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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(207
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2016-12-19

Carola Gunnarsson (C)
PeterMolin [M]
Hanna Westman (SBA) § 258- § 270, kl.8.30-11.55
Ulrika Spårebo(S)
Per-Olov Rapp [S]

Crister Eriksson[C] ersätter HannaWestman(SBA)§ 255- § 257

Christer Eriksson [C] kl.8.00- 10.30
Camilla Runerås [S]
B0 Kihlström [S]

Lars Aiderfors (L)
Sickan Palm [KD]
Ingela Kilholm Lindström (M P]
Johanna Ritvadotter [V] kl. 08.30-10.55
Beatrice Björkskog (Fl) kl. 08.30-11.55

Jasmina Trokic, planarkitekt
Lena Steffner, planchef
David Höijertz, planarkitekt
Christofer Berg, enhetschef

Margareta Furenmo, bitr. enhetschef
Anders Almroth, samhällsbyggnadschef
Ingemar Thorén, projektledare
Kristin Hedman, stadsträdgårdsmastare
Annelie Pahv, VA-utredningsingenjöi*
jessica Nord, handläggare
Jenny Singman Nyblom, konsult WSP
Jenny Nolhage, kommunchef
Malin Selldén Wahlman, kommunselçreterare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET

KOM M U N Sammanträdesdatum

2016-12-19

Ordningsfråga

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

g lägga till följande punkter på föredragningslistan

Punkt 15,Anslagtil! Mijklinta bygdegårdsförening

Punkt16,Övrigfråga

Utdragsbestyrkande

4 (20)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(20)

SA LEDNINGSUTSKOTFET
  

KOMMUN Sammanträdesdatum

2016-12-19

Dnr 2015/450

§ 256 Detaljplan för Ransta skola
[NLEDNING
Detaljplanens syfte är att ersätta den befintliga skolan och förskolan då lokalerna har

bedömts som uttjänta. l nuvarande detaljplan anges markanvändningen allmänt än-
damål. Ny detaljplan föreslår att markanvändning, allmänt ändamål ersätts av skola

och besöksanläggning.

Beredning
Bilaga KS 2016/228/1, Missiv
Bilaga KS 2016/228/2, Plan-och genomförandebeskrivning

Bilaga KS 2016/228/3, Samrådsredogörelse
Bilaga KS2016/228/4, Karta, detaljplan för Ransta skola

Planarkitekt Jasmina Trokic föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar
a_ttgodkänna förslaget och uppdra till plan-och utvecklingsenheten att sända ut plan-

förslaget på granskning.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_ttgodkänna förslaget och uppdra till plan-och utvecklingsenheten att sända ut plan-
förslaget på granskning.

Utdrag

Samhallsbyggnadskontoret, plan-och utvecklingsenheten

P 5111'

Utdragsbestyrkande

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 51207
LEDNINGSUTSKOTTET

  KOMMUN  Sammantradesdatum

2016-12-19

Dnr 2015/232

§257 Detaljplanför ÖstrakvarterenochSilvervallen
INLEDNING
Detaljpianens syfte är att bygga vidare på Salas innerstadskvarter i enlighet med den
fördjupade översiktsplanen för Salastad och enligt den idétävling om småstad i den
nordiska träbyggnadstraditionen som genomfördes 2015.

Beredning
BilagaKS2016/229/1, Missiv
Bilaga KS2016/229/2, Samrådsredogörelse
Bilaga KS2016/229/3, Plan-och genomförandebeskrivning
Bilaga KS2016/229/4, Karta, detaljplan för Östra kvarteren och Silvervallen

Planchef Lena Steffner föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet beslutar
att godkänna förslaget och uppdra till plan-och Utvecklingsenheten att sända ut plan-
förslaget på granskning.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

a/ttgotlkänna förslaget och uppdra till plan-och Litvecklingsenheten att sända ut plan-
förslaget på granskning.

