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2015-08-18 

Carola Gunnarsson (CJ 
Peter Molin (MJ 
Hanna Westman (SBÄJ 
Ulrika Spårebo (SJ 
Per-Olov Rapp (SJ 

Christer Eriksson (CJ 
Magnus Edman (SDJ 
Bo Kihlström (SJ 

Lars Alderfors (FPJ 
Håkan Pettersson (KDJ 
Maria Arvidsson (V) 
Lena Schilström (FIJ 

Jenny Nolhage, kommunchef 
Märta Alsen, planarkitekt 
Maria Hedberg, planhandläggare 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 172 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-08-18 

Dnr 2015/307 

Antagande av detaljplan för fastigheten Kärrbäcksbo 1:66, Ransta 

INLEDNING 
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av planerad utbyggnad i form av uterum. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/125/3, missiv 
Bilaga KS 2015/125/4, antagandehandlingar 

Planarkitekt Märta Alsen föredrar ärendet. Planhandläggare Maria Hedberg deltar 
vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
filt godkänna granskningsutlåtandet, samt 
att anta detaljplan för fastigheten Kärrbäcksbo 1:66, Ransta. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna granskningsutlåtandet, samt 

att anta detaljplan för fastigheten Kärrbäcksbo 1:66, Ransta. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

I Utdragsbestyrkande 
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ilsALA 
~KOMMUN 

§ 173 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-08-18 

Dnr 2015/299 

Ansökan om statlig finansiering för kollektivtrafikåtgärd 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-27, § 33 och§ 35, att bifalla medborgar
förslag om cykel parkering vid Lärkan (Västeråsvägen) samt medborgarförslag om 
bättre busshållplatser - börja vid Vattentornet. Tekniska kontoret fick uppdraget att 
genomföra projektering av busshållplatsen "Nya Vattentornet" i syfte att ta fram en 
kalkyl för projektet samt att med projekteringen som grund kunna söka medfinan
siering från Trafikverket för åtgärder på busshållplatsen. Tekniska kontoret har nu 
för avsikt att ansöka om statlig finansiering för upprustning och tillgänglighetsan
passning för busshållplatsen på Länsväg 800/Västeråsleden i höjd med Lärkan/nya 
vattentornet. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/148/1, missiv 
Bilaga KS 2015/148/2, ansökan 

Kontorschef Anders Almroth föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att ställa sig bakom ansökan om statlig medfinansiering- kollektivtrafikåtgärd, 
upprustning och tillgänglighetsanpassning av busshållplats Länsväg 800/ 
Västeråsvägen, samt 
l!ll Sala kommuns del av kostnaden för åtgärden finansieras inom ram. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att ställa sig bakom ansökan om statlig medfinansiering - kollektivtrafikåtgärd, 
upprustning och tillgänglighetsanpassning av busshållplats Länsväg 800/ 
Västeråsvägen, samt 

att Sala kommuns del av kostnaden för åtgärden finansieras inom ram. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

I Utdragsbestyrkande 
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lflsALA r.1 KOMMUN 

§ 174 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-08-18 

Dnr 2013/99 

Fördelning av uppgifter inom Vafab Miljö kommunalförbunds 
verksamhetsområde 

INLEDNING 
Förslag från tekniska kontoret om inledande av förhandlingar om att lämna över 
uppgifter till kommunalförbundet. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/24/2, skrivelse från tekniska kontoret 

Enhetschef Kent Karlsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
l!.tt uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kontoret, att i enlighet med 
förvaltningens skrivelse, Bilaga KS 2015/24/2, inleda förhandlingar med Vafab Miljö 
kommunalförbund om fördelning av uppgifter. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kontoret, att i enlighet med 
förvaltningens skrivelse, Bilaga KS 2015/24/2, inleda förhandlingar med Vafab Miljö 
kommunalförbund om fördelning av uppgifter 

Utdrag 
tekniska kontoret 

l'-Q(I I I Utdragsbestyrkande 
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llsALA 
~ KOMMUN 

§ 175 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-08-18 

Dnr 2015/540 

Överenskommelse om samverkan mellan Landstinget och Sala 
kommun kring barn och unga med psykisk funktionsnedsättning 
och/eller sammansatt social och psykiatrisk problematik 

INLEDNING 
Västmanlands kommuner och landsting rekommenderar respektive kommun och 
landsting att godkänna reviderad överenskommelse om samverkan mellan Lands
tinget och Sala kommun kring barn och unga med psykisk funktionsnedsättning 
och/eller sammansatt social och psykiatrisk problematik. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/158/1, protokollsutdrag VKL § 9 
Bilaga KS 2015/153/2, överenskommelse 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna reviderad överenskommelse om Samverkan mellan Landstinget och 
Sala kommun kring barn och unga med psykisk funktionsnedsättning och/eller 
sammansatt social och psykiatrisk problematik, Bilaga KS 2015/158/2. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna reviderad överenskommelse om Samverkan mellan Landstinget och 
Sala kommun kring barn och unga med psykisk funktionsnedsättning och/eller 
sammansatt social och psykiatrisk problematik, Bilaga KS 2015/158/2. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

