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MISSIV l 

Beslut om fortsatt uppdrag 
Kommunstyrelsen har den13mars 2014 fattat beslut att påbörja en aktualisering av 
den heltäckande översiktsplanen för Sala kommun. Beslutet omfattade 
uppstartskede och arbete med del 1 Vision och strategi. Ett tilläggsanslag om 430 tkr 
beslutades för att finansiera arbetet som utförts på konsultbasis. Tengbomgruppen 
AB, har tagit fram ett förslag för denna vision och strategi (bifogas 
tjänsteutlåtandet). Detta dokument kommer att användas som utgångspunkt för 
diskussion i den politiska styrgruppen om översiktsplanens inledande kapitel om 
Vision och Sala i regionen. 
Den nya plan- och bygglagen (2011) stärker översiktsplanens strategiska funktion. I 
förslaget till arbete med samrådshandling föreslås t ex att ett 
bostadsförsörjningsprogram i enlighet med den nya lagstiftningen (2000:1383) 
integreras i översiktsplanen. 
Aktuellt beslut omfattar framtagande av samrådshandling. Samrådshandlingen ska 
innehålla markanvändningskarta och riktlinjer som visar kommunens 
viljeinriktning. Nödvändigt underlag i form av olika planeringsförutsättningar ska 
redovisas i översiktsplanen. Arbetet med samrådshandlingen sker i en 
tjänstemannaorganisation och förankras kontinuerligt i en politisk styrgrupp. 
Samrådsskedet beräknas kosta drygt en miljon kronor för externa tjänster. 

SLUTSATS INFÖR BESLUT 

Översiktsplanen är ett centralt och viktigt dokument som tar ett helhetsgrepp i 
frågor som berör förutsättningar och framtid för hela kommunen. 

Del 2 syftar till att sammanställa ett dokument som innehåller både dagens kända 
planeringsförutsättningar och den politiska viljeinriktningen för framtida 
samhällsutveckling. Efter nytt beslut i KSLU ska dokumentet samrådas och 
diskuteras med medborgarna, organisationer och myndigheter på lokal och regional 
nivå. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

• Att fortsätta arbetet med att ta fram nödvändiga underlag och en 
samrådshandling för en ny översiktsplan för Sala kommun med förankring i en 
politisk styrgrupp enligt upplägg i tjänsteskrivelse. 

• Att utse KSLU till politisk styrgrupp för översiktsplanearbetet 

Magnus Holmberg Muhr, Samhällsbyggnadschef (Projektansvarig) 

Lena Steffner, Plan- och utvecklingschef (Projektledare) 

Sofia Elrud, Planarkitekt ( Översiktsplanehandläggare) 

SALAKOMMUN 

Kommunstyre lsens förva ltning 

Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Sofia Elrud 

Planarkitekt 

Samhällsbyggnadskontoret 

Pla nering och utveckling 

sofia.elrud @sala.se 

Direkt: 0224-74 73 24 
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ÖVERSIKTSPLAN FÖR SALA KOMMUN 
TJÄNSTESKRIVELSE INFÖR BESLUT OM FORTSATI UPPDRAG 

I denna tjänsteskrivelse beskrivs arbetssättet och tidplanen fö r det 
fortsatta arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Sala kom
mun. 

KRAV PÅ NY ÖVERSIKTSPLAN 

En översiktsplan ska enligt miljöbalken ha en miljökonsekvens
beskrivning som bör integreras i processen. Barn och ungdomar ska 
enligt barnkonventionen bjudas in att delta i samhällets framtids
planering. Länsstyrelsens granskningsyttrande pekar på planerings
förutsättningar som behöver aktualiseras, t ex redovisning av strand
skydd efter förändringar i strandskyddslagen 2009, hänsyn till natur
och kulturfrågor i relation tilllandskapskonventionen och nya 
kulturminneslagen osv, den nya bostadsförsörjningslagen kräver en 
aktualisering av planerna för bostadsförsörjning varje mandatperiod, 
nationella transportpolitiska mål och andra nationella mål ska mötas 
på kommunal översiktsplanenivå, regionala mål och strategier ska 
konkretiseras på lokal nivå i översiktsplanen, nya förutsättningar för 
naturvård ska hanteras i översiktsplanen, förutsättningar för areella 
näringar, inklusive gruvnäring ska klargöras i översiktsplanen, bil
vägar, viktiga gång- och cykelstråk och kollektivtrafiklinjer, vatten
och avloppsplaner samt bredbandsutbyggnad ska beskrivas i över
siktsplanen, energiplanering och avfallsplanering ska behandlas i 
översiktsplanen, risker för ras och skred, förorenade områden och 
andra hälsorisker ska hanteras i översiktsplanen. Vattenförvalt
ningsarbetet ska beskrivas och kommunen ska redogöra för arbetet 
per vattensystem och regionalt samarbete. 

