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

Magnus Edman (SD)
Bo Kihlström [S]

Lars Alderfors [L]
Sickan Palm (KD)
Ingela Kilholm Lindström [MP] kl. 13.30-14.55
Beatrice Björkskog [FI] kl.13.30-14.45

Lina Löfgren,HR-konsult
StefanJacobsen,personalchef
Maria Hedberg, planarkitekt
David Höijertz, planarkitekt
Victor Zakrisson, planarkitekt
LenaSteffner,plan-ochutvecklingschef
Anders Dahlberg,markingenjör
Jenny Nolhage, kommunchef
Malin SelldénWahlman,kommunsekreterare
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Redovisning av resultat från medarbetarundersökning

INLEDNING

Redovisning av genomförd medarbetarundersökning

Beredning
HR-konsult Lina Löfgren och personalchef Stefan Jacobsen föredrar ärendet.

Yrkanden

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

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_ttlägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015/304

Detaljplan för Hjulgraven 3; beslut om granskning
INLEDNING
Syftet med den nya detaljplanen är att anpassa planen till rådande förhållanden.
Nuvarande detaljplan anger en begränsning av byggnadsarea och våningsantal som
inte överensstämmer med befintliga förhållanden inom den aktuella fastigheten.
Detaljplanen har varit ute på samråd 2016-12-13 t 0 m 2017-01-17.

Beredning
Bilaga KS2017/ 51/1, missiv - beslut om granskning
Bilaga KS 201 7/5 1/2, Samrådsredogörelse
Bilaga KS201 7/ 51/ 3, plankarta
Bilaga KS2017/ 51/4, plan-och genomförandebeskrivning

Planarkitekt Maria Hedberg föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar
g godkänna 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 pä granskning.

Utdrag

Samhällsbyggnadskontoret, plan-och utvecklingsenheten

Utdragsbestyrkande
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Dnr2017/57

Detaljplanför Silvergruvan1:880;beslutom samråd
INLEDNING
Detaljplaneförslaget syftar till att möjliggöra uppförande av totalt två bostadshus med
maximal byggnadshöjd av 4,5 meter samt att framtida avstyckning av fastigheten möj-
liggörs.

Beredning
BilagaKS2017/52/ 1,missiv - beslut om samråd
Bilaga KS2017 /52 / 2, plankarta
BilagaKS2017/52/3,behovsbedömningför miljöbedömninginklusive checklista
BilagaKS2017/ 52/4, plan-ochgenomförandebeskrivning

Planarkitekt David Höijertz föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet beslutar
ät godkänna förslaget och uppdra till Plan-och utvecklingsenheten att sända ut plan-
förslagetpå samråd.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

g godkänna förslaget och uppdra till Plan-och utvecklingsenheten att sända ut plan-
förslagetpåsamråd.

Utdrag

Samhällsbyggnadskontoret, plan-och utvecklingsenheten

Utdragsbestyrkande
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Dnr2016/144.-9

§ 56 Detaljplan för lslingby 3:6;beslut om samråd
INLEDNING

Gällande plan för lslingby 3:6 stämmer inte överens med verkligheten. Syftet med
planändringen är dels att anpassa planen till befintliga förhållanden och dels medge
viss utveckling av fastigheten. Gällande detaljplan anger "Bostad" samt "Småindustri"
och "Handel" inom planområdet. Förslaget innebär att bekräfta befintliga förhållan-
den samt medge viss utveckling av fastigheten och modernisera planbestämmelserna.
Markanvändning inom planområdet föreslås till BZ (Bostäder samt Verksamhet med
begränsad omgivningspåverkan]

Beredning

Bilaga KS2017/53 / 1, missiv -beslut om samråd
Bilaga KS 2017/ 53/ 2, plan-och genornförandebeskrivning

Planarkitekt Victor Zakrisson föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C]yrkar
att ledningsutskottet beslutar
g godkänna förslaget och uppdra till Plan-och Utvecklingsenheten att sända ut plan-

förslaget på samråd, samt
g om detaljplanen aktivt godkänns av samrådskretsen, direkt ta förslaget till kom-
munstyrelsen för beslut om antagande.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

g godkänna förslaget och uppdra till Plan-och utvecklingsenheten att sända ut plan-
förslaget på samråd, samt
a_ttom detaljplanen aktivt godkänns av samrådskretsen, direkt ta förslaget till kom-
munstyrelsen för beslut om antagande.

