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Sammanträdesdatum

2017-01-17

överenskommelsen —lokal överenskommelse

[NLEDNING

överenskommelsen beslutades av dåvarande regering 2008, efter dialog med cirka 90

inbjudna organisationer. Den kom till för att det behövs Spelregler för samverkan och

en plattform för dialog mellan offentliga och idéburna aktörer. Fram till nu har en rad

lokala och regionala överenskommelser slutits i Sverige. Arbetet med att följa upp

överenskommelsen leds av en gemensam arbetsgrupp där regeringen, Sveriges kom-

muner och landsting samt idéburna organisationer finns representerade. Till sin hjälp

har gruppen ett kansli som planerar och genomför det gruppen beslutar.

Sala kommun står nu i begrepp att påbörja arbetet med en lokal överenskommelse.

Beredning
Konsulent/utbildare från överenskommelsen, Johan Radix och utredare Jane Allans-

son informerar.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_ttlägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2015/63?

Utredning avgiftsfri kollektivtrafik i Sala kommun
[NLEDNING

Kommunstyrelsens ledningsutskott har gett Samhällsbyggnadskontoret, transporten-
heten, i uppdrag att genomföra en utredning om möjligheten att införa avgiftsfri kol-
lektivtrafik i Sala kommun.

Syftet med att eventuellt införa avgiftsfri kollektivtrafik i Sala är bland annat att
kunna öka resandet med kollektivtrafiken, som innebär en minskad belastning för
miljön, öka tillgängligheten samt minska administrationen kring kollektivtrafiken. Av-
giftsfri kollektivtrafik har införts på försök i en rad kommuner i Sverige och utom-
lands. l en del fall har försöken permanentats, i andra fall har försöken av olika anled-

ningar avbrutits.

Beredning
Bilaga KS 2017/1/1, Utredning

Transportstrateg Kristina Eriksson föredrar ärendet.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet beslutar

ag lägga redovisningen till handlingarna.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

a_t_tlägga redovisningen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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2017-01-17

Dnr 2017/57

Detaljplan Silvergruvan 1:880
INLEDNING
Sökande har inkommit med ansökan till kommunen om att starta ett planarbete som
möjliggör nybyggnation av ett hus samt avstyckning av befintlig bostadsfastighet.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av två bostadshus med maximal
byggnadshöjd av 4,5 meter samt att framtida avstyckning av fastigheten möjliggörs.
Byggrätt kommer att utredas under planarbetet.

Beredning
Bilaga KS2017/2/1, Ansökan om detaljplaneuppdrag

Planarkitekt David Höijertz föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet beslutar
a_ttupprätta detaljplan för Silvergruvarl 1:880.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_ttupprätta detaljplan för Silvergruvan 1:880.

Utdrag

Samhällsbyggnadsköntoret, plan-och Litvecklingsenlieten

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-01-17

Dnr 2016/1449

Detaljplan för lslingby 3:6
INLEDNING
Gällande detaljplan 3954, vann laga kraft 1992 och genomförandetiden har gått ut.

Planen anger B, Bostäder, i en våning på del av fastigheten och Hjm, Handel och Små-

industri på del av fastigheten. Bostadshus får byggas på 20% av fastighetsareait och

Handel och småindustri får byggas på 25% av fastighetsarean.

Syfte med detaljplanen är att bekräfta befintliga förhållanden samt att medge tillbygg-
nad på bostadshus och garage.

Beredning
Bilaga KS2017/3/1, Ansökan om detaljplaneuppdrag

Planarkitekt Victor Zackrisson föredrar ärendet.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet beslutar

a_ttupprätta detaljplan för lslingby 3:6.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

att upprätta detaljplan för lslingby 3:6.

Utdrag

Samhällsbyggnadskontoret. plan-och utvecklingsenheten

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014/427

§ 5 Optionsavtal Lodjuret

INLEDNING

Seniorvillan omfattades av optionsavtal på de kommunalt ägda fastigheterna Lodjuret

1, 2, 8 och 9 på Ängshagen sedan 2013-11-28, som sedan överlåts till Mälarvillan AB i
enlighet med besluti KS,2016-01-14, §4.