PLAN FÖR SALA EKOKOMMUN 

Plan för Sala ekokommun (PFSE) är en kommunomfattande över
siktsplan som har sammanförts med en lokal Agenda 21. Planen 
antogs av kommunfullmäktige den 31 januari 2002. Planen är av 
förvaltande karaktär. Många planeringsförutsättningar enligt denna 
plan gäller fortfarande och ska flyttas över till de nya kartorna. Flera 
nya förutsättningar har dock tillkommit som kräver en aktualiserad 
översiktsplan. 

ORTSANALYSER 

Arbetet med att ta fram underlag till en ny översiktsplan för hela Sala 
kommun inleddes 2010 med ortsanalyser för sju av kommunens 
mindre orter (Broddbo, Kurnia kyrkby, Möklinta, Ransta, Saladamm, 
sätrabrunn och Västerfärnebo ). Det inventeringsarbete och den 
beskrivning av orterna som sammanställdes syftade till att fungera 
som kunskapsunderlag och visa på de viktigaste utvecklingsfrågorna 
i respektive bygd. 
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ÖVERSIKTSPLAN FÖR SALA KOMMUN 
TJÄNSTESKRIVELSE INFÖR BESLUT OM FORTSATI UPPDRAG 

FÖRDJUPNINGAR 

På samma sätt utgör de fördjupningar av översiktplanen (FÖP:ar) 
som tagits fram, Plan för Sala stad -fördjupning av översiktsplanen 
för Sala stad och Översiktsplan för Sahlberget- fördjupad översikts
plan för gruvområdet i Sala med omgivningar, underlag inför det 
kommande översiktsplanearbetet 

Kartan på första sidan visar de orter där fördjupningar och orts
analyser har gjorts. Den heltäckande översiktsplanen utgår från orts
analyserna och ansluter till Plan för Sala stad med lämpliga förslag på 
markanvändning. 

Ö P-kartorna ska dels redovisa gällande planeringsförutsättningar 
dels visa framtida viljeinriktning. Förutsättningar är till exempel riks
intressen och andra nationella, regionala och lokala hänsyn. Vilje
inriktningen är till exempel strategier för den framtida utpekade 
mark- och vattenanvändningen. 

EN POLITISK STYRGRUPP 

Översiktsplanen bör ha en mycket bred politisk förankring i sina 
viktigaste ställningstaganden. ÖP styrgrupp har en viktig roll. I denna 
grupp formas innehållet i planen i enlighet med den politiska viljan. 
Det är viktigt med ett aktivt deltagande och att medlemmarna för
bereder sig inför styrgruppsmötena genom inläsning av utdelat 
material samt förankring i den egna partigruppen om ställnings
taganden kring mål och visioner. 

Formuleringar på ÖP-styrgruppsmöten återkopplas som riktlinjer i 
text och kartor i själva förslaget till ny översiktsplan och bör på så vis 
i sin sista version inför granskning utgöra Sala kommuns gemen
samma politiska dokument för framtiden på en rad viktiga 
bevarande- och utvecklingsområden. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott har hand om planfrågor och före
slås utses till politisk styrgrupp för översiktsplanearbetet Mötena 
planeras till förmiddagarna vid ordinarie sammanträdesdagar. 

DEN FORMELLA PLANPROCESSEN TAR NU VID 

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har delats in i tre tydligt 
avgränsade delar där fokus i den första delen handlade om att knyta 
an till tidigare arbeten för att identifiera strategier och utmaningar 
som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet. 

DEL1 
VISION OCH 
STRATEGI 

1

- DEL2--

FÖRSLAG OCH 
SAMRÅD 

DEL3 
FÖRSLAG OCH 
GRANSKNING 
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ÖVERSIKTSPLAN FÖR SALA KOMMUN 

TJÄNSTESKRIVELSE INFÖR BESLUT OM FORTSAn UPPDRAG 

Del 1- vision och strategi 

Del l har genomförts med bl a workshopar på tjänstemannanivå och 
på politikernivå. Ett dokument föreligger från konsulterna, Tengbom
gruppen AB. Dokumentet kommer att användas som underlag för 
diskussion med Ö P-styrgrupp om det inledande kapitlet till över
siktsplanen om vision och mål- Sala 2040. 

Del 2 och 3- samråd och granskning 

Framtagande av 
samrådsförslag 

Den andra delen i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för 
Sala kommun utgörs av den faktiska planprocessen, enligt PBL. 
Samrådsförslaget för Salas översiktsplan ska tas fram med beakt
ande av nationella, regionala och andra kommungemensamma mål 
och strategier. 

Den beskrivande delen om olika geografiska områden och förutsätt
ningar i kommunen hämtas bl a från ortsanalyser och Plan för Sala 
ekokommun samt annat tidigare inventerat material. Kapitel med 
olika teman (ämnesområden) ska hantera generella beskrivningar 
av förut~ättningar, mål och riktlinjer som gäller hela kommunen. 

Förutsättningar för planering i form av tidigare fattade beslut om 
markanvändning samt strategiska dokument, program och handlings
planer för olika verksamheter ska utgöra underlag på kartorna och i 
de beskrivande texterna för olika områden i kommunen och med 
hänvisning till temakapitel som gäller hela kommunen generellt. 

Tre halvdagsmöten med ÖP styrgrupp planeras under vinter och vår, 
preliminärt 17/2,21/4 och 9/6. Då ska viljeinriktning för framtida 
mark- och vattenanvändning diskuteras med hänsyn till förutsätt
ningar, miljömål, uthållighet osv. 

Arbetet med miljökonsekvensbeskrivning av ekologiska, sociala och 
ekonomiska konsekvenser av översiktsplanen i förhållande till noll
alternativet tas fram parallellt med förslaget. 

Ett informationsmaterial ska tas fram som distribueras till alla 
skolor för att lärarna ska kunna introducera eleverna till samhälls
planering enligt läroplanen och barnkonventionen. Synpunkter, 
uppsatser, teckningar och elevarbeten om hembygden kan inlämnas 
i samband med att översiktsplanen är på samrådsremiss och ingå i 
planerad utställning i biblioteket. 

l arbetet med avgränsning av översiktsplanens miljökonsekvens
beskrivning ingår att identifiera eventuella behov av ytterligare 
underlag till översiktsplanen. Förslag till prioriteringar för framtag
ande av underlag till översiktsplanen och vad som blir fo rtsatt 
arbete efter planens antagande ska diskuteras i styrgruppen. 
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ÖVERSIKTSPLAN FÖR SALA KOMMUN 
TJÄNSTESKRIVELSE INFÖR BESLUT OM FORTSAn UPPDRAG 

Det färdiga planförslaget ska samrådas med länsstyrelsen, region
planeorgan och berörda kommuner samt berörda myndigheter, för
eningar, organisationer och enskilda medborgare. 

Möten ska hållas mellan politiker och allmänheten på olika platser i 
kommunen under samrådstiden 2015. 

Elevarbeten ställs ut i biblioteket under hösten 2015. Möte mellan 
politiker och barn ordnas där frågor som framkommer i de utställda 
elevarbetena diskuteras. 

Synpunkter på förslaget till översiktsplan sammanställs i en sam
rådsredogörelse. 

Förslaget bearbetas och revideras utifrån de synpunkter som in
kommit under samrådet. Mötesordningen för styrgruppen styrs av 
hur många frågor som fortfarande behöver diskuteras. 

Beslut i KS om godkännande av samrådsredogörelse och 
utställning för granskning. 

Förslaget ställs ut i minst 2 månader. 

Synpunkter på det utställda planförslaget sammanställs i ett 
utlåtande. 

Förslaget justeras för att sedan gå vidare mot ett antagande, alterna
tivt ytterligare en granskningsomgång om det görs väsentliga ändr
ingar. 

Beslut i KS och KF om antagande. 

Översiktsplanen antas politiskt och blir vägledande för fortsatta 
beslut. 
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ÖVERSIKTSPLAN FÖR SALA KOMMUN 
TJÄNSTESKRIVELSE INFÖR BESlUT OM FORTSATT UPPDRAG 

Del l har genomförts med hjälp av konsulter från Tengbomgruppen 
AB under 2014. 

Nedan följer en grov och preliminär tidplan för fortsatt arbete med 
översiktsplanen för Sala kommun; 

l:a kvartalet 2015 Del 2- Återkoppling till politiken och uppstart 
av formell planprocess 

l:a, 2:a och 3:e Del 2- Framtagande av samrådshandlingar 
kvartalet 2015 

4:e kvartalet 2015 Del 2- Samråd 

l:a kvartalet 2016 Del3 -Framtagande av utställningshandlingar 
för granskning 

2:a kvartalet 2016 Del3- Utställning och granskning 

4:e kvartalet 2016 Del 3- Antagande 

Arbetet med uppstartskede och del l Vision och strategi är avslutat 
och har inte överskridit budget. 

Organisationen av samrådsskedet kommer att kräva externa tjänster 
för miljökonsekvens beskrivning, kartframställning, layout och tryck, 
kulturmiljöprogram med mera. Till strategisk plan 2015-2017 gjorde 
Planering och utveckling en grov uppskattning och äskade l+ l milj
oner SEK 2015 respektive 2016 för del 2 och 3. Kostnaderna för del 2 
(samråd) uppskattas tilll,4 milj SEK. Medan kostnaderna för del 3 
(granskning) förväntas bli ca 0,6 milj SEK. 

Magnus Holmberg Muhr, (Projektansvarig) 
Samhälls byggnadsch e f 

Lena Steffner, (Projektledare) 
Plan- och utvecklingschef 

Sofia Elrud, ( Översiktsplanehandläggare) 
Planarkitekt 


