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SALA 
KOMMUN 

Närvarolista 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

Närvarande representanter 

Övriga deltagare 

Justerandes sign 

Peter Molin (M) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOlTET 

sammanträdesdatum 

2015-04-28 

Hanna Westman (SBÄ) 
Ulrika Spårebo (S) 
Per-Olov Rapp (S) 

Christer Eriksson (C) ersätter Carola Gunnarsson (C) 

Magnus Edman (SO) 
Bo Kihlström (S) 

Lars Alderfors (FP) 
Sickan Palm (KO) 
lngela Kilholm Lindström (MP) 
j ohanna Ritvadotter (V) 
Sarah Svensson (Fl) 

jenny Nolhage, kommunchef 
jonas Köping, upphandlare 
Per Eriksson, upphandlare 
Mårten Oignell, ekonomichef 
Sofia Elrud, planarkitekt 
Lena Steffner, plan chef 
jil! Roos, kommunsekreterare 

Utd ragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-04-28 

Policy och riktlinje för upphandling ............................................... " ....... , 

Taxa för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) ........................... . 

Taxa för tillsyn enligt lag Om brandfarliga och explosiva varor (LBE) .. " .... 

Taxa för tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE), 

Information/lägesrapport om Bovieran ., ... , ..... , ................. , .. , ..... . 

Detaljplan för Fridhems verksamhetsområde; antagande ..... . 

Anmälningsärenden ... , .............................................................. . 

.......... 4 
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§ 110 

§ 111 

§ 112 

§ 113 

§ 114 
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§ 117 Riksantikvarieämbetets rapport om Farokonventionen; svar på remiss från Kulturdepartementet ............... 11 

Utdragsbestyrkande 
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§ 110 

Justerandes sign 

eJIV 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-04-28 

Policy och riktlinje för upphandling 

INLEDNING 

Dnr 2015/338 

Upphandlingspolicyn för Sala kommun ger uttryck för Sala kommuns principer och 
inriktning vid all upphandling och gäller för den upphandlande myndigheten, så väl 
för tjänstemän som förtroendevalda. Sala kommuns upphandlingar och inköp ska 
genomföras i enlighet med vid var tid gällande EU-direktiv, svensk lagstiftning och 
denna policy. 

Riktlinje för upphandling vänder sig till alla inom Sala kommuns organisation som 
på något sätt kommer i kontakt med upphandling, inköp eller avrop. Riktlinjen ska 
säkerställa att kommunens handlingar och inköp genomförs i enlighet med EU
direktiv, svensk lagstiftning samt i enlighet med kommunens upphandlingspolicy. 

Upphandlarna Per Eriksson och Jonas Köping föredrar ärendet. Ekonomichef Mårten 
Dignell deltar vid ärendets behandling. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/92/1, policy 
Bilaga KS 2015/92/2, riktlinje 

Yrkanden 
Hanna Westman eSBÄ) yrkar 
att ledningsutskottet dels föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anta förslag till Policy för upphandling i Sala kommun, Bilaga KS 2015/92/1, 
dels föreslår att kommunstyrelsen för egen del beslutar, under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut, 
att anta riktlinjer för upphandling, Bilaga KS 2015/92/2. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår dels att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 

att anta förslag till Policy för upphandling i Sala kommun, Bilaga KS 2015/92/1, 

dels föreslår att kommunstyrelsen för egen del beslutar, under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut, 

att anta riktlinjer för upphandling, Bilaga KS 2015/92/2. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 111 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-04-28 

Taxa för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) 

INLEDNING 

Dnr 2015/327 

Revidering av taxan för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor eLSO). Senaste 
höjning av taxan genomfördes hösten 2012. Aktuell höjning med 7,5 "lo, mot
svarar personalkostnadsökningarna för åren 2013-2015. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/94/1, missiv 
Bilaga KS 2015/94/2, reviderad taxa 

Yrkanden 
Hanna Westman eSBÄ) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
.ill.t i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2015/94/2, Taxa för tillsyn 
enligt lag om skydd mot olyckor höjs med 7,5 "lo, att gälla från och med den 7 maj 
2015. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

.ill.t i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2015/94/2, Taxa för tillsyn 
enligt lag om skydd mot olyckor höjs med 7,5 "lo, att gälla från och med den 7 maj 
2015. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 112 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-04-28 