Mälarvilian AB har t 0 m årsskiftet 2016/2017 lyckats försälja och bygga ett parhus
och ansöker även om förlängning av optionen på Lodjuret 8, tom 2017-06-30.
MB Arkitekthus har ansökt om att få överta optionen på fastigheterna Lodjuret 1, 2

och 8.

Beredning
BilagaKS2017/4/1,Missiv

PlanchefLena Steffner föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_ttförlänga optionsavtalet mellan Sala kommun och Mälarvillan AB, organisations-

nummer 556653-8343, med en avtalsperiod t om 2017-06-30. Avtalet avser fastig-
heten Lodjuret 8,

att optionsavtal skrivs mellan Sala kommun och MB Arkitekthus AB, organisations-

nummer 556497-8624 med en avtalsperiod t om 2017-12-31. Avtalet avser fastig-
heten Lodjuret 1 8a2. Avtalet omfattar även Lodjuret 8 t o m 2017-12-31 om Mälarvil-

lan AB inte utnyttjar optionsavtal på Lodjuret 8, samt

att optionshandlingar undertecknas av plan-och utvecklingschef Lena Steffner.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Ltt förlänga optionsavtalet Inellan Sala kommun och Mälarvillan AB, organisations-

nummer 556653-8343, med en avtalsperiod t o m 2017-06-30. Avtalet avser fastig-
heten Lodjuret 8,

_a_t_toptionsavtal skrivs mellan Sala kommun och MBArkitekthus AB, organisations-

nummer 556497-8624 med en avtalsperiod t o m 2017-12-31. Avtalet avser fastig-
heten Lodjuret 1 & 2. Avtalet omfattar även Lodjuret 8 t o m 2017-12-31 om Mälarvil-

lan AB inte utnyttjar optionsavtal på Lodjuret 8, samt

att optionshandlingai' undertecknas av plan-och utvecklingschef Lena Steffner.

Utdrag

Kommunstyrelsen

lust an es sign Utdragsbestyrkande

z
i

l



 
§6

\ .
Juste an es sign

f

 

“i SALA
KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 952°)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2017-01-17

Dnr2017/74

Avtal Flädern 1

INLEDNING
I köpekontraktet mellan Sala kommun och JasinArkavazi, ställs krav på ett genomfö-
rande som framgår av § 5 och §6.
En rättsprocess har i detta fall prövat frågan om behörig kontrollansvarig där kom-
munen gavs rätt i mark-och miljödomstolen, att föreslagen kontrollansvarig varjävig.
Tillträdet var 2015-11-12 vilket innebär att slutbevis ska utfärdas före 2017-11-12.

Alla skaharätt att fåsin frågaprövad och rimligtvis ska då tidskravengällandege-
nomförandet förlängas. Tidsrymden för rättsprocessen var 11,5 månader. Viteskravet

bör med tanke på det förlängas med 12 månader. Ytterligare rättsprocesser som inte
är lösta har startats. Tidsfristen bör därför förlängas med 2 år.

Beredning
Bilaga KS2017/5/1, Missiv
Bilaga KS201/S/2, Köpebrev
Bilaga KS2017/5/3, Köpekontrakt

Planchef Lena Steffner föredrar ärendet.

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

a_ttjustera gällande datum för viteskrav så att viteskravet under § 6 i köpekontraktet

mellan Sala kommun och Iasin Arkavazi avseende fastigheten Flädern 1, ska utfalla
med 165 000 kronor om inte slutbevis för bygganmälan kan utfärdas före

2019-12-3 1.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

agttjustera gällande datum för viteskrav så att viteskravet under§ 6 i köpekontraktet
mellan Sala kommun och Iasin Arkavazi avseende fastigheten Flädern 1,ska utfalla
med 165 000 kronor om inte slutbevis för bygganmälan kan utfärdas före

2019-12-31.

