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Dnr 2014/305 

Fördjupningen av översiktsplanen, Plan för Sala stad, syftar till att visa på möjlighet
er för framtida utveckling av staden och dess närmaste omland. Den utgör en viktig 
grund för allt planeringsarbete som rör bebyggelse, trafikstruktur och miljö. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/102/1, utlåtande 
Bilaga KS 2014/102/2, planförslag 
Bilaga KS 2014/102/3, samrådsredogörelse. 
Bilaga KS 2014/102/4, miljökonsekvensbeskrivning bilaga 1 
Bilaga KS 2014/102/5, planeringsförutsättningar bilaga 2 
Bilaga KS 2014/102/6, kartbilaga bilaga 3 
Bilaga KS 2014/102/7, Sala tätorts grönstruktur bilaga 2:1 
Ledningsutskottets beslut 2014-04-22, § 107 

Planarkitekt Sofia Elrud föredrar ärendet. Planarkitekt Märta Alsen deltar vid ären
dets behandling. 

Sedan ledningsutskottets möte har ändring gjorts i materialet avseende vandrings
hindren för fisk i Sagåns nedre lopp. Ny text enligt följande: "Undanröjande av vandrings· 
hinder, utifrån Länsstyrelsens upprättade program 7, kan ske successivt med start i vandringshindren 
för fisk i Sagåns nedre lopp. J samband med renoveringar eller andra åtgärder på vattenanläggningar 
som utgör vandringshinder för fisk bör det utredas om vandringshindret samtidigt kan byggas bort F au~ 
nan i vattendraget är betjänt av att vattendragets fragmentering minskar även innan vandringshindren 
nedströms är åtgärdade. Redan nu kan en grön zon säkras i anslutning till vandringshindren, tills det 
blir möjligt att vattendragen får anläggningar i form av så kallade omlöp, det vill säga biologiskt funge· 
rand e passager." 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar 
att godkänna ändrad text i planförslaget avseende vandringshindren för fisk i 
Sagåns nedre lopp, 
dels att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att anta Plan för Sala stad-: fördjupning av översiktsplan, Sala kommun, Västman
lands län. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar dels för egen del 

att godkänna ändrad text i planförslaget avseende vandringshindren för fisk i 
Sagåns nedre lopp, 

Utdragsbestyrkande 
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dels hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta Plan för Sala stad- fördjupning av översiktsplan, Sala kommun, Västman
lands län. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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