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SA LA LEDNINGSUTSKOTI'ET
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018—08-14

Dnr 2018/1117

Förslag naturreservat Hillingsberget, Sala  kommun

INLEDNING

Hillingsberget är ett område cirka 3 kilometer norr om Saladamm. Området består i

huvudsak av strövvänlig barrskog som är cirka 100-110 år gammal. Stora delar av

området är extensivt skött och genom det rika kalkinslaget i marken förekommer

många sällsynta svampar i området.

Beredning

Bilaga KS 2018/149/1, missiv  — förslag naturreservat Hillingsberget, Sala kommun

Bilaga KS 2018 /149 /2, köpekontrakt Sala kommun - Naturvårdsverket

Planarkitekt Jasmina Trokic föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-

tige beslutar

a_tt godkänna bildandet av naturreservat  i  Hillingsberget enligt bifogat avtal i Bilaga

KS 2018/149/2, samt

a_tt avtalet rörande bildandet av naturreservat  i  Hillingsberget undertecknas av kom-

munstyrelsens ordförande.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt godkänna bildandet av naturreservat  i  Hillingsberget enligt bifogat avtal i Bilaga

KS2018/149/2, samt

a_tt avtalet rörande bildandet av naturreservat i Hillingsberget undertecknas av kom-

munstyrelsens ordförande.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2018-08-14

Dnr  2018/1076

§  175 Remiss av Länsstyrelsens plan för övertagande av räddningstjäns—
ten; yttrande

INLEDNING

Vid omfattande räddningsinsatser i kommunal räddningstjänst får Länsstyrelsen ta
över ansvaret från de kommunala räddningstjänsterna i berörd/a kommun/ er.

Ett förslag till plan för övertagande av räddningstjänsten är utsänt på remiss och Sala

kommun har fått möjlighet att yttra sig.

Beredning

Bilaga KS  2018/145/1, missiv

Bilaga KS  2018 /145 /2, plan för övertagande av räddningstjänst  -  remissutgåva

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ag med utgångspunkt i kommentarer i Bilaga KS  2018  /  145 /2, sammanställa och avge

ett remissyttrande till Länsstyrelsen Västmanland.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt med utgångspunkt i kommentarer i Bilaga KS  2018  /  145  /  2, sammanställa och avge

ett remissyttrande till Länsstyrelsen Västmanland.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Utdrag

kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SA LA LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2018-08—14

Dnr  2018/1077

Remiss av Länsstyrelsens program för räddningstjänst rörande

kärnteknisk olycka och sanering i Västmanlands län; yttrande

INLEDNING

Program för räddningstjänst rörande kärnteknisk olycka och sanering i Västmanlands

län redogör för Länsstyrelsens ansvar och roll vid utsläpp av radioaktiva ämnen. Pla—

nen kompletterar befintliga krishanteringsplaner utifrån det särskilda ansvar som

åligger Länsstyrelsen kopplat till kärntekniska händelser. Ett förslag till program är

utsänt på remiss och Sala kommun har fått möjlighet att yttra sig.

Beredning

Bilaga KS  2018/146/1, missiv

Bilaga KS  2018 /14/ 2, program för räddningstjänst rörande kärnteknisk olycka och

sanering i Västmanlands län  -  remissutgåva

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt med utgångspunkt i kommentarer i Bilaga KS  2018 /146  /  2, sammanställa och avge

ett remissyttrande till Länsstyrelsen Västmanland.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt med utgångspunkt i kommentarer i Bilaga KS  2018  /  146 /2, sammanställa och avge

ett remissyttrande till Länsstyrelsen Västmanland.  '

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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