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KOMMUN 

Närvarolista 

Beslutande 
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Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

Närvarande representanter 

Övriga deltagare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-10-20 

Carola Gunnarsson (C) 
Peter Molin (M) 
Hanna Westman (SBÄ) 
Ulrika Spårebo (S) 
Per-Olov Rapp (S) 

Magnus Edman (SD), kl 13.30-15.15 
Camilla Runerås (S) 
Bo Kihlström (S) 

Lars Alderfors (FP) 
Sickan Palm (KD) 
Maria Arvidsson (V) 
Beatrice Björkskog (FI) 

Jenny Nolhage, kommunchef 
Lena Steffner, plan-och utvecklingschef 
Maria Hedberg, planhandläggare 
Märta Alsen, planarkitekt 
Sofia Elrud, planarkitekt 
Magnus Holm berg Muhr, kontorschef 
Agneta von Schoting, socialchef 
Sofia Eriksson, ekonomihandläggare 
JuneAnn Wincent, skolchef 
Daniel Ahlin, ekonom 
Mårten Dignell, ekonomichef 
Anna Cedervång, redovisningsekonom 
Inger Lindström, controller 
Anders Almroth, kontorschef 
Roger Nilsson, kontorschef 
Jill Roos, kommunsekreterare 

Utdragsbestyrkande 
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• SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-10-20 
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§ 219 Ordningsfråga 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-10-20 

att följande ärenden kompletteras dagens föredragningslista 

• Förslag på komplettering av kommunfullmäktiges mål i strategisk plan 
(handlingsplan för skydd mot olyckor) 

• Handlingsplan för skydd mot olyckor 

• Val av ombud vid ägarmöte Västmanlands Tolkservice ek förening 

• Information om flyktingströmmarna 

• Övrig information 
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RsALA 
~ KOMMUN 

§ 220 

1·-~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-10-20 

Dnr 2015/232 

Juryn utlåtande över idetävling inför detaljplan för Östra 
kvarteren och Silvervallen; godkännande 

INLEDNING 
I samband med programsamråd för Östra kvarteren och Silvervallen har Sala 
kommun genomfört en idetävling enligt Sveriges arkitekters regler. Tre inbjudna 
arkitektkontor har medverkat i tävlingen. Resultatet av idetävlingen ska vara 
utgångspunkt för fortsatt planarbete. Tävlingsjuryn har gjort en utvärdering av 
de tre inlämnade arkitektförslagen och sammanfattat hur delar av förslagen ska 
användas. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/53/4, missiv 
Bilaga KS 2015/53/5, juryutlåtande 

Plan-och utvecklingschef Lena Steffner föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
i!!! godkänna juryns utlåtande över idetävling för Östra kvarteren och Silvervallen. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att godkänna juryns utlåtande över idetävling för Östra kvarteren och Silvervallen. 

Utdrag 

samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling 

,t;;:J/p 07/5/02~ 

I I Utdragsbestyrkande 
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§ 221 

Juste ariQes si h 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-10-20 

Detaljplan för Sala sjukhusområde; planuppdrag 

INLEDNING 

Dnr 2015/618 

Landstinget Västmanland har inkommit med en ansökan om planbesked för att 
kunna genomföra ny- och ombyggnation i Sala sjukhusområde som inte ryms inom 
gällande detaljplaner över området. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för Lands
tinget att utforma ett fungerande sjukhusområde med yteffektiva och goda flöden 
för närsjukvård, rehabilitering, psykiatri och vårdcentral, där vården koncentreras 
till ett ställe. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/196/1, missiv 
Bilaga KS 2015/196/2, detaljplaneuppdrag 

Planhandläggare Maria Hedberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att uppdra till samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling, att 
påbörja detaljplaneanläggning med utökat planförfarande av Sala sjukhusområde. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att uppdra till samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling, att 
påbörja detaljplaneanläggning med utökat planförfarande av Sala sjukhusområde. 