I Utdragsbestyrkande 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 176 Information 
Ordföranden informerar om 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-08-18 

• Nya planeringsförutsättningar för Strategisk plan 2016-2018 med anledning 
av ny skatteunderlagsprognos per den 14 augusti 2015. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

I Utdragsbestyrkande 
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MsALA 
~KOMMUN 

§ 177 

Justera des gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-08-18 

Utvecklingsplan för Åkra Trädgård 

INLEDNING 

Dnr 2015/484 

Åkra trädgård är centralt belägen i staden och är i dagsläget extensivt skött och 
använd. Olika önskemål och ideer har hänvisats till denna yta i olika sammanhang 
och tillfällen. En grupp tjänstemän med stadsträdgårdsmästaren som samman
kallande, har gemensamt samlat olika önskemål/uppdrag, analyserat dessa och 
lämnat förslag till utvecklingsplan för området. 

Området har geografiskt avgränsats av Pråmån i söder, Strandvägen i väster, 
Silvermyntsgatan i norr och Ekeby damm i öster. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/149 /1, förslag till utvecklingsplan 

Stadsträdgårdsmästare Kristin Hedman föredrar ärendet. Kontorschef Roger 
Nilsson deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
l!l;!; ställa sig positiv till utvecklingsplanen för Åkra Trädgård, Bilaga KS 2015/149 /1. 
BESLUT 

Ledningsutskottet beslutar 

att ställa sig positiv till utvecklingsplanen för Åkra Trädgård, Bilaga KS 2015/149 /1. 

Utdrag 

tekniska kontoret 
samhällsbyggnadskontoret 
kultur och fritid 

Ex;0 o2t;100~1,y 
Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 178 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-08-18 

Dnr 2014/667 

Uppdrag i samband med kommunfullmäktiges beslut avseende 
medborgarförslag om utsmyckning av rondell 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-27, § 128, att bifalla medborgarförslag om 
utsmyckning av rondell. Tekniska kontoret fick uppdraget att kontakta Trafikverket 
angående iordningsställande och drift av strategiska infartsrondeller i Sala, vid Sör
kivsta och OKQB. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/150/1, skrivelse från tekniska kontoret. 

Stadsträdgårdsmästare Kristin Hedman och enhetschef Evelina Söderman föredrar 
ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
fil!:, i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2015/150/1, uppdra till 
kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kontoret, att genomföra alternativ 1 
vid Sörkivsta, samt alternativ 2 vid OKQB. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

fil!:, i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2015/150/1, uppdra till 
kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kontoret, att genomföra alternativ 1 
vid Sörkivsta, samt alternativ 2 vid OKQ8. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

I Utdragsbestyrkande 
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RsALA 
~KOMMUN 

§ 179 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-08-18 

Dnr 2014/340 

Uppdrag i samband med kommunfullmäktiges beslut avseende 
motion om riktlinjer för hudvårds- och städartiklar i förskola och 
skola 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-26, § 130, att bifalla motion om riktlinjer 
för hudvårds- och städartiklar i förskola och skola. Tekniska kontoret har därefter 
fått ett uppdrag att utreda möjligheten att utesluta ftalater, parabener, mineraloljor 
samt polyetylenglykol (PEG)ur hudvårds- och städ produkter som används i skola 
och förskola i Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/151/1, skrivelse från tekniska kontoret 

Miljöingenjör Jenny Sivars föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsen förvaltning, tekniska kontoret, att utse en projekt
grupp som får i uppdrag att ta fram Riktlinjer för upphandling av material till skola 
och förskola, med målet att uppnå en giftfri och hållbar skola/förskola. Utredningen 
ska även omfatta konsekvenser med föreslagna riktlinjer samt fastställande av 
rutiner som säkrar att riktlinjer följs. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen förvaltning, tekniska kontoret, att utse en projekt
grupp som får i uppdrag att ta fram Riktlinjer för upphandling av material till skola 
och förskola, med målet att uppnå en giftfri och hållbar skola/förskola. Utredningen 
ska även omfatta konsekvenser med föreslagna riktlinjer samt fastställande av 
rutiner som säkrar att riktlinjer följs. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 180 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-08-18 

Sala Silvergruva AB; anslag 

INLEDNING 

Dnr 2015/558 

Styrelsen för Sala Silvergruva AB hemställer i skrivelse till kommunstyrelsen om ett 
ekonomiskt tillskott på 2,3 miljoner kronor samtidigt som extra åtgärder vidtas 
inom bolaget för att förbättra lönsamheten. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/156/1, skrivelse från Sala Silvergruva AB 

Ordföranden i Sala Silvergruva AB, Lena Hjelm-Wallen, föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anslå 2,3 miljoner kronor till Sala Silvergruva AB, att anvisas ur eget kapital. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

lill anslå 2,3 miljoner kronor till Sala Silvergruva AB, att anvisas ur eget kapital. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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RsALA 
~ KOMMUN 

§ 181 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-08-18 

Dnr 2014/37 

Riktlinjer för handläggning av särskild kollektivtrafik i Sala 
kommun 

INLEDNING 
Föreslagna Riktlinjer för handläggning av särskild kollektivtrafik i Sala kommun är 
styrdokument för individbeslut utifrån lagstiftning. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/152/1, missiv 
Bilaga KS 2015/152/2, riktlinjer 

Transportstrateg Kristina Eriksson föredrar ärendet. 

