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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOITET

Sammanträdesdatum

2016-11-29

Carola Gunnarsson [C]
Peter Molin (M)
HannaWestman[SBA]
Ulrika Spårebo (S)
Per-Olov Rapp [S]

Christer Eriksson (C)
Fredrik Larsson [M]
Camilla Runerâs [S]
Bo Kihlström [S]

Lars Alderfors [L]
Sickan Palm (KD)
Ingela Kilholm Lindström [MP]
Maria Arvidsson (V)
Beatrice Björkskog (Fl) kl.13.30-16.05

Maria Hedberg, planarkitekt
Lena Steffner, plan-och utvecklingschef
Victor Zackrisson, planarkitekt
Anna Johansson, enhetschef

Inger Lindström, controller
Håkan Carefall, vd/koncernchefSHE AB

Per Bengtsson, konsult Ljusare Framtid
Lars-Göran Carlsson, förhandlingschef

Jenny Nolhage, kommunchef
Malin Selldén Wahlman

Utdragsbestyrkande
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Juste nd s sign

KOMMUN

  

' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

201 6-1 1-29

Ordningsfråga

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_ttlägga till följande punkter på föredragningslistan

Punkt 18, Avtal om kollektivtrafik Västmanlands län

Punkt 19, Ansökan om borgensram

Utdragsbestyrkande
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SALA
KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(22)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2016-11-29

Dnr 2015/832

Detaljplan för fastigheten Jakobsberg 5
[NLEDNING

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ett LSS-boendesamt ytterligare

bostadshus på fastigheten Jakobsberg 5.

Beredning
BilagaKS2016/208/1, Missiv
Bilaga KS2016/208/2, karta detaljplan för Jakobsberg 5

Bilaga KS2O16/208/3,plan-0cl1 genomförandebeskrivning

Planarkitekt Maria Hedberg föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar
Ltt godkänna planförslaget och uppdra till plan-och utvecklingsenheten att sända ut
förslaget på granskning.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_ttgodkänna planförslaget och uppdra till plan-och Litvecklingsenheten att sända ut

förslaget på granskning.

Utdrag

samhällsbyggnadskontoret, plan-och utvecklingsenheten

Utdragsbestyrkande
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Just and

 

sig

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6E221
LEDNlNGSUTSKOTl'ET

Sammanträdesdatum

2016-11-29

Dnr 2015/304

Detaljplan för fastigheten Hjulgraven 3
INLEDNING

Syftet med planandring är att anpassa detaljplanen till rådande förhållanden.

Beredning
Bilaga KS2016/209/1, Missiv
Bilaga KS2016/209/2, karta detaljplan för Hjulgraven 3
Bilaga KS 2016/209/3,plan-0cl1 genomförandebeskrivning

Planarkitekt Maria Hedberg föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutsköttet beslutar
a_ttgodkänna planförslaget och uppdra till plan-och Lltvecklingsenheten att sända ut
förslagetpågranskning.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

g godkänna planförslaget och uppdra till plan-och utvecklingsenheten att sända ut
förslaget på granskning.

Utdrag'

samhällsbyggnadskontoret, plan-och utvecklingsenheterl

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 792'

I LEDNINGSUTSKOTTET

KONI M U N Sammanträdesdatum

2016-11-29
 

Dnr 2016/1396

§ 239 Översyn av plantaxa
[NLEDNING
Nuvarande plantaxa antogs av Kommunfullmäktige 2011-05-30. översynen av plan-
taxan har tre syften. Dels utgör översynen grund för justering av tidsersättningen ge-
nom uppräkning med hjälp av SKL:s kommunala prisindex [KPl]. Dels avser översy-
nen att klargöra riktlinjer för arbete med planavgift respektive plankostnadsavtal.
Dessutom föreslår översynen att planavgift tas bort från ett antal planer på landsbyg-
den.

Beredning
Bilaga KS 2016/210/1, missiv
Bilaga KS2016/210/2, plantaxa

Plan-och Litvecklingschef Lena Steffner föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-
tige beslutar
a_ttanta förslag till ny plantaxa i enlighet med Bilaga KS 2016/210/2, med en timer-
sättning om 870 kr, att gälla fr o m 2017, samt

g den gamla taxan upphävs.

Hanna Westman (SBA) yrkar
bifall till Carola Gunnarssons (C) yrkande.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

a_ttanta förslag till ny plantaxa i enlighet med Bilaga KS2016/210/2, med en timer-
sättning om 870 kr, att gälla fr o m 2017, samt

a_ttden gamla taxan upphävs.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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KOMMUN

näs sign:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3122)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2016-11-29

Dnr2016/2

Yttrande över granskningshandling FÖP[fördjupad översiktsplan)
Fagersta stad

[NLEDNING
Sala kommun har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till fördjupad över-
siktsplan [FOP] Fagersta stad., som är utställd t 0 m 5december.

