

Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Arbetsförmedlingen har ingått en nation-

ell överenskommelse om att stötta samverkan på lokal och regional nivå. I samtliga

kommuner, landsting och regioner där de förtroendevalda och Arbetsförmedlingens

representanter är överens om ett behov av samverkan, ska det finnas en överenskom-

melse med gemensamma målsättningar och en beskrivning av hur parterna ska ar—

beta tillsammans.

Beredning

Bilaga KS 2018/86/1, förslag till lokal överenskommelse Arbetsförmedlingen och Sala

kommun

Sektionschef Malin Fredell, Arbetsförmedlingen och kommunstrateg Christina Söder-

ström Nilsson föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt fastställa den lokala överenskommelsen mellan Sala kommun och Arbetsför-

medlingen i enlighet med Bilaga KS 2018/86/1.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att fastställa den lokala överenskommelsen mellan Sala kommun och Arbetsför—

medlingen i enlighet med Bilaga KS 2018/86/1.

 

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestvrkande



 

§96

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTDKOLL 3  (19>

_ SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMU  N Sammanträdesdatum

2018-04—10

Information om  ansökan  §  37a—pr0jekt

INLEDNING

Kommunstrateg Christina Söderström  Nilsson informerar att Sala kommun ska an-

söka  om projektmedel för ett projekt som riktar sig till  nyanlända.  UtlysningSperiod

pågår och det är Länsstyrelsen som beslutar om projektmedel.

Planerad start är 1 augusti  2018  och slutdatum 31 december 2019. Projektet vänder

sig till nyanlända som är föräldralediga och ska innehålla språkträning och samhälls-

information  samt föräldrautbildning. Projektet kan även kopplas ihop med projektet

Gröna gången.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Le dningsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

 

Utdragsbestvrkande
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T SALA LE DNINGSUTSKOTTET

KOMMU N sammanträdesdatum

2018-04-10

 

§  97 Ändring av  beslut  tageti Kommunstyrelsen den  5  april  2018  gäl—

lande markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Isildur Pro-

perty Development AB

INLEDNING

Miljöingenjör Björn Danneby gör ett förtydligande angående beslut om markanvis—

ningsavtal mellan Sala kommun och Isildur Property Development AB som fattades på

Kommunstyrelsen den  5  april  2018.  I misst är förslag till beslut att kommunfull—

mäktige ska godkänna markaiwisningsavtalet. Detta ären felskrivning och det ska

vara kommunstyrelsen istället.

Beslutet är att kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtalet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

&  lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

CW
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Justerandes sign

alu
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?  SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN
Samma nträdesdatum

2018-04-10

Dnr 2018/185

Detaljplan  för  Industrin  3; ansökan om planuppdrag

INLEDNING

Syftet med detaljplanen är att  möjliggöra  för utveckling för Industrin 3 genom att

möjliggöra  för centrum-och handelsverksamhet.

Beredning

Bilaga KS 2018/87/1, ansökan om detaljplaneuppdrag

Planarkitekt Martin Röjestål föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

ag uppdra till plan-och utvecklingsenheten att upprätta detaljplan för Industrin 3.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

ag uppdra till plan-och utvecklingsenheten att upprätta detaljplan  för  Industrin 3.

Utdrag

plan-och utvecklingsenheten

Utdragsbestyrkande
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Justerandes  sign

OPM

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (19)

"  SALA LEDNINGSUTSKOTTET
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-04-10

Dnr  2016/400

Avskrivning av Detaljplan för Industrin  3  och 4

INLEDNING

Detaljplan för Industrin  3  och  4  är inte längre aktuell då ansökan om ny detaljplan

endast omfattar Industrin 3.

Beredning

Bilaga KS  2018/88/1, avskrivning av detaljplaneärende, tjänsteskrivelse

Planarkitekt Martin Röjestål föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt avskriva Detaljplan för Industrin  30ch 4 i enlighet med Bilaga KS  2018/88/1.

BESLUT

Led ningsutskottet beslutar

a_tt avskriva Detaljplan för Industrin Bech  4  i enlighet med Bilaga KS  2018/88/1.

