
., 
.i 

I SALA 
KOMMUN 

Plats och tid 

Närvarande 

Underskrifter Sekreterare 

Ordförande 

Organ 

Sammanträdesdatum 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-11-17 

Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 - 15.20 

Se sidan 2 

Paragrafer 

····-·····---~ 
Carola Gunnarsson (C) 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat, justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Ledningsutskottet 

2015-11-17 

Datum för anslags uppsättande 2015-11-18 Datum för anslags nedtagande 2015-12-10 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning 

Underskrift 

-····-······ ~ ···-··········-····-·-····················-·····-········· 

1 (16) 

245 - 255 



I SALA 
KOMMUN 

Närvarolista 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

Närvarande representanter 

övriga deltagare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-11-17 

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

Magnus Edman (SD) 
Camilla Runerås (S) 
Bo Kihlström (S) 

Lars Alderfors (FP) 
Sickan Palm (KD) 
Beatrice Björkskog (FI) 

Jenny Nolhage, kommunchef 
Lars Rokkjaer, resurs flyktingströmmar 
Carina Nohrs, turismstrateg 
Kent Karlsson, enhetschef 
Anders Dahlberg, markingenjör 
Inger Lindström, controller 
Anna Cedervång, redovisningsekonom 
Mirjam Olsson, ekonomisekreterare 
JuneAnn Wincent, skolchef 
Daniel Ahlin, ekonom 
Agneta von Schoting, socialchef 
Sofia Eriksson, ekonomihandläggare 
Roger Nilsson, kontorschef 
Jill Roas, kommunsekreterare 

I Utdragsbestyrkande 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 245 Ordningsfråga 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-11-17 

att följande ärenden kompletteras dagens föredragningslista 

Information om flyktingströmmarna 

Sammanträdesdagar 2016 för kommunstyrelsen och dess utskott 

Utdragsbestyrkande 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 246 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-11-17 

Information om turismfrågor i Sala kommun 

INLEDNING 
Information om turism- och besöksnäring. 

Beredning 
Carina Nohrs, turismstrateg, Företagarcentrum, informerar. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

I Utdragsbestyrkande 
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R'sALA 
~ KOMMUN 

§ 247 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-11-17 

Information om flyktingströmmarna 

INLEDNING 
Aktuell information om flyktingströmmarna - flyktingmottagande och flykting
situationen i kommunen. Presentation av Lars Rokkjaer, som arbetar med frågor 
kring flyktingsituationen i Sala kommun och dess konsekvenser för samhället -
en resurs i Sala kommun för förebyggande av konflikter och social oro. 

Beredning 
Kommunchefjenny Nolhage och Lars Rokkjaer informerar. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

I Utdragsbestyrkande 
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§ 248 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-11-17 

Dnr 2015/830 

Redovisning av uppdrag om utredning om parkeringsavlösen/ 
parkeringsköp 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-05-13, § 122, att uppdra till samhällsbyggnads
kontoret att utreda förutsättningarna för att införa parkeringsavlösen. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/219/1, skrivelse 

Markingenjör Anders Dahlberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
filt godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 249 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-11-17 

Reviderad parkeringsnorm 

INLEDNING 

Dnr 2015/831 

Parkeringsnormen har fått en översyn med förslag på förändringar, som ger en ökad 
flexibilitet vid tillämpningen. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/220/1, skrivelse 
Markingenjör Anders Dahlberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att vid bygglovsprövning, i fall där parkeringsnormen uppenbart inte är relevant för 
byggnadens användning eller läge, möjliggöra en parkeringsutredning för att fast
ställa en p-norm utifrån bedömt verkligt eller långsiktigt behov, 
att anta en ny parkeringsnorm för bostadsändamål i flerbostadshus (B) på 16 
bil platser /1.000 kvm BOA (boarea), 
att anta en ny parkeringsnorm för äldreboende/vård/gruppboende (D) på 5 
bilplatser/1.000 kvm BTA (bruttoarea), 
i!!! anta en särskild parkeringsnorm för studentbostäder på 5 bilplatser /1.000 kvm 
BTA (bruttoarea), samt 
att följande parkeringsnormer är oförändrade: 
Handel- och centrumändamål (H, C) - 30 bilplatser /1.000 kvm BTA (bruttoarea). 
Bostadsändamål enbostadshus (B) - 2,0 bilplatser /lägenhet 
Kontors-, skol-, och bilservice (K, S, G) - 20 bilplatser/1.000 kvm BTA (bruttoarea). 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
i!!! vid bygglovsprövning, i fall där parkeringsnormen uppenbart inte är relevant för 
byggnadens användning eller läge, möjliggöra en parkeringsutredning för att fast
ställa en p-norm utifrån bedömt verkligt eller långsiktigt behov, 

att anta en ny parkeringsnorm för bostadsändamål i flerbostadshus (B) på 16 
bilplatser /1.000 kvm BOA (boarea), 

att anta en ny parkeringsnorm för äldreboende/vård/gruppboende (D) på 5 
bilplatser /1.000 kvm BTA (bruttoarea), 

att anta en särskild parkeringsnorm för studentbostäder på 5 bil platser /1.000 kvm 
BTA (bruttoarea), samt 

Utdragsbestyrkande 
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forts§ 249 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-11-17 

i!Jl följande parkeringsnormer är oförändrade: 

Handel- och centrumändamål (H, C) - 30 bilplatser /1.000 kvm BTA (bruttoarea). 
Bostadsändamål enbostadshus (B) - 2,0 bilplatser /lägenhet 
Kontors-, skol-, och bilservice (K, S, G) - 20 bil platser /1.000 kvm BTA (bruttoarea). 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

I Utdragsbestyrkande 
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D SALA 
KOMMUN 

§ 250 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-11-17 

Uppföjning av kommunens verksamhet och ekonomi 

INLEDNING 
Uppföljning oktober 2015. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/58/6, uppföljning 

Dnr 2015/272 

Controller Inger Lindström föredrar ärendet. Redovisningsekonom Anna 
Cedervång, ekonomisekreterare Mirjam Olsson, socialchef Agneta von 
Schoting, ekonomihandläggare Sofia Eriksson, skolchef JuneAnn Wincent, 
ekonom Daniel Ahlin samt kontorschef Roger Nilsson deltar vid ärendets 
behandling. 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

Utdrag 

ekonomikontoret 

€>i-/) :!_cl/5 Il/&' 

I Utdragsbestyrkande 
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R'sALA 
~ KOMMUN 

§ 251 

I Juster 
des sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-11-17 

Dnr 2015/ 

Överenskommelse om fördelning av uppgifter inom Vafab Miljö 
kommunalförbunds verksamhetsområde 

INLEDNING 
Förslag från tekniska kontoret om fördelning av uppgifter Sala kommun - Vafab 
Miljö kommunalförbund. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/24/3, skrivelse från tekniska kontoret 

Enhetschef Kent Karlsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att tekniska kontoret till Vafab Miljö kommunalförbund överlämnar /behåller 
omhändertagande av uppgifter i enlighet med förvaltningens skrivelse, Bilaga 
KS 2015/24/3. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att tekniska kontoret överlämnar följande uppgifter till Vafab Miljö kommunal
förbund: 

• Insamling och borttransport av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 

• Kundservice, fakturering, information samt administration av renhållnings
abonnemang och renhållningstaxa 

• Upprättande av renhållningstaxa, renhållningsordning samt avfallsplan 

• Övertagande av tekniska kontorets uppdrag inom förpackningsinsamling på 
uppdrag FTI AB 

• Övertagande av tekniska kontorets insamling av förpackningsmaterial från de 
kommunala verksamheterna, 

samt 

att tekniska kontoret behåller omhändertagandet av följande uppgifter: 

• Kommunens verksamhetsavfall 

• Avloppsslam från enskilda slambrunnar 

• Taxa och frågor som berör slamhanteringen i renhållningsordningen 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

I Utdragsbestyrkande 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 252 

Justerandes si 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-11-17 

Dnr 2015/805 

Ansökan om färdtjänst 

INLEDNING 
Ansökan om färdtjänst har inkommit den 21 juli 2015. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/216/1, underlag till beslut 

Yrkanden 
Ledningsutskottet beslutar 
.fil!, i enlighet med Bilaga KS 2015/216/1, avslå ansökan om färdtjänst. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

.fil!, i enlighet med Bilaga KS 2015/216/1, avslå ansökan om färdtjänst. 

Utdrag 

samhällsbyggnadskontoret, 
enheten för planering och utveckling 
6 "2061118' 

Utdragsbestyrkande 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 253 Ansökan om färdtjänst 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-11-17 

Ansökan om färdtjänst har inkommit den 4 augusti 2015. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/217 /1, underlag till beslut 

Yrkanden 
Ledningsutskottet beslutar 

Dnr 2015/806 

filt i enlighet med Bilaga KS 2015/217 /1, avslå ansökan om färdtjänst. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

filt i enlighet med Bilaga KS 2015/217 /1, avslå ansökan om färdtjänst. 

Utdrag 

samhällsbyggnadskontoret, 
enheten för planering och utveckling 

.fLOl61/ 18' 
Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 254 Anmälningsärenden 
Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-11-17 

Bilaga KS 2015/218/1, sammanställning av anmälningsärenden 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

I Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 255 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-11-17 

Dnr 2015/844 

Sammanträdesdagar 2016 för kommunstyrelsen och dess utskott 
Beredning 
Bilaga KS 2015/221/1, förslag på sammanträdesdagar. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
.il.l;t godkänna förslag till sammanträdesdagar 2016 för kommunstyrelsen och dess 
utskott. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslag till sammanträdesdagar 2016 för kommunstyrelsen och dess 
utskott enligt följande: 

Kommunstyrelsens ledningsutskott tisdag kl 13.30 

19 januari 
26 januari 

2 februari 
16 februari 
23 februari 

8mars 
14 mars 
15 mars 
16 mars 
22 mars 

5 april 
19 april 
26 april 

3 maj 
17 maj 
31 maj 

13 juni 
14 juni 
15 juni 
28 juni 

2 augusti 
16 augusti 
23 augusti 

6 september 
20 september 
27 september 

bokslutsberedning (heldag) 
bokslutsberedning (heldag) 
bokslutsberedning (heldag) 
budgetdirektiv 

bokslut 

månadsuppföljning mars 

månadsuppföljning april 

budgetberedning (heldag) 
budgetberedning (heldag) 
budgetberedning {heldag) 
månadsuppföjning 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

forts§ 255 

4 oktober 
18 oktober 
25 oktober 

1 november 
15 november 
29 november 

6 december 
13 december 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-11-17 

de/årsrapport med helårsprognos 

månadsuppföljning september, budgetbeslut 

månadsuppföljning oktober 

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott torsdag kl 08.30 

14 januari 

3 mars 

12 maj 

11 augusti 

20 oktober 

1 december 

Kommunstyrelsen torsdag kl 13.30 

14 januari 

11 februari 

3 mars 

31 mars 

12 april 

12 maj 

7 juni 

11 augusti 

13 september 

20 oktober 

3 november 

1 december 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

budgetdirektiv 

bokslut, obs tisdag 

obs tisdag 

de/årsrapport, helårsprognos 

budgetbeslut 

Utdragsbestyrkande 
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