Utdrag 
samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling 

Exp "2.o!i'/0-2 I 

Utdragsbestyrkande 
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§ 222 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-10-20 

Detaljplan för Ljömsebo; planuppdrag 

INLEDNING 

Dnr 2015/672 

Syftet med att ta fram en ny detaljplan för del av fastigheten 1:14 Ljömsebo är att 
möjliggöra nybyggnation av 3-4 villor. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/197 /1, detaljplaneuppdrag 

Planarkitekt Märta Alsen föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
l!!!; uppdra till samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling, att 
ta fram en detaljplan över del av 1:14 Ljömsebo. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att uppdra till samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling, att 
ta fram en detaljplan över del av 1:14 Ljömsebo. 

Utdra9 
samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling 

, Up J2Cl)S/cJ2/ 

Utdragsbestyrkande 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 223 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-10-20 

Dnr 2015/476 

Samråd avseende ombyggnation av befintlig kraftledning mellan 
Sala och Finnslätten, gällande föreslagen sträckning för ledningen 

INLEDNING 
Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) planerar att utföra åtgärder kopplade till 
befintliga regionnätsledningar i Sala och Västerås kommuner, Västmanlands län. 
Inför upprättande av ansökning om tillstånd för planerade åtgärder genomförs 
samråd enligt miljöbalken, med syfte att informera berörda parter och inhämta 
synpunkter och information som kan påverka projektet. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/203/1, yttrande 
Bilaga KS 2015/203/2, samrådsunderlag från Vattenfall 

Planarkitekt Sofia Elrud föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att till Vattenfall Eldistribution AB yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag, 
Bilaga KS 2015/203/1. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att till Vattenfall Eldistribution AB yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag, 
Bilaga KS 2015/203/1. 

Utdra9 
Sweco Energiguide AB 
samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling 

Ex,P ,.2J};(f'/02/ 

I Utdragsbestyrkande 
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~ KOMMUN 

§ 224 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-10-20 

Dnr 2015/690 

Verksamhetsplan 2016-2018 för kommunstyrelsens verksam
heter och överförmyndare 

Beredning 
Bilaga KS 2015/198/1, verksamhetsplan kommunstyrelsen/kommunstyrelsens 
verksamheter 
Bilaga KS 2015/198/2, verksamhetsplan överförmyndare 

Kommunchef Jenny N olhage föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna reviderad verksamhetsplan 2016-2018 för kommunstyrelsen/ 
kommunstyrelsens verksamheter, samt 
att godkänna verksamhetsplan 2016-2018 för överförmyndare. 

BESLUT 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

filt godkänna reviderad verksamhetsplan 2016-2018 för kommunstyrelsen/ 
kommunstyrelsens verksamheter, samt 

att godkänna verksamhetsplan 2016-2018 för överförmyndare. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

I Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 225 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-10-20 

Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi 

INLEDNING 
Uppföljning september 2015. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/58/5, uppföljning 

Dnr 2015/272 

Controller Inger Lindström föredrar ärendet. Vid ärendets behandling deltar även 
ekonomichef Mårten Dignell, kommunchef Jenny Nolhage, skolchef JuneAnn Win
cent, socialchef Agneta von Schoting, kontorscheferna Anders Almroth, Magnus 
Holmberg Muhr och Roger Nilsson samt ekonomerna Anna Cedervång, Daniel Ahlin 
och Sofia Eriksson. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
filt lägga redovisningen till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

Utdrag 
ekonomikontoret 

Exp c!2!J151c i; 
I Utdragsbestyrkande 
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§ 226 Ansökan om skolskjuts 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-10-20 

Dnr 2015/675 

Ansökan om skolskjuts avseende har inkommit den 25 september 2015. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/199 /1, skrivelse/underlag till beslut 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
i!.!!, i enlighet med Bilaga KS 2015/199 /1, avslå ansökan om skolskjuts. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

i!.!!, i enlighet med Bilaga KS 2015/199 /1, avslå ansökan om skolskjuts. 