Utdmg

Kommunstyrelsen

Utdragsbestvrkande
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I l LEDNINGSUTSKOTFET KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-01-17

Dnr 2016/738

§ 7 Motion om att ta våld i nåra relationer på allvar

INLEDNlNG

Beatrice Björkskog [Fl], Sarah Svensson (Fl) och Sandra Boström (Fl) inkom den 30

maj 2016 med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att Salakommun anställer

en samordnare med fokus på våld i nära relationer för att arbeta med denna fråga på

allvar samt att Sala kommun ansluter sig helt till Centrum mot våld i Västerås.

Beredning
BilagaKS2017/6/1

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-
tige beslutar

a_ttanse motionen besvarad.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

att anse motionen besvarad.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Sammantradesdatum

2017-01-17

Dnr2015/447

Motion om handelsutredning

INLEDNING

Ulrika Spårebo [S] inkom den 28 maj 2015 med rubricerad motion. Motionären före-
slår att kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en ny handelsutredning som ska re-
dovisas till kommunstyrelsen senast våren 2016.

Beredning
BilagaKS2017/7/1

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsenhemställeratt kommunfullmäk-
tige beslutar
a_ttanse motionen besvarad.

Ulrika Spårebo(S)yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsenhemställeratt kommunfullmäk-
tige beslutar

a_ttbifalla motionen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och Ulrika Spårebos (S) yrkande
och finner sitt eget yrkande bifallet.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

a_ttanse motionen besvarad.

Reservation
Ulrika Spårebo [S] och Per-Olov Rapp [S] reserverar sig mot beslutet till förmån för
Ulrika Spårebos yrkande.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ”(203
i LEDNINGSUTSKOTTET KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-01-17

Dnr2016/591

§ 9 Motion om feministiskt självförsvar i skolan

INLEDNING
Johanna Ritvadotter [V] inkom den 25 april 2016 med rubricerad motion. Motionären

föreslår att Sala kommun ska erbjuda utbildning i feministiskt självförsvar' för alla tje-

jer i högstadie-och gymnasieskolor samt att det i anslutning till utbildningen i femin-

istiskt självförsvar anordnas Lltbildning för killar i attityd och värderingsfrågoi' med

inriktning på våld mot kvinnor, i kommunens högstadie-och gymnasieskolor.

Beredning

Bilaga KS 2017/8/1

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-
tige beslutar

gm anse motionen besvarad.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

ä: anse motionen besvarad.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-01-17

Dnr 2016/724

Motion om i anspråkstagande av outnyttjade lokaler i Landstingets
lasarettsbyggnad

[NLEDNING

Eva Stenberg [S] inkom den 26 maj 2016 med rubricerad motion. Motionären föreslår

att kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att tillsammans med skolan och tek-

niska kontoret, i samverkan med Landstinget, utreda möjligheten att tillvarata de re-

surser som de outnyttjade lokalerna i lasarettsbyggnaden innebär.

Beredning

Bilaga KS 2017/9/1

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-

tige beslutar

a_ttavslå motionen.

Ulrika Spårebo (S) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-
tige beslutar

a_tt bifalla motionen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och Ulrika Spårebos [S] yrkande
och finner sitt eget yrkande bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

a_ttavslå motionen.

Reservation

Ulrika Spårebo [S] och Per-Olov Rapp [S] reserverar sig mot beslutet till förmån för

Ulrika Spårebos yrkande.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrka nde
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Dnr2015/310

Motion om att Sala kommun utreder förutsättningarna för att bilda
ett kommunalt näringslivsbolag

INLEDNING
Ulrika Spårebo (S) inkom den 2 april 2015 med rubricerad motion. Motionären före-

slår att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för bildandet av
ett kommunalt näringslivsbolag samt att utredningen presenteras till kommunstyrel-

sen senast i december 2015.