Utdrag

Samhällsbyggnadskontoret, plan-och utvecklingsenheten

Exp le~I:l;I»L1

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTFET

Sammanträdesdatum

2016-12-19

Dnr 2016/685

Beslut om uppdrag, samråd och antagande, ändring av detaljplan
för Silvergruvan 1:88 m fl [Hammarhagen]
INLEDNING
Hammarhagen är ett landsbygdsomräde, för i första hand bostadsändamål, beläget i
den södra delen av Salastad. Den aktuella detaljplanen [4026] för Hammarhagen
vann laga kraft 2010-07-23. Planen har en utformningsbestämmelse angående gavel-
bredd på uthus som i praktiken ej tillämpats då tidigare komplementbyggnader' har
uppförts med större gavelbreddei' utan att avvikelser noterats i handläggningen.
Bygg-och miljönämnden beslutade dock i bygglovsärende [SBN 2016/639] att ej be-
vilja mindre avvikelse för garage på fastigheten Silvergruvan 1:930. Då kommunen
har skyldighet att behandla medborgarna lika vore det olämpligt att tillåta överskri-
dande av gavelbredd på en fastighet och inte tillåta det på en annan, då förutsättning-
arna är de samma. Plan-och utvecklingsenheten har skyndsamt utarbetat och samrått
ett förslag till ändring av detaljplan.

Beredning
Bilaga KS 2016/230/1, Missiv
Bilaga KS2016/230/2, Tillägg till planbeskrivning

Planarkitekt David Höijertz föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet beslutar
a_ttupprätta ändring av detaljplan för Hammarhageri,

att samråda ändring av detaljplan för Hammarhagen enligt riktlinjer för begränsat
planförfarande, samt

g anta ändring av detaljplan för Silvergruvan 1:88 m fl Hammarhagen

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

a_ttupprätta ändring av detaljplan för Hammarhagen,

ag samråda ändring av detaljplan för Hammariiagen enligt riktlinjer för begränsat
planförfarande, samt

att anta ändring av detaljplan för Silvergruvan 1188111fl Hammarhagen

Utdrag

Samhällsbyggnadskontoret,plan-ochutvecklingsenheten

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3120)

LEDNINGSUTSKOWET

Sammanträdesdatum

2016-12-19

Dnr 2016/1239

Detaljplanför Möklinta Prästgård1:63

[NLEDNING
Ansökan om planuppdrag inkom 2016-10-07 då fastighetsägaren önskade annan an-

vändning än vad gällande detaljplan medgav. Syftet med planen ar främst att möjlig-

göra ett mer flexibelt användningssätt av prästgården. önskemålet är att kunna ha

samlingslokal och kontor, utöver dagens användning som bostad.

Beredning
Bilaga KS2016/231/1, Missiv
Bilaga KS 2016/231/2, Plan- och genomförandebeskrivning

Planarkitekt David Höijertz föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [Cj yrkar
att ledningsutskottet beslutar
a_ttförslag till detaljplan för Möklinta prästgård 1:63 godkänns och skickas ut på sam-
råd

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

ag förslag till detaljplan för Möklinta prästgård 1:63 godkänns och skickas ut på sam-
råd

Utdrag

Sam11éil]sbyggnadskontoret,plan-och Utvecklingsenheten

Ex? J(;-\;L£l\

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9K20)
LEDNINGSUTSKOTFET KOMMUN Sammanträdesdatum

2016-12-19

Dnr2016/1298

§ 260 Yttrande över remiss för strategidokument Regional Digital Agenda
för Västmanland

[NLEDNING
Länsstyrelsen och landstinget i Västmanland hari bred samverkan med länets aktörer
tagit fram ett förslag till en strategi för hur man i länet ska bidra till genomförandet av
den nationella digitala agendan, samt hur man ska verka för att uppnå målsättningen
om ett Västmanland där tillgängliga digitala tjänster ntöjliggöi' ett enklare liv för alla
på lika villkor.

Strategidokumentet Regional digital agenda för Västmanland utgör den gemensamma
ansatsen i länet, där kommuner, länsstyrelse och landsting undertecknar och övriga

aktörer i länet ges möjlighet att vara signatärer.

Beredning
Bilaga KS 2016/227/1, Missiv
Bilaga KS 2016/227/2, Strategidokument
Bilaga KS 2016/227/3, Yttrande från Kommunstyrelsens förvaltning
Bilaga KS 2016/227/4, Protokollsutdrag KS § 190, 2016-12-05

EnhetschefChristofer Berg föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar

att till länsstyrelsen avge reviderat yttrande över strategidokument Regional Digital

Agenda för Västmanland.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

Ltt till länsstyrelsen avge reviderat yttrande över strategidokument Regional Digital
Agenda för Västmanland.

Utdrag

Länsstyrelsen, 721 86 Västerås

10 "Exp ”lto

Utd ragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2016—12-19

Information om fastighetsenhetens investeringar

[NLEDNING

information om pågående investeringar, fastighetsenheten.

