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SALA 
KOMMUN 

Närvarolista 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

Närvarande representanter 

Övriga deltagare 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-08-21 

Per-Olov Rapp (S) 
Daniel Ahlin (SBÄ) 
Gunnel Söderström (V) 
Carola Gunnarsson (C) 
Peter Molin (M) 

Ulrika Spårebo (S) 
Hanna Westman (SBÄ) 
Monica Fahrman (MP) 
Christer Eriksson (C) 

Lars Alderfors (FP) 
Håkan Pettersson (KD) 
Ragge jagero (SD) 

jane Allansson, tf kommun chef 
Fredrik Sanner, VKS 
Nadine jörres, VKS 
Lars Laurin, VKS 
Anders Johansson, samhällsplanerare 
jenny Sivars, miljöingenjör 
Göran Reierstam, konsult 
Eva-Marie Larsson, planarkitekt 
Anders Dahlberg, markingenjör 
Magnus Gunnarsson, samhällsbyggnadskontoret 
JiII Roos, kommunsekreterare 

Utdrags best yrkande 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 
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§ 21 

Justerandes sign 

Ordningsfråga 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-08-21 

att följande ärende kompletteras dagens föredragningslista: 

Detaljplan för Östra Fridhem; planuppdrag 

Utdragsbestyrkande 
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§ 22 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-08-21 

Information om Vindkraftprojektet Norrberget 

INLEDNING 

Dnr 2011/285 

Nadine jörres, projektledare, Fredrik Sander, mark- och tillståndsansvarig och Lars 
Laurin, informationsansvarig, från VLS Vindkraft Sverige AB, informerar om vind
kraftprojektet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 23 

Justerandes sign 

/1 

Kil 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-08-21 

Dnr 2012/148 

Ansökan från Sala Nya Folkets Husförening om extra bidrag för 
2012 

INLEDNING 
Ansökan om extra bidrag för 2012 på 250 tkr med anledning av utbyte av fjärr
värmeanläggning. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/173/1, ansökan 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att bevilja ansökan från Sala Nya Folkets Husförening ett extra bidrag på 250 tkr, för 
utbyte av fjärrvärmeanläggning samt anläggande av nytt golv i lokalen. 

Carola Gunnarson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att återremittera ärendet för kompletterande ekonomisk redovisning i form av verk
samhetsplan och utvecklingsplan från föreningen. 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras i 10 minuter. 

Proposition 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
ärendet ska avgöras idag. 

Votering 
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som stödjer att 
ärendet ska avgöras idag röstar ja, den som stödjer återremiss av ärendet röstar nej. 
Vid omröstningen avges 3 ja-röster [(Per-Olov Rapp (S), Daniel Ahlin (SBÄ) och 
Gunnel Söderström (VJ] och 2 nej-röster [Carol a Gunnarsson (C) och Peter Molin 
(M)]. Ledningsutskottet har således beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

Proposition 
Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet. 

Votering 
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som stödjer Per
Olov Rapps yrkande röstar ja, den som avslår detsamma röstar nej. Vid omröst
ningen avges 3 ja-röster [(Per-Olov Rapp (S), Daniel Ahlin (SBÄ) och Gunnel 
Söderström (VJ] och 2 nej-röster [CaroIa Gunnarsson (C) och Peter Molin (M)]. 

Utd ragsbestyrkande 
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forts § 23 
BESLUT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-08-21 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja ansökan från Sala Nya Folkets Husförening ett extra bidrag på 250 tkr, för 
utbyte av fjärrvärmeanläggning samt anläggande av nytt golv i lokalen. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utd ragsbestyrkande 
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SALA 
SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
LEDNINGSUTSKOTTET 

KOMMUN 
Sammanträdesdatum 

2012-08-21 

Dnr 2012/97 

§ 24 Indragning av väg 845 från allmänt underhåll med anledning av 
byggandet av mötesfri landsväg väg 56 delen Sala-Heby; yttrande 

Justerandes sign 

INLEDNING 
Begäran från Trafikverket om yttrande över indragning av väg 845 från allmänt 
underhåll med anledning av byggandet av mötesfri landsväg väg 56 delen Sala-Heby. 
Väg med allmänt underhåll och ny sträckning planeras. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/155/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2012/155/2, skrivelse från Trafikverket 

Anders Johansson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att Sala kommun ej har något att erinra mot att del av väg 845 mellan järnvägen och 
ny anslutning till väg 56 får en ny sträckning. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att Sala kommun ej har något att erinra mot att del av väg 845 mellan järnvägen och 
ny anslutning till väg 56 får en ny sträckning. 