Utdrag

plan-och utvecklingsenheten

Utdragsbestyrkande
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SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2018-04-10

Dnr 2018/447

§  100 Detaljplan för del av Norrängen, Kristina 4:211; planuppdrag

Justerandes  sign

CW

INLEDNING

Syftet  med detaljplanen ar att möjliggöra bostäder. Planområdet omfattas inte av nå-

gon detaljplan.

Beredning

Bilaga KS  2018/89/1, ansökan om detaljplaneuppdrag

Planarkitekt Jasmina Trokic föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till plan—och utvecklingsenheten att upprätta detaljplan för del av Norr-

ängen, Kristina 4:211.

BESLUT

Ledningsutsköttet beslutar

&  uppdra till plan-och utvecklingsenheten att upprätta detaljplan för del av Norr-

ängen, Kristina 4:211.

Utdrag

plan-och utvecl—(lingsenheten

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

62w

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (19)w

_  SALA LEDNINGSUTSKOTI'ET

KOMMUN Samma nträdesdatum

2018-04-10

Dnr 2015 /449

Detaljplan  för Ängshagen, fjärde kvadranten, kv Räven; beslut om

antagande

INLEDNING

Detaljplan för Ängshagen, fjärde kvadranten, kv Räven har under tiden 7 februari

2018 till och med 25 mars 2018 varit utsänd för granskning till berörda fastighetsä-

gare, myndigheter, kommunala förvaltningar m fl. Under denna tid har detaljplaneför-

slaget även varit tillgängligt i kommunhusets entré och på kommunens hemsida.

Beredning

Bilaga KS 2018/90/1, missiv

Bilaga KS 2018/90/2, plan-och genomförandebeskrivning

Bilaga KS 2018/90/3, utlåtande

Bilaga KS 2018/90/4, plankarta

Bilaga KS 2018/90/5, fastighetsförteckning

Planarkitekt Jasmina Trokic föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att godkänna utlåtande och detaljplan för Ängshagen, fjärde kvadranten, kv Räven i

enlighet med Bilagor KS 2018/90/1-5, samt

gm hemställa att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Ängshagen,

fjärde kvadranten, kv Räven i enlighet med Bilagor LS 2018/90/1-5.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att godkänna utlåtande och detaljplan för Ängshagen, fjärde kvadranten, kv Räven i

enlighet med Bilagor KS 2018/90/1-5, samt

a_tt hemställa att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Ängshagen,

fjärde kvadranten, kv Räven i enlighet med Bilagor LS 2018/90/1-5.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

W

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 men»:

7A SALA LEDNlNGSUTSKOTTET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-04-10

Dnr  2018/498

Ansökan om föreningsbidrag för boende för hemlösa

INLEDNING

Föreningen Silvermissionen ansöker om föreningsbidrag för boende för hemlösa. De

målgrupper föreningen tänkt att arbeta för är våldsutsatta, skuldsatta och nyanlända

som befinner sig i hemlöshet. Tanken är atti första hand vända sig till asylsökande en—

samkommande över 18 år som inte längre omfattas av socialtjänstens omvårdnad.

Beredning

Bilaga KS  2018/91/1, ansökan om föreningsbidrag

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_t_t avslå ansökan från Föreningen Silvermissionen om föreningsbidrag för boende för

hemlösa.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt avslå ansökan från Föreningen Silvermission om föreningsbidrag för boende för

hemlösa.

Utdrag

Föreningen Silvermissionen

Utdragsbestyrkande
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SALA LEDNINGSUTSKOTI'ET

KOMMUN

 

Sammanträdesdatum

2018-04-10

Dnr2018/528

§  103 Utredning angående platsspecifika riktvärden och åtgärder för att

hantera förorenad mark

INLEDNING
På grund av sin anrika historia med gruvdrift har Sala kommun höga värden gällande

tungmetaller i mark. Miljöenheten informerar om provtagningsmetoder i alla exploa—

teringar där misstanke om förorenad mark finns. Man bevakar även läget inom forsk-

ningsrön och lagstiftning gällande förorenad mark.