Utdrag

Samhällsbyggnadskontoret, plan-och utvecklingsenheten

J.
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Dnr2015/450

Detaljplan för Ransta skola; beslut om godkännande och antagande

INLEDNING

Syftet med planen är att möjliggöra nya kommunala skolbyggnader som ersätter
Ransta skolas och förskolas lokaler som har bedömts som uttjänta.
Byggnaden ska utöver skoländamål, även utföras för att kunna tjäna som en mötes-
plats för invånarna i Ransta och vara anpassad till vissa aktiviteter i bygden

Beredning
Bilaga KS 201 7/ 54 / 1, utlåtande

Bilaga KS 2017/ 54/2, plan-och genomförandebeskrivning
Bilaga KS2017/ 54/ 3, plankarta

Plan-och utvecklingschef Lena Steffner föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
g godkänna utlåtande och detaljplan för Ransta skola i enlighet med Bilagor KS
2017/54/1-3, samt
ü hemställa att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Ransta skola i en-
lighet med Bilagor KS 2017/54/1-3.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

m godkänna utlåtande och detaljplan för Ransta skola i enlighet med Bilagor KS
2017/54/1-3, samt
a hemställa att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Ransta skola i en-
lighet med Bilagor KS2017/54/1-3.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015/232

Detaljplan för del av Östra kvarteren och Silvervallen; beslut om
godkännande och antagande

INLEDNING
Detaljplanens syfte är att bygga vidare på Salasinnerstadskvarter i Östra kvarteren
ochSilvervallenenligt denfördjupade översiktsplanenför Salastad ochenligt den
idétävling om småstadi den nordiska träbyggnadstraditionensomgenomfördes
2015.

Beredning
BilagaKS2017/55/1, plan-ochgenomförandebeskrivning
BilagaKS2017/55/2, utlåtande
Bilaga KS 2017 / 55/ 3, plankarta
Bilaga KS2017/ 55/4, samrådshandlingar, bilaga typritningar

Plan-och utvecklingschef Lena Steffner föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
m godkänna utlåtande och detaljplan för del av Östra kvarteren och Silvervallen i en-
lighet med Bilagor KS 2017/55/1-4, samt
m hemställa att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av Östra
kvarteren och Silvervallen i enlighet med Bilagor KS2017/ 55/ 1-4.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ü godkänna utlåtande och detaljplan för del av Östra kvarteren och Silvervallen i en-
lighet med BilagorKS2017/55/ 1-4,samt
a_tthemställaatt kommunfullmäktige beslutar att antadetaljplan för del av Östra
kvarteren och Silvervallen i enlighet med Bilagor KS2017/ 55 / 1-4.

Utdrag

Kommunstyrelsen

/_,

Utd ragsbestyrkande
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Dnr 2017/255

Utökning av investeringsram för Räddningstjänsten

INLEDNING
Skrivelse har inkommit från Räddningstjänsten med önskemål att utöka investerings-
ram för 2017. Den summa som i den senaste investeringsplanen upptogs för Rädd-
ningstjänstens behov för 2017 var 3 130 000 kr, tillsammans med förslag på nytt an-
slag om 160 000 kr.
l arbetet med budget 2017 blev Räddningstjänstens investeringsbehov, genom ett för-
biseende satt till 300 000 kr, vilket innebär att planerade investeringar inte kan ge-
nomföras. En ytterligare komplicerande faktor är att priset för en tankbil har stigit
med 300 000 kr, Varför Räddningstjänstens sammanlagda investeringsbehov för 2017
stiger till 3 500 000 kr.

Beredning
BilagaKS2017/46 /1, skrivelse från Räddningschef Göran Cederholm

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-
tige beslutar

g utöka Kommunstyrelsen/ Räddningstjänstens investeringsram för 2017 med yt-
terligare 3 200 000 kr till totalt 3 500 000 kr.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

m utöka Kommunstyrelsen/ Räddningstjänstens investeringsram för 2017 med yt-

terligare 3 200 000 kr till totalt 3 500 000 kr.

Utdrag

Kommunstyrelsen

f.
/
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Dnr 2017/265

Strategiskt inspel för nämnder och ekonomikontoret, för budget
2D18-2020

INLEDNING
De strategiska inspelen består av två huvudkomponenter, dels nämndernas strate-
giska inspel och dels ekonomikontorets strategiska inspel. Syftet med de strategiska
inspelen är att ge kommunstyrelsen tillgång till bästa möjliga fakta för framtagande av
budgetdirektiv.

Beredning
Bilaga KS 2017/58/ 1, strategiskt inspel ekonomi för budget 2018-2020
Bilaga KS201 7/ 58/ 2, beräkningar strategiskt inspel ekonomi 2018-2020
Bilaga KS201 7/ 58/ 3, strategisk inspel vård och omsorgsnämnden 2018
Bilaga KS2017/58/4, strategiskt inspel skolnämnden 2018-2020

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet beslutar
m överlämna strategiskt inspel för nämnder och ekonomikontor för behandling av
budgetdirektiv.

BESLUT
Ledningsutskottetbeslutar

._a_t_töverlämna strategiskt inspel för nämnder och ekonomikontor för behandling av
budgetdirektiv.

.z
f'

Utdragsbestyrkande
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§ 61 Anmälningsärenden

Beredning
Bilaga KS 2017/ 50/ 1, sammanställning av anmälningsärenden.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

åa_ttlägga anmälningsärendena till handlingarna.
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