Beredning
Biträdande enhetschef Margareta Furenmo samt samhällsbyggnadschefAnders Alm-
roth informerar.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet beslutar

_a_ttlägga redovisningen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

ag lägga redovisningen till handlingarna.

Utd ragsbestyrkande

10 (20)



    

§ 262

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11‘Z0’
LEDNINGSUTSKOTTETSALA

KORARAURI
Sammanträdesdatum

2016-12-19

Dnr 2016/1489

Projekt Grön i Sala

INLEDNING

Redovisning av projektet Grön i Sala. Ett projekt initierat av Foretagarcentrum i Sala
och som till större delen finansierats av Tillväxtverket, för att matcha asylsokandes
kompetens mot behovet av kompetent personal på den lokala arbetsmarknaden.

Beredning
Bilaga KS2016/232/1, slutrapport

Projektledare Ingemar Thorén informerar.

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

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_ttlagga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2016-12-19

§ 263 Information om Salakommuns lekplatser

INLEDNING

Information från Samhällsbyggnadskontoret hur man arbetar med kommunens lek-
platser.

Beredning
Stadsträdgårdsmästare Kristin Hedman informerar.

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

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

gg: lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

/-

f

Jusf:a n
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1-*E201
S A L A LEDNINGSUTSKOTTET
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2016-12-19
 

Dnr 2016/1491

§ 264- Reviderad VA-taxa

[NLEDNING
Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska VA-taxan utformas så att varje
kund betalar utifrån den nytta av vattentjänster (dricksvatten, spillvatten, och dagvat-
ten] som man nyttjar. Samhällsbyggnadskontoret har Lipprättat ett förslag till ny taxa
som följer gällande lagstiftning samt bygger pä branschorganisationen Svenskt vat-
tens basförslag. Den nya taxan innebär därmed att krav på rättvis och skälig taxa upp-
fylls.

Beredning
Bilaga KS2016/233/1, Missiv
Bilaga KS 2016/233/2, Andel fast och rörlig avgift och fördelning av avgifter mellan
vattentjäilster

Bilaga KS2016/233/3, Anläggningstaxa förslag
Bilaga KS2016/2334/4, VA—taxa2017

Konsult Jenny Singman Nyblom, VA-utredningsingenjör Annelie Pahv och handläg-
gareJessicaNord föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår* att kommunstyrelsen hemställer att kommunfulintäk-
tige lneslutal*

gg fastställa förslag till *JA-taxa i enlighet med bilaga KS2016/233/4, att gälla fr o m
2017-07-01.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

att fastställa förslag till VA-taxa i enlighet med bilaga KS2016/233/4, att gälla fr o m
2017-07-01.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Juste a des lån

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2016-12-19

Dnr 2014/1441

Ferieverksamhet inom Sala kommun

INLEDNING

Sala kommun erbjuder feriearbete på alla lov sedan jullovet 2013.
Under senaste åren har blivit svårare att få verksamheterna att ta emot ferieungdo-
mar. Speciellt på våren och sommaren när perioderna i princip går ihop. Från Vård
ochOmsorg,Individ, familj ocharbete, ligger ett önskemålatt under 2017ta bort ett
lov på våren, påsklovet, från feriearbete. Enhetens förhoppning är att antalet platser
totalt ska öka genom denna förändring.

Beredning
BilagaKS2016/234/1, skrivelse från Vård ochOmsorg
Bilaga KS2016/234/2, Protokollsutdrag VON § 119, 2016-11-23

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet beslutar
a_ttvidhålla tidigare fattat beslut att Salasgymnasieungdomar ska erbjudas feriear-
bete vid jullov, sportlov, påsklov och sommarlov.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

ät vidhålla tidigare fattat beslut att Salasgymnasieungdomar ska erbjudas feriear-
betevid jullov, sportlov, pâsklovochsommarlov.

Utdrag

Vård och omsorg, individ, familj och arbete

Utdragsbestyrkande



  

   

§ 266

 

SALA
KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15I20!
LEDNlNGSUTSKO‘l'l‘ET

Sammanträdesdatum

2016-12-19

Dnr2016/1457

Jämställdhetsråd i Västmanlands län

INLEDNING
Länsstyrelsen bedriver ett arbete för att den nationella jämställdhetspolitiken ska få
genomslagi länet. Arbetet genomförs bland annat genom regional samverkan med
andra aktörer, rådgivning och information. Man vill befästa och Litveckla den samver-
kan som redan finns i länet genom att bilda ett jämställdhetsråtl.