Utdrag 

samhällsbyggnadskontoret, 
enheten för planering och utveckling 

Eep.f!LJ13·,,021 

I Utdragsbestyrkande 
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~ KOMMUN 

§ 227 Ansökan om skolskjuts 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2015-10-20 

Ansökan om skolskjuts har inkommit den 29 september 2015. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/200/1, skrivelse/underlag till beslut 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 

Dnr 2015/667 

filt i enlighet med Bilaga KS 2015/200/1, avslå ansökan om skolskjuts. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

filt i enlighet med Bilaga KS 2015/200/1, avslå ansökan om skolskjuts. 

Utdrag 

samhällsbyggnadskontoret, 
enheten för planering och utveckling 

Justera des siS~ Utdragsbestyrkande 
I 

'I 
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§ 228 Ansökan om skolskjuts 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-10-20 

Ansökan om skolskjuts har inkommit den 29 september 2015. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/201/1, skrivelse/underlag till beslut 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 

Dnr 2015/668 

filt i enlighet med Bilaga KS 2015/201/1, avslå ansökan om skolskjuts. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

filt i enlighet med Bilaga KS 2015/201/1, avslå ansökan om skolskjuts. 

Utdrag 
samhällsbyggnadskontoret, 
enheten för planering och utveckling 
6' f<!p o(:,()J5j02,J 

I Utdragsbestyrkande 
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RsALA 
~ KOMMUN 

§ 229 Anmälningsärenden 
Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-10-20 

Bilaga KS 2015/202/1, sammanställning av anmälningsärenden 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

I Utdragsbestyrkande 
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§ 230 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-10-20 

Dnr 2015/699 

Förslag på komplettering av kommunfullmäktiges mål i den 
strategiska planen för 2016-2018 

INLEDNING 
Det bör finnas en målbeskrivning på en övergripande nivå för Handlingsprogram för 
skydd mot olyckor så den upplevs som relevant för alla nämnder och att den åter
finns i den strategiska planen. Komplettering föreslås avseende räddningstjänstens 
verksamhet. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/205/1, skrivelse från räddningstjänsten 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
fil! överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Utdra9 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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~ KOMMUN 

§ 231 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-10-20 

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2015-2018 

INLEDNING 

Dnr 2015/700 

I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) framgår att handlingsprogrammet ska 
antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Vidare framgår av samma 
lag att programmet bland annat ska ange målet för kommunens verksamhet. Rädd
ningstjänsten har tagit fram ett handlingsprogram och det utgår ifrån resultaten i 
räddningstjänstens riskinventering och analys för Sala och Heby kommuner. Innan 
handlingsprogrammet beslutas av fullmäktige ska det remitteras till berörda myn
digheter. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/204/1, missiv 
Bilaga KS 2015/204/2, förslag till handlingsplan 
Bilaga KS 2015/204/3, riskinventering och analys 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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~ KOMMUN 

§ 232 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-10-20 

Val av ombud vid ägarmöte för Västmanlands Tolkservice ek 
förening 

INLEDNING 
Ombud ska väljas till ägarmötet den 30 oktober 2015 för Västmanlands Tolkservice 
ek förening. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

filt utse Lars Alderfors (FP) till ombud vid ägarmöte för Västmanlands Tolkservice 
ek förening. 

Utdrag 

Västmanlands Tolkservice ek förening 

Lars Alderfors 

I Utdragsbestyrkande 
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RsALA 
~KOMMUN 

§ 233 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-10-20 

Information om flyktingströmmarna 

INLEDNING 
Aktuell information med anledning av flyktingströmmarna. 

Beredning 
Kommunchef Jenny N olhage informerar. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

.il!!; lägga informationen till handlingarna. 

I Utdragsbestyrkande 
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§ 234 

Justerandes si 

Övrig information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-10-20 

Ulrika Spårebo (S) ställer fråga om när Näringslivsprogram/plan ska skickas ut på 
remiss. Ordföranden besvarar frågan. 

Ordföranden informerar om att kommunstyrelsens sammanträde i december flyttas 
från den 3 december till den 1 december samt att ledningsutskottets sammanträde 
den 1 december utgår. 

Utdragsbestyrkande 

19 (19) 