Beredning

Bilaga KS  2018/92/1, skrivelse från Carola Gunnarsson (C]

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till kommunchefen att tillsätta en utredning i syfte att analysera om de

platsspecifika riktvärdena är relevanta sett till dagens lagstiftning och kunskap,

&  utreda huruvida de åtgärder som vidtas med anledning av markföroreningar är de

mest lämpade, samt

EEE vid behov presentera förslag till nya platsspecifika riktvärden och åtgärder för att

hantera markföro reningarna.

Ulrika Spårebo  [S], Hanna  Westman  [SBÄ] och Per—Olov Rapp [S] yrkar bifall till led-

ningsutskottets förslag.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till kommunchefen att tillsätta en utredning i syfte att analysera om de

platsspecifika riktvärdena är relevanta sett till dagens lagstiftning och kunskap,

a_tt utreda huruvida de åtgärder som vidtas med anledning av markföroreningar är de

mest lämpade, samt

a_tt vid behov presentera förslag till nya platsspecifika riktvärden och åtgärder för att

hantera markföroreningarna.

 

Utdrag

kommunchefen

Justerandes sign Utdragsbestvrkande

W
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SALA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-04-10

§  104 Utseende av firmatecknare  i  Sala  kommun  -  namnändring

Justerandes sign

av

INLEDNING

I samband  med att avtal och överenskommelser tecknats mellan Sala  kommun  och

andra parter har det blivit allt vanligare att en underskrift av kommunens firmateck-

nare efterfrågas.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt bemyndiga kommunalrådet Anders Wigelsbo (C) och kommunchef Jenny Nolhage

att, där inget särskilt beslut fattats om undertecknande av handlingar och då kom-

munstyrelsen delegationsordning inte är tillämplig, var för sig teckna Sala kommuns

firma.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ag bemyndiga kommunalrådet Anders Wigelsbo [C] och kommunchef lenny Nolhage

att, där inget särskilt beslut fattats om undertecknande av handlingar och då kom—

munstyrelsen delegationsordning inte är tillämplig, var för sig teckna Sala kommuns

firma.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-04—10

§ 105 Extra sammanträden med kommunstyrelsens ledningsutskott

INLEDNING

Två extra sammanträden med kommunstyrelsens ledningsutskott planeras in, den 17

april 2018 samt den 7 augusti 2018.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

ag lägga till ytterligare två datum för sammanträden med kommunstyrelsen lednings-

utskott, den 17 april 2018 samt den  7  augusti 2018.

BESLUT

Le dningsutskottet beslutar

&& lägga till ytterligare två datum för sammanträden med kommunstyrelsen lednings-

utskott, den 17 april 2018 samt den 7 augusti 2018.

Utdrag

kontor och nämnder

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
,.

CW



 

§  106

Justerandes sign

& M

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 13 (19)

I  SALA LEDNINGSUTSKOTTET
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-04-10

Övriga  frågor

INLEDNING

Ulrika Spårebo (S] ställer en  fråga angående  tidningen ”Vi ses i Sala”. Hon undrar vil-

ken  målgrupp tidningen har. Hon har fått en del frågor då hon träffat  medborgare

runt om i kommunen.

Mats  Hedman som är näringslivschefsvarar att Näringslivskontoret inte fått ett kon-

kret uppdrag att  arbeta  med tidningen. Man  blev  involverad i sista stund. Mats Hed-

man poängterar att till nästa är bör det  göras  en noggrann genomgång av syfte, mål-

grupp, ansvarsområden m m.

Ulrika Spårebo [S] ställer en fråga angående projektet om kooperativa hyresrätter i

Ransta. Hon upplever att det finns ett motstånd i tjänstepersongruppen. Ordförande

tar med sig frågan och återkommer med ett svar.

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbeswrkande
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-04-10

§  107 Anmälningsärenden

Beredning

Bilaga KS  2018/83/1, sammanställning av anmälningsärenden.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

tt lägga anmähnngsärendena till handlingarna

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Call/'