Beredning
Bilaga KS 2016/235/1, Engagemang i jämställdhetsråd i Västmanlands län

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet beslutar
a_ttutse kommunstyrelsens förste vice ordförande Hanna Westman [SBA], till ledamot
ijämställdhetsråd i Västmanland.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_ttutse kommunstyrelsens förste vice ordförande Hanna Westman [SBA], till ledamot
i Jämställdhetsråd i Västmanland.

Utdrag

Länsstyrelsen, 721 86 Västerås

“(Mplbllil

Utdragsbestyrka nde
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(20?
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2016-12-19

Dnr2016/1399

Verksamhetsbidrag 2017 till Arkiv Västmanland

INLEDNING

Arkiv Västmanland ;ansöker Om ekonomiskt stöd för verksamheten 2017

Beredning
Bilaga KS 2016/236/1, skrivelse från Arkiv Västmanland

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar att
ledningsntskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att till Arkiv Västmanland ge ett verksamhetsstöd om 65 000 kronor för verksamhets-
året 2017, att täckas inom ram.

BESLUT
Ledningsutskottetföreslår att komtnuiustyrelsenbeslutar

a_tttill Arkiv Västmanland ge ett verksamhetsstöd om 65 000 kronor för verksamhets-
året 2017, att täckas inom ram.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Juster Sign

SALA
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET

KOMM UN
Sammanträdesdatum

2016-12-19

Information

Kommunchef Jenny Nolhage informerat' om vidtagna åtgärder med anledning av per-

sonalsituationen på medborgarkontoret.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

gig lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
rf

i
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTFET

Sammanträdesdatum

2016-12-19

Anmälningsärenden

Beredning
Bilaga KS 2016/237/1, sammanställning avamnälningsärenden.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

al: lägga amnälningsärendena till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

18[20)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1952°)
i SA LA LEDNINGSUTSKOTTET KOMMUN Sammanträdesdatum

2016-12-19

Dnr 2016/1483

§ 270 Anslag till Möklinta bygdegårdsförening

[NLEDNING

Föreningen Möklintagården ansöker om att kommunstyrelsen i Sala kommun beviljar
föreningen ett personalresursbidrag om 200 000 kr.

Beredning
Bilaga KS2016/238/1, ansökan från Föreningen Möklintagården

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutsl-:ottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
a_ttanvisa200 000 kronor för 2017 ur egetkapital till Möklinta bygdegårdsförening
för att stärka bygdegårdexis möjligheter att tillgodose behovet av en väl fungerande
mötesplats i bygden,

att uppdra till Möklinta bygdegårdsförening att under våren 2017 inkomma med en
ekonomisk redovisning för 2016 och budget för 2017, verksamhetsplan för 2017
samt en redovisning över vidtagna och planerade åtgärder för att stärka bygdegår-
dens möjligheter att tillgodose behovet av en väl fungerande mötesplats i bygden
framöver, samt

a_ttuppmanaMöklinta Bygdegårdsföreningatt seöver möjligheternatill medfinansie-
ring av sin verksamhet och till projektstöd från olika aktörer framöver och att därvid
utnyttja möjligheten till idé-och erfarenhetsutbyte med andra bygdegårdsföreningar.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att anvisa 200 000 kronor för 2017 ur eget kapital till Möklinta bygdegårdsförening
för att stärka bygdegårdens möjligheter att tillgodose behovet av en väl fungerande
mötesplats i bygden,

a uppdra till Möklinta bygdegårdsförenixig att under våren 2017' inkomma med en
ekonomisk redovisning för 2016 och budget för 2017, verksamhetsplan för 2017
samt en redovisning över vidtagna och planerade åtgärder för att stärka bygdegår-
dens möjligheter att tillgodose behovet av en väl fungerande mötesplats i bygden
framöver, samt

ä: uppmana Möklinta Bygdegårdsförening att se över möjligheterna till medfinansie-
ring av sin verksamhet och till projektstöd från olika aktörer framöver och att därvid
utnyttja möjligheten till ide-och erfarenhetsutbyte med andra bygdegårdsföreningar.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestvrkande
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§ 271 Övrigfråga

Ulrika Spårebo [S] ställer en fråga om den fortsatta hanteringen för fastigheterna L0-
djuret 1, 2, 8 och 9 då optionsavtalet mellan Salakommun och Mälarvillan AB löper ut
2016-12-31.
Ordförande informerar att ärendet kommer att behandlas på ledningsutskottets sam-
manträde i januari 2017.

Iu5terand\e5 Sign Utdragsbestyrkande
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