Beredning
Bilaga KS 2017/10/1

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-
tige beslutar

att avslå motionen.

Socialdemokraterna återkommer i frågan vid ett senare tillfälle.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

a_ttavslå motionen.

Utdmg

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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LEDNlNGSUTSKOTI'ET

Sammanträdesdatum

2017-01-17

Dnr 2015/360

Motion om att söka medel från Fead för bistånd till utsatta EU-med-
borgare i Salakommun

INLEDNING
Beatrice Björkskog [Fl] inkom den 27 april 2015 med rubricerad motion. Motionären

föreslår att Sala kommun skyndsamt utreder möjligheterna att starta ett eller flera

projekt med hjälp av medel från Feed-fonden samt att Sala kommun söker pengar

från Feed-fonden innan ansökningstiden för 2015 går ut, för att kunna starta upp ett

första projekt under hösten 2015.

Beredning
BilagaKS2017/11/1

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-
tige beslutar
a_'ctanse motionen besvarad.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

att anse Inotionen besvarad.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrka nde
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Sammanträdesdatum

2017-01-17

Dnr2016/ 565

Medborgarförslagom högstadieskolai Ransta

INLEDNING

MedborgareiRanstagenomLinda Brüdigam,inkomden21april2016 medrubricerat
medborgarförslag.Totaltharförslaget179 namnunderskrifter.
Förslagsställarnaskriverattdetärenstorföräldragruppi Ranstasomönskarattett
högstadiummedårskurserna7-9införs,isambandmedattennyskolaiRanstaska
byggas.

Beredning
BilagaKS2017/12/1

Yrkanden
CarolaGunnarsson[C]yrkaratt
ledningsutskottetföreslårattkommunstyrelsenhemställerattkommunfullmäktige
beslutar
ä:avslåmedborgarförslaget.

BESLUT

Ledningsutskottetföreslårattkommunstyrelsenhemställerattkommunfullmäktige
beslutar
ä:avslåmedborgarförslaget.

Utdrag
kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande



 
§14

Just andes ign

”l

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17W)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2017-01-17

Dnr 2015/1012

Medborgarförslag -Skatepark i Ransta eller Ransta by

INLEDNING

Richard Thygesen inkom den 23 december 2015 med ett medborgarförslag gällande

möjligheten av byggnation av en skatepark i Ransta eller Ransta by.

Beredning
Bilaga KS2017/13/1

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar att
ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar
a_ttanse medborgarförslaget besvarat.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

att anse medborgarförslaget besvarat.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

201 7-01-1 7

Dnr2016/462

Medborgarförslag om ökad trafiksäkerhet för skolbarn som åker
buss i Sala kommun genom obligatorisk reflexväst tillsammans
med busskort

INLEDNING

Cecilia Enström inkom den 30 mars 2016 med rubricerat medborgarförslag. Förslags-
ställaren föreslår att Sala kommun sänder ut busskort och reflexväst till alla barn som

åker buss till skolan, oavsett ålder. För att få åka med bussen är då både busskort och
reflexväst obligatorisk under den mörka årstiden.

Beredning
Bilaga KS2017/14/1

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

a_ttavslå medborgarförslaget.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

a_tt avslå medborgarförslaget.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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§ 16 Information/övriga frågor

0 Ulrika Spårebo (S) ställer en fråga om de politiska partierna inte längre är re-
missinstanser när det gäller detaljplaner som är utsända på granskning?

Ordföranden svarar att ett anöte med ansvarig chefpå Samhällsbyggnadskon-
toret är inbokat för att lyfta denna fråga. Ordföranden återkommer med svar

påett kommande ledningsutskott.

Juster n-3 s sign F. Utdragsbestyrkande
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§ 17 Anmälningsärenden

Beredning
Bilaga KS 2017/15/1, sammanställning av anmälningsärenden.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

Lu lägga anmälningsärendena till handlingarna.

   
luster ndes sign Utdragsbestyrkande