Yrkanden . 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att anta Riktlinjer för handläggning av särskild kollektivtrafik i Sala kommun, Bilaga 
KS 2015/152/2. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

filt anta Riktlinjer för handläggning av särskild kollektivtrafik i Sala kommun, Bilaga 
KS 2015/152/2. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

I Utdragsbestyrkande 
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lrisALA 
~ KOMMUN 

§ 182 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-08-18 

Dnr 2015/553 

Anvisningar och ansvar samhällsfinansierade transporter Sala 
kommun 

INLEDNING 
Föreslagna Anvisningar och ansvar samhällsfinansierade transporter Sala kommun 
kompletterar riktlinjerna med hanteringen av olika transporter mellan de olika kon
toren inom kommunen samt med kollektivtrafikförvaltningen. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/153/1, missiv 
Bilaga KS 2015/153/2, riktlinjer 

Transportstrateg Kristina Eriksson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att anta Anvisningar och ansvar samhällsfinansierade transporter Sala kommun, 
Bilaga KS 2015/153/2. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att anta Anvisningar och ansvar samhällsfinansierade transporter Sala kommun, 
Bilaga KS 2015/153/2. 

Utdrag 

ko~.munstyrelsen 
/ 

Utdragsbestyrkande 
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llisALA 
~ KOMMUN 

§ 183 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-08-18 

Taxa för färdtjänst som arbetsresa 

INLEDNING 

Dnr 2014/921 

Kommunstyrelsens förvaltning har haft uppdraget att revidera riktlinjer för 
handläggning av särskild kollektivtrafik i Sala kommun och återinföra färdtjänst 
som arbetsresa. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/154/1, skrivelse 
Transportstrateg Kristina Eriksson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att taxa för färdtjänst som arbetsresa har Västmanlands Lokaltrafiks zonstruktur för 
Västmanland som utgångspunkt, pendlarkort vuxen inom zon B för resa inom Sala 
kommun och pendlarkort vuxen zon V för resa utanför Salas kommungräns, 
att denna taxa ska gälla från och med 2015· 11 -01, samt 
filt delegera till kommunstyrelsen att årligen justera taxan i enlighet med 
Västmanlands lokaltrafiks taxa. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

filt taxa för färdtjänst som arbetsresa har Västmanlands Lokaltrafiks zonstruktur för 
Västmanland som utgångspunkt, pendlarkort vuxen inom zon B för resa inom Sala 
kommun och pendlarkort vuxen zon V för resa utanför Salas kommungräns, 

att denna taxa ska gälla från och med 2015· 11-01, samt 

att delegera till kommunstyrelsen att årligen justera taxan i enlighet med 
Västmanlands lokaltrafiks taxa. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 184 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-08-18 

Taxa för medresenär vid färdtjänst 

INLEDNING 

Dnr 2015/554 

Förslag från kommunstyrelsens förvaltning om att taxan för medresenär likställs 
med färdtjänstresenärens taxa. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/155/1, skrivelse 
Transportstrateg Kristina Eriksson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att taxan för medresenär beräknas utifrån enkelresa i kollektivtrafiken Sala zon B 
tätort med en koefficient på 1,5, 
att taxan för medresenär beräknas utifrån enkelresa i kollektivtrafiken inom övriga 
Sala kommun landsbygd zon B med en koefficient på 1,5, 
att taxan för medresenär beräknas utifrån enkelresa i kollektivtrafiken zon V vid 
resa upp till tre mil utanför kommungränsen, 
att denna taxa ska gälla från och med 2015-11-01, samt 
att delegera till kommunstyrelsen att årligen justera taxan för medresenär i enlighet 
med Västmanlands Lokaltrafiks taxa. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att taxan för medresenär beräknas utifrån enkelresa i kollektivtrafiken Sala zon B 
tätort med en koefficient på 1,5, 

att taxan för medresenär beräknas utifrån enkelresa i kollektivtrafiken inom övriga 
Sala kommun landsbygd zon B med en koefficient på 1,5, 

fil!; taxan för medresenär beräknas utifrån enkelresa i kollektivtrafiken zon V vid 
resa upp till tre mil utanför kommungränsen, 

fil!; denna taxa ska gälla från och med 2015-11-01, samt 

att delegera till kommunstyrelsen att årligen justera taxan för medresenär i enlighet 
med Västmanlands Lokaltrafiks taxa. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

I Utdragsbestyrkande 
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RsALA r;; KOMMUN 

§ 185 Anmälningsärenden 

Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2015-08-18 

Bilaga KS 2015/159/1, sammanställning av anmälningsärenden. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

// 
I Utdragsbestyrkande 
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