Beredning
Bilaga KS2016/211/1, yttrande

Planarkitekt Victor Zakrisson föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet beslutar
a_ttavge yttrande i enlighet med Bilaga KS2016/211/1.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

a_ttavge yttrande i enlighet med Bilaga KS2016/211/1.

Utdrag

samhällsbyggxiadslçontoret, plan-och Litvecklingsenheten

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9ti?)

SA LEDNINGSUTSKOTTET KOMMUN Sammanträdesdatum

2016-11-29

Dnr2016/1405

§ 241 Omdisponering av medel i investeringsbudget, samhällsbyggnads-
kontoret

INLEDNING
Önskemål om att oindisponera medel i investeringsbudget från sainhällsteknislça en-

heten, sainliällsbyggnadskontoret.

Beredning
Bilaga KS 2016/212/1, skrivelse

Enhetschef Anna Johansson föredrar ärendet.

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att omdisponera 590 000 kr till Gatuprogrammet för inköp av konvertering till Geo-

Secina för Arc GIS, varav 345 000 kr från Gata/trafik under Gatuprogrammet och

245 000 kr från Park Linder Parkprogrammet,

ü oindisponera 950 000 kr från Gatuprogrammet till gruvans vattensystein och pro-

jekt säkerhetsväg Storljusen, samt

a_ttomdisponera 650 000 kr från Gatuprogrammet till inköp av snöstörmaskin åt Tek-

nisk service-programmet, projekt maskiner.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_ttomdisponera 590 000 kr till Gatuprogrammet för inköp av konvertering till Geo-

Secina för Arc GIS, varav 345 000 kr från Gata/trafik Linder Gatuprogrammet och

245 000 kr från Park Linder Parkprogrammet,

a_ttonidisponera 950 000 kr från Gatuprogrammet till gruvans vattensystem och pro-

jekt säkerhetsväg Storljusen, samt

ag omdisponera 650 000 kr från Gatuprogrammet till inköp av snöstörinaskin åt Tek-

nisk service-programmet, projekt maskiner.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10¢”!
in LEDNINGSUTSKOWET KOMMUN Sammanträdesdatum

2016-11-29

Dnr2016/1282

§ 242 Beställning gymnastiklokal och biblioteksservice Ransta skola

INLEDNING

Vid byggnation av ny skola i Ransta lämnas beställning på utformning av gymnastiklo-

kal och lokal för biblioteksservice.

Beredning
Bilaga KS2016/213/1, protokollstltdrag KFN§ 116
Bilaga KS 2016/213/2, skrivelse

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_ttöverlämna ärendet till projektgruppen för ny förskola/skola i Ransta, för hante-
ring.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

m överlämna ärendet till projektgruppen för ny förskola/skola i Ransta, for hante-

ring.

Utdrag

KLIltur-och fritid

Samhällsbyggnadskontoret

Utdragsbestyrkande

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1*(221
LEDNINGSUTSKOTFET Sammanträdesdatum

2016-11-29

Dnr 2016/561

§243 Uppföljning av kommunens Verksamhet och ekonomi

INLEDNING

Uppföljning oktober 2016.

Beredning
BilagaKS2016/214/1, uppföljning oktober 2016

Controller Inger Lindström föredrar ärendet.

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

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

gg lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1?m'
d: LEDNINGSUTSKOTTET KOMMUN Sammanträdesdatum

2016-11-29

Dnr 2016/1294

§ 244 Avtal om alternativ KAP-KL för frikrets

INLEDNING

Av särskilda frågor KAP-KL, framgår i punkt 1 att mellan en arbetsgivare och en ar-
betstagare får träffas avtal om att annan pensionslösning, helt eller delvis, ska gälla än
vad som följer av KAP-KL för förvaltningschefellei" arbetstagare med motsvarande
funktion, eller annan arbetstagare i särskilt fall.

Beredning
Bilaga KS2016/215/1, skrivelse

Förhandlingschef Lars-Göran Carlsson föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
g frikretsen utifrån KHA § 29 i Sala kommun utgörs av kommunchef, kontorschefer

och förhandlingschef, samt

a_ttfrikretsen erbjuds möjlighet att med arbetsgivaren träffa avtal om annan pensions-
lösning, så kallad alternativ KAP-KL hos arbetsgivarens pensionsadministratör.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_ttfrikretsen Lltifrån KHA § 29 i Sala kommun utgörs av kommunchef, kontorschefer

och förhandlingschef, samt

a_ttfrikretsen erbjuds möjlighet att med arbetsgivaren träffa avtal om annan pensions-
lösning, så kallad alternativ KAP-KL hos arbetsgivarens pensionsadministratör.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13W
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2016-11-29

Utbyggnad av fiberinfrastruktur i Sala kommun

INLEDNING

Enligt den nationella bredbandsstrategin är målet att 90% av hushållen och företagen
i landet år 2020 ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

l Sala kommun har vi fattat beslut om målet att 100% av befolkningen ska ha detta.
Sala-Heby Energi AB har fått uppdraget att presentera förslag hur arbetet med ut-

byggnaden av bredband i Sala kommun ska kunna drivas vidaremot detta mål.

Beredning
VD/koncernchef Håkan Carefall och konsult Per Bengtsson föredrar ärendet.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_ttbilda ett helägt kommunalt bolag i syfte att skapa förutsättningar för utbyggnad av
snabbt bredband till 100 procent av befolkningen i Sala kommun, samt

fluppdra till kommunchefjenny Nolhage att ta fram förslag till ägardirektiv och bo-
lagsordning samt förslag till finansiering av bolaget.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

;t bilda ett helägt kommunalt bolag i syfte att skapa förutsättningar för utbyggnad av
snabbt bredband till 100 procent av befolkningen i Sala kommun, samt

guppdra till kommunchefjenny Nolhage att ta fram förslag till ägardirektiv och bo-
lagsordning samt förslag till finansiering av bolaget.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 141221
LEDNINGSUTSKOTFET KOMMUN Sammanträdesdatum

2016-11-29

Dnr2014/84-0

§ 246 Avrapportering av arbetet med inrätta ett näringslivskontor

[NLEDNING
Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-25 att uppdra till kommunchefjenny Nolhage
att inrätta och bemanna det nya Näringslivskontoret, samt att återkomma till Kom-
munstyrelsen med förslag till prioritering av naringslivsfrågorna i konnnunen.

Beredning
Kommunchef Jenny Nolhage föredrar' ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet beslutar
a_ttlägga informationen till handlingarna.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna

/ . __
justerar: es si Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15122)
i; LEDNINGSUTSKOTTET KOMMUN Sammanträdesdatum

2016-11-29

Dnr2016/1406

§247 Förlängt avtal med Företagarcentrum ekonomisk förening

INLEDNING
Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-25 att inrätta ett nytt näringslivskontoi' från

och med 1 januari 2017 samt att ej teckna något nytt avtal med Företagarcentrum
ekonomisk förening

Beredning
Bilaga KS 2016/216/1, missiv

Kommuncheflenny Nolhage föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
a_ttkommunstyrelsens ordförande Carola Gunna1'sson[C] bemyndigas att förlänga gäl-
lande avtal med Företagarcentrum ekonomisk förening, dock längst till och med
2017-06-30.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_ttkommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson(C] bemyndigas att förlänga gäl-
lande avtal med Företagarcentrum ekonomisk förening, dock längst till och med
2017-06-30.

Utdrag

ko m m u nstyrelsen

Utd ragsbesiyrka nde
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SALA
KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16m*
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2016-11-29

Dnr 2016/ 1277

Remiss, Västerås Näringslivsprogram

INLEDNING

Salakommun har getts möjlighet att yttra sig över Västerås Näringslivsprogram]
2017-2022.

Beredning
Bilaga KS 2016/217/1, remiss
Bilaga KS2016/217/2, näringslivsprograni
Bilaga KS 2016/217/3, yttrande, kommunstyrelsens förvaltning

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar att
ledningsutskottet föreslår' att kommunstyrelsen beslutar
g avge yttrande i enlighet med Bilaga KS2016/217/3.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsenbeslutar

a_ttavge yttrande i enlighet med Bilaga KS 2016/217/3.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

l

SALA
KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL “lm
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

201 6-11-29

Dnr 2016/302

Överenskommelse angående samverkan kring personer med miss-
bruk eller beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkal-
lande medel, läkemedel eller dopningsmedel

INLEDNING

Mellan Landstinget Västmanland och respektive kommun i Västmanlands län har

överenskommelse angående samverkan kring personer med missbruk eller beroende

av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopnings-
medel antagits. Syftet med överenskommelsen är att personer med missbruk-eller be-
roendeproblematik ska få en jämlik och säker vård samt omsorg med kontinuitet och

delaktighet.

Beredning
Bilaga KS 2016/2 18/1, överenskommelse

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar att
ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ü godkänna överenskommelse mellan Landstinget Västmanland och Sala kommun
angående samverkan kring personer med missbruk eller beroende av alkohol, narko-
tika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt godkänna överenskommelse mellan Landstinget Västmanland och Sala kommun

angående samverkan kring personer med missbruk eller beroende av alkohol, narko-
tika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel.

Utdrag

kommunstyrelsen

/

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13ml
LEDNINGSUTSKOTTET KOIVINIUN Sammanträdesdatum

2016-11-29

Dnr 2016/1410

§ 250 Komplettering i delegationsordning
Beredning
Bilaga KS 2016/219/1, delegationsbeslut

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tttransportstrateg Kristina Eriksson är delegat för beslut om skolskjuts enligt skol-
lagen (2010:800) 10 kap. § 32 och § 40,11 kap. § 31 och § 39, 19 kap §20, tills dess
att handläggartjänst är tillsatt.

Beslut
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

g transportstrateg Kristina Eriksson är delegat för beslut om skolskjuts enligt skol-
lagen (2010:800) 10 kap. §32 och §40, 11 kap. § 31 och § 39, 19 kap § 20, tills dess
att handläggartjänst är tillsatt.

Utdrag

kommunstyrelsen

/

Juster 'ssign Utdragsbestyrkande

\
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i; SALA
KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19W!
LEDNI NGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2016-1 1-29

Dnr 2016/1404

Sammanträdesdagar 2017 för kommunstyrelsen och dess utskott
Beredning
Bilaga KS 2016/220/1, förslag sammanträdesdagar

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_ttfastställa förslag till sammanträdesdagar 2017 för kommunstyrelsen och dess ut-
skott

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_ttfastställa förslag till sammanträdesdagar 2017 för kommunstyrelsen och dess ut-
skott

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Juste qdes sign

nSALA
KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20”“
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2016-11-29

Dnr2016/1413

Avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län

INLEDNING

Landstinget i Västmanland tar från och med 1 januari 2017 över det regionala ut-

vecklingsansvaret från länsstyrelsen och bildar det som i dagligt tal kallas regionkom-
mun. Även landstinget omfattas därmed av lagen (2010:630) om regionalt utveckl-

ingsansvar och kommer att ansvara för upprättande och fastställande av länsplaner
för regional transportinfrastruktur.

överläggning har skett mellan landstingsstyrelsens ordförande och länets kommun-

styrelse ordförande,

Beredning
Reviderad Bilaga KS 2016/222/1. avseende avtal kollektivtrafik i Västmanlands län

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att förlänga befintligt avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län med sex månader,
med möjlighet till förlängning med ytterligare tid om samtliga parter så medger.
Framtagande av nytt avtal ska ske inom den strategiska regionala beredningen där re-
presentanter från alla kommuner och regioner ingår. Den gemensamma strävan ska
vara att Lippnå en överenskommelse senast den 30 juni 2017, samt

a_ttuppdra till kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson (C), att underteckna
överenskommelsen mellan landstinget Västmanland och länets kommuner

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

at_tförlänga befintligt avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län med sex månader,
med möjlighet till förlängning med ytterligare tid om samtliga parter så medger.
Framtagande av nytt avtal ska ske inom den strategiska regionala beredningen där re-
presentanter från alla kommuner och regioner ingår. Den gemensamma strävan ska
vara att uppnå en överenskommelse senast den 30 juni 2017, samt

ag uppdra till kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson (C), att underteckna

överenskommelsen mellan landstinget Västmanland och länets kommuner

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/1433

§ 253 Ansökan om borgensram

INLEDNING

Sala-Heby Energi koncernen med moderbolaget Sala-Heby Energi AB [556601-2901]
och dotterbolaget Sala-Heby Energi Elnät AB [5S6181—3675] ansöker om kommunal
borgensram på 220 miljoner kronor. Syftet är refinansiering av lån avseende tidigare
genom förda investeringar och finansiering av kommande investeringar i verksamhet-
erna.

Beredning
Bilaga KS2016/224/1, ansökan om borgensram

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-
tige beslutar
att bevilja Sala-Heby Energi AB kommunal borgen om 192,5 miljoner kronor, jämte
därpå löpande räntor och kostnader,

dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar
a_ttta ut en borgensavgift på 0,5% av borgenssumman.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

a_ttbevilja Sala-Heby Energi AB kommunal borgen om 192,5 miljoner kronor, jämte
därpå löpande räntor och kostnader, samt

dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar
a_ttta ut enborgensavgiftpå0,5%av borgenssutnman.

Utdrag

kommu nstyrelsen

-

Ju5te Utdragsbestyrkande



 
§254

Just andes slgn

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
l LEDNINGSUTSKOTTET

KOMMUN
Sammantradesdatum

2016-11-29

Anmälningsärenden

Beredning

Bilaga KS 2016/221/1, sammanställning av anmälningsärenden.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

a_ttlägga amnälningsärendena till handlingarna.

Utdragsbestyrkande