Utdrag 

Trafikverket 

IlI;1} 

Utdrags bestyrkande 
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SALA 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

KOMMUN 
Sammanträdesdatum 

2012-08-21 

Dnr 2012/189 

§ 25 Tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för täkt av 
grus inom fastigheterna Lånsta 1:18, 1:20 och 3:1 i Sala kommun; 
yttrande 

Justerandes sign 

INLEDNING 
Swerock AB har lämnat in en ansökan med konsekvensbeskrivning om tillstånd 
enligt miljöbalken att bedriva täkt av grus inom rubricerade fastigheter. Tekniska 
kontoret har fått mÖjlighet att lämna yttrande över ansökan. Samhällsbyggnadsut
skottet kommer att behandla ärendet på sammanträde i september. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/169/1, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2012/169/2, skrivelse från Länsstyrelsen Uppsala län med underlag 

J enny Sivars föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utd ragsbestyrkande 
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§ 26 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

lEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2012-08-21 

Dnr 2009/287 

Förslag till fortsatta utredningar av nedlagda deponier i Sala 
kommun 

INLEDNING 
2011 deltog Sala kommun i ett länsprojekt där 10 stycken nedlagda deponier i Sala 
inventerades och riskklassades enligt Naturvårdsverkets metodik för inventering av 
förorenade områden. Kommunstyrelsen har därefter tagit beslut om deltagande i ett 
fortsättningsprojekt med syfte att ta fram förslag på fortsatta utredningar som be
höver göras på deponierna samt kostnader för dessa åtgärder. Resultat och sam
manställning presenteras nu för ledningsutskottet. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/170/1, skrivelse från tekniska kontoret 

jenny Sivars föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att meddela Vafab Miljö att Sala kommun deltar i den gemensamma upphandlingen 
avseende deponin iMöklinta, 
att uppdra till tekniska kontoret att vara projektledare för de fortsatta undersök
ningarna iMöklinta, 
att avsätta 125 tkr till projektet, samt 
att i övrigt lägga redovisningen till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att meddela Vafab Miljö att Sala kommun deltar i den gemensamma upphandlingen 
avseende deponin iMöklinta, 

att uppdra till tekniska kontoret att vara prOjektledare för de fortsatta undersök
ningarna iMöklinta, 

att avsätta 125 tkr till projektet, samt 

att i övrigt lägga redovisningen till handlingarna. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrka nde 
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§ 27 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2012-08-21 

Dnr 2012/75 

Revisionsrapporten "Granskning av IT -hanteringen Sala kommun" 

INLEDNING 
På uppdra av de förtroendevalda revisorerna i Sala kommun har PwC granskat IT
hanteringen i kommunen utifrån revisionsfrågan om IT hanteras på ett effektivt och 
säkert sätt inom nämnderna. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/172/1, skrivelse från revisorerna 
Bilaga KS 2012/172/2, rapport 
Bilaga KS 2012/172/3, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att hänskjuta revisionsrapporten till kommunstyrelsen för beslut. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 28 

SALA 
KOMMUN 

Anmälningsärenden 

Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-08-21 

Bilaga KS 2012/174/1, sammanställning avanmälningsärenden 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 29 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOlTET 

Sammanträdesdatum 

2012-08-21 

Sala Racing Park, Grällsta 1:42; detaljplaneuppdrag 

INLEDNING 

Dnr 2012/208 

Verksamhetens ägare önskar en detaljplanering av området med byggrätt för 
befintlig verksamhet och för förlängning av motorarenan med cirka 300 meter i 
nordvästlig riktning. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/171/1, ansökan om deltaljplaneuppdrag 

Göran Reierstam föredrar ärendet. Magnus Gunnarsson, Eva-Marie Larsson och 
Anders Dahlberg deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbesty rkande 
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§ 30 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-08-21 

Detaljplan för östra Fridhem, del av Kristina 4:9 samt 
fastigheterna Utfarten 3 och 4, Sala tätort 

INLEDNING 

Dnr 2011/256 

Inom gällande planområde för Fridhemsområdet planeras för etablering av två nya 
tomter för verksamhetsändamåL Planerad tomtindelning innebär behov av föränd
rad gatusträckning för Fridhemsgatan på sådant sätt att dess båda delar förlängs 
österut i syfte att möjliggöra framtida utvidgning av företagsparken samt ge de båda 
tillkommande tomterna optimala in- och utfarter. 

Beredning 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2012/175/1, planbesked 

Göran Reierstam föredrar ärendet. Eva-Marie Larsson deltar vid ärendets behand
ling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att uppdra till samhällsbyggnadskontoret, Planering och utveckling, att ändra 
gällande detaljplan för att bekräfta aktuella förändringar i tomtindelning och 
gatustruktur samt möjliggöra en vidgad användning av planområdet, 
att i planprocessen också pröva en eventuell utvidgning av kvartersmarken 
österut i riktning mot Pråm ån, samt 
att planprocessen drivs inom ramen för pågående plan-programarbete för 
verksamhetsområde Fridhem. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att uppdra till samhällsbyggnadskontoret/ planering och utveckling, att ändra 
gällande detaljplan för att bekräfta aktuella förändringar i tomtindelning och 
gatustruktur samt möjliggöra en vidgad användning av plan området, 

att i planprocessen också pröva en eventuell utvidgning av kvartersmarken 
österut i riktning mot Pråmån, samt 

att planprocessen drivs inom ramen för pågående planprogramarbete för 
verksamhetsområde Fridhem. 

Utdrag 

samhällsbyggnadskontoret/planering och utveckling 

Justerandes sign Utdragsbestyrka nde 
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