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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTFET

Sammanträdesdatum

2017-05-02

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

Christer Eriksson (C) t 0 m kl.16.35

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

Lars Alderfors [L]

Sickan Palm [KD]
Ingela Kilholm Lindström [MP]
Johanna Ritvadotter [V]
Marie Berglind [Fl]

Anitha Barrsäter,ordförandeSvårtådalexisBygdeutveckling
Anders Westin, kassör Ransta Nästa Bygdegårdsförening
Maria Hedberg, planarkitekt
Inger Lindström controller/biträdande ekonomichef
JuneAnn Wincent, skolchef, Barn och Utbildning

Per Ström, socialchef, Vård och Omsorg
Daniel Ahlin, ekonom

Sofia Högerberg, ekonom
Niclas Karlsson, ekonom
Kashifchohan, verksamhetscontroller
Anna Johansson, enhetschef, Samhällsbyggnadskontoret

Åsa Eriksson, enhetschef, Samhällsbyggnadskontoret
Jenny Nolhage, kommunchef
Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande
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LEDNINGSUTSKOTFET

5 KOM' NI U N Sammanträdesdatum

2017-05-02

§ 109 Ordningsfråga

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

a_ttlägga till följande punkt på föredragningslistan

Punkt 15, Va] av ombud till bolagsstämma Sala Silvergruva AB

Juster rida: sign. Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(39)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2017-05-02

Svartådalens Bygdeutveckling
INLEDNING

Svartådalens Bygdeutveckling är en ekonomisk förening som arbetar aktivt för att
hålla bygden levande. Föreningen startade med målet att se till att bygden har tillgång

till bra Service, verka för att hålla skolor levande och Öka samarbetet mellan boende,

föreningar och företag.

Beredning
Anitha Barrsater, ordförande i styrelsen för Svartådalens Bygdeutveckling informerar

om föreningen.

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_ttlägga redovisningen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_ttlägga redovisningen till handlingarna.

Utdragsbestyrka nde



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum

2017-05-02

§ 111 Ransta Nästa Bygdegård
INLEDNING
År 2010 ombildades Ransta Nästa till Ransta Nästa Bygdegårdsförening och blev då
medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund.
Bygdegården är Ranstas gamla stationsbyggnad som uppfördes 1875 då järnvägen
drogs genom samhället. Den är i dag samlingslokal för föreningar, privatpersoner och
företag i bygden.

Beredning
Anders Westin, kassör i Ransta Nästa bygdegårdsfürening informerar om verksam-
heten.

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

BESLUT
Ledningsutskottetbeslutar

a_ttlägga redovisningen till handlingarna.

Juste anxd s sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7<19)
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2017-05-02

Dnr 2015/304

Detaljplan Hjulgraven 3; beslut om antagande
INLEDNING
Syftet med den nya detaljplanen är att anpassa planen till rådande förhållanden samt

att möjliggöra ny-och utbyggnation av såväl huvudbyggnad som komplementbyggnad.

Den nya detaljplanen har nya bestämmelser gällande byggnadernas höjd och bygg-

nadsarea.Ny-ochutbyggnadskagörasmedhänsyntill områdetskarakteristiska och
kulturhistoriska värden. Den byggbara markytan har justerats med hänsyn till intillig-

gande fastigheter.

Beredning
Bilaga KS2017/103/1, missiv
Bilaga KS2017/103/2, plan-och genomförandebeskrivning
Bilaga KS2017/103/3, plankarta

Planarkitekt Maria Hedberg föredrar ärendet.

Yrkanden

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

tige beslutar
att anta detaljplan för Hjulgraven 3.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

m anta detaljplan för Hjulgraven 3.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2017-05-02

Dnr2015/672

Detaljplan för Ljömsebo 1:14; beslut om antagande
INLEDNING
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning i upp till 4 stycken fastigheter

och uppförande av 1-4 bostadshus.
Planområdet ligger i Ljömsebo vid Ljömsebosjön ca 10 km väster om centrala Sala.

Beredning
Bilaga KS201 7/104/1, missiv
Bilaga KS 2017/104/2, plan-och genomförandebeskrivning

Bilaga KS2017/104/3, prövning artskyddförordningen

Bilaga KS2017/104/4, plankarta

Planarkitekt Maria Hedberg föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsenhemställeratt kommunfullmäk-
tige beslutar
a_ttanta detaljplan för Ljömsebo 1:14

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_ttanta detaljplan för Ljömsebo 1:14.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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2017-05-02

Målarbete Sala kommun

INLEDNING
Ett utkast till en ny målmodell har tagits fram som ett diskussionsunderlag.

Beredning
Arbetsmaterial
Controller/biträdande ekonomichef Inger Lindström föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet beslutar
a_ttlägga redovisningen tili handlingarna.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

Ltt lägga redovisningen tiil handlingarna.

Utdragsbestyrkande

9(19)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKO1TET

Sammanträdesdatum

2017-05-02

Dnr2017/580

Uppföljning av kommunens verksamheter och ekonomi

INLEDNING
Uppföljning mars 2017.

Beredning

Bilaga KS 2017/105/1, redovisning

Controller/biträdande ekonomichef Inger Lindström föredrar ärendet.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C]yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_ttlägga redovisningen till handlingarna

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_ttlägga redovisningen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

10:19)
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2017-05-02

Redovisning av pågående och planerade projekt - Samhällsbygg-
nadskonto ret

INLEDNING
Redovisning av pågående/planerade projekt och beställningar, fastighetsenheten på
Samhällsbyggnadskontoret.

Beredning
Åsa Eriksson enhetschef Fastighetsenheten ger en redovisning.

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

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

gt lägga redovisningen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

11[19)
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LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2017-05-02

Dnr 2016/1298

Regional digital agenda —En strategi för Västmanland

[NLEDNING
Förslaget till Regional DigitalAgenda - En strotegiför Västmanland syftar till att visa
ambitionsnivä och mål för regionen avseende digitalisering och tillgången till digitala
tjänster. Framtagandet av strategin har skett i bred samverkan mellan länsstyrelsen,
länets kommuner och regionen. Den regionala digitala agendan ska följas av en hand-
lingsplan som konkretiserar och realiserar strategin.

Beredning
Bilaga KS2017/96/1, skrivelse från kommunchefen
Bilaga KS2017/96/2, Regional digital agenda

Yrkanden
Carola Gunnarsson [Cj yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsenbeslutar
a_t_tanta Regional digital agenda -en strategi för Västmanland i enlighet med Bilaga KS

2017/96/2, samt
g den Regionala digitala agendan signeras av kommunstyrelsens ordförande Carola

Gunnarsson (C).

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_t_tanta Regional digital agenda -en strategi för Västmanland i enlighet med Bilaga KS

2017/96/2, samt
a_ttden Regionala digitala agendan signeras av kommunstyrelsens ordförande Carola

Gunnarsson [C].

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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I LEDNINGSUTSKOTTET KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-05-02

Dm' 2017/549

§ 118 Medelstilldelning för 2018 till Norra Västmanlands Samordnings-
förbund

INLEDNING
Staten, via Försäkringskassan, kommer under våren 2017 att tillskriva samtliga sam-
ordningsförbttttd i landet med förfrågan om hur mycket medel landsting/regioner och
kommuner har möjlighet att bidra med till respektive samordningsförbund.

Beredning
Bilaga KS201 7/106/1, tjänsteskrivelse

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar att ledningsutskottet beslutar
a_tthänskjuta ärendet till budgetberednirigen.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

a_tthänskjuta ärendet till budgetberedningen.

Utdrag

Budgetberedningen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-05-02

Dnr 2017/2

Val av ombud till föreningsstämma Västmanlands Tolkservice

INLEDNING

Val av ombud till föreningsstämma Västmanlands Tolkservice den 19 maj 2017,
Västerås

Beredning

Bilaga KS 2017/107/1, meddelande om föreningsstämma

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_ttutse Lars Alderfors [L] till ombud vid föreningsstämma Västmanlands Tolkservice
den 19 maj 2017, Västerås.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

a_ttutse Lars Alderfors [L] till ombud vid föreningsstämma Västmanlands Tolkservice

den 19 maj 2017, Västerås.

Utdrag

Västmanlands Tolkservice ekförening

Lars Alderfors

Utdragsbestyrkande



  

§120

Ju5ter :gn

SALA
j- KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ”(199
LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2017-05-02

Dnr2015/793

Lokal överenskommelse - viljeinriktning

INLEDNING
Kommunfullmäktige i Salahar beslutat bifalla motion om lokal överenskommelse
mellan Sala kommun och civilsamhället. Vidare har kommunfullmäktige beslutat att
uppdra till kommunstyrelsen att inleda dialog med de idéburna organisationerna/ci-
vilsamhället som är verksamma i Sala kommun.
Som en gemensam plattform för det fortsatta kommunövergripande arbetet föreslås
en dokumenterad viljeinriktrling. Formuleringen är förankrad genom dialog med initi-
ativtagare till lokal överenskommelse, föreningen IKS (ideell Kultur i Sala).

Beredning
Bilaga KS2017/108/1, missiv
Bilaga KS 20147/108/2, tjänsteskrivelse

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
a_ttanta förslag till Viljeinriktning för Sala kommuns samverkan med civilsamhället i

enlighet med Bilaga KS2017/108/2.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_ttanta förslag till Viljeinriktning för Sala kommuns samverkan med civilsamhället i

enlighet Ined Bilaga KS2017/108/2.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-05-02

Dnr 2016/1433

Nytt beslut om borgensram

[NLEDNING

Med anledning av att tidigare fattat beslut, KF 2016-12-12, § 150, inte är korrekt for-

mulerat dåden beslutadeborgensrameninte är uppdeladpåmoderbolagetSala-Heby
Energi AB respektive dotterbolaget Sala-Heby Energi elnät AB föreslås att nytt beslut

fattas av kommunfullmäktige.

Beredning

Bilaga KS 2017/109/1, tjänsteskrivelse

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-

tige beslutar att genom upphävande av kommunfullmäktiges beslut 2016-12-12,

§ 150, besluta

a_ttsåsom för egen skuld ingå borgen för Sala-Heby Energi ABzs,org.nr 556601-2901,

låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om 166,25 miljoner kronor, jämte

därpå löpande ränta och kostnader, samt

a_ttsåsom för egen skuld ingå borgen för Sala-Heby Energi Elnät AB:s,

org.nr 556181-3675, låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 26,25

miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar att genom upphävande av kommunfullmäktiges beslut 2016-12-12, § 150,

besluta
a_ttsåsom för egen skuld ingå borgen för Sala-Heby Energi AB:s, org.nr 556601-2901,

låneförpliktelser upp till totalt högstalånebeloppom 166,25miljoner kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader, samt

a_ttsåsom för egen skuld ingå borgen för Sala-Heby Energi Elnät ABzs,

org.nr 556181-3675, låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 26,25

miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-05-02

Information

INLEDNING
KommunchefJenny Nolhage informerar om att Salakommun och Polismyndigheten,
Region Mitt lokalpolisområde Norra Västmanland har ingått ett samverkansavtal som

gäller till och med 2019-12-31. Målet är att skapa ett långsiktigt brottsförebyggande
och trygghetsskapande arbete för Salakommuns innevånare och företag.

Dessutom har parterna enats om Medborgarlöften för Sala kommun 2017.

Dessainnebär att:

o Polis ska fotpatrullera i centrala Salavid minst ett tillfälle varje dag

o Polis ska delta i brottsförebyggande information för medborgarna, i egen regi

och i samverkan med Sala kommun, vid minst 16 tillfällen

Jenny Nolhage informerar om att Previas rapport om Arbetsmiljökartläggning av

Medborgarkontoret, Salakommun är färdigställd.
Jenny Nolbage och personalchefStefan Jacobsenkommer att träffa alla berörda en-

heter kommande två veckor för att gå igenom resultaten av rapporten.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

a_ttlägga informationen till handlingarna.

Utdra gsbestyrkande
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