Dnr 2015/328 

Taxa för tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor 
(LBE) 

INLEDNING 
Revidering av taxan för tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE). 
Senaste höjning av taxan genomfördes hösten 2012. Aktuell höjning med 7,5 %, mot
svarar personalkostnadsökningarna för åren 2013-2015. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/95/1, missiv 
Bilaga KS 2015/95/2, reviderad taxa 

Yrkanden 
Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
illt i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2015/95/2, Taxa för tillsyn 
enligt lag om brandfarliga och explosiva varor höjs med 7,5 %, att gälla från och 
med den 7 maj 2015. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

illt i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2015/95/2, Taxa för tillsyn 
enligt lag om brandfarliga och explosiva varor höjs med 7,5 %, att gälla från och 
med den 7 maj 2015. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 113 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-04-28 

Dnr 2015/326 

Taxa för tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor 
(LBE) 

INLEDNING 
Revidering av taxan för tillståndsgivning enligt lag om brandfarliga och explosiva 
varor (LBE). Senaste höjning av taxan genomfördes hösten 2012. Aktuell höjning 
med 7,5 %, motsvarar personalkostnadsökningarna för åren 2013-2015. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/96/1, missiv 
Bilaga KS 2015/96/2, reviderad taxa 

Yrkanden 
Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
illt i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2015/96/2, Taxa för tillstånd 
enligt lag om brandfarliga och explosiva varor höjs med 7,5 %, att gälla från och 
med den 7 maj 2015. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

illt i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2015/96/2, Taxa för tillstånd 
enligt lag om brandfarliga och explosiva varor höjs med 7,5 %, att gälla från och 
med den 7 maj 2015. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 114 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-04-28 

Information/lägesrapport om Bovieran 

Dnr 2014/716 

Kommunchefjenny Nolhage informerar om fortlöpande diskussioner med 
Bovieran AB. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 115 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-04-28 

Dnr 2014/105 

Detaljplan för Fridhems verksamhetsområde; antagande 

INLEDNING 
Fridhem ligger öster om Salas centrum och är ett etablerat verksamhetsom
råde i staden. Planens syfte är att ändra den befintliga planen, som enbart 
medger industriverksamheter, till att även tillåta fordonsservice samt handel, 
dock ej livsmedel. Planen innehåller även dagvattenhantering och gröna ytor för 
planteringar, som ska utgöra en tydlig landskapsfront i stadens entreområde. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/54/3, missiv 
Reviderad Bilaga KS 2015/54/4, antagandehandling, plan-och genomförande
beskrivning 
Bilaga KS 2015/54/5, antagandehandling, utlåtande, granskningsyttrande, 
fastighetsförteckning samt karta 

Planarkitekt Sofia Elrud föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
att lednings utskottet dels för egen del beslutar 
att godkänna granskningsutlåtandet, samt 
att godkänna reviderad planbeskrivning, där text avseende placering av skylt fått 
följande ändrade lydelse: Inom PARK/NATUR-området kan en skylt som hänvisar 
samlat till Fridhemsområdet uppföras, 
dels föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att anta detaljplan för Fridhems verksamhetsområde. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar dels för egen del 

att godkänna granskningsutlåtandet, samt 

att godkänna reviderad planbeskrivning, 

dels föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta detaljplan för Fridhems verksamhetsområde. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 
san;d::ilJ.Bt)Y;3önads"<ontoret, .,f." 

enheten f ii r Il laneri.n"och 11 t veck lin ,; ~ -<el/if O/f2ff 
Utdrags bestyrkande 
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§ 116 

Justerandes sign 

Anmälningsärenden 
Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-04-28 

Bilaga KS 2012/97/1, sammanställning avanmälningsärenden 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 117 

Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-04-28 

Dnr 2015/210 

Riksantikvarieämbetets rapport om Farokonventionen; svar på 
remiss från Kulturdepartementet 

INLEDNING 
Sala kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter över remiss avseende Riksan· 
tikvarieämbetets rapport om Farokonventionen - Europarådets ramkonvention om 
kulturarvets samhälleliga värde. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/93/1, yttrande 
Bilaga KS 2015/93/2, remiss med sammanfattning. 

Planehef Lena Steffner föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Hanna Westman eSBÄ) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att till Kulturdepartementet yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 
2015/93/1. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att till Kulturdepartementet yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 
2015/93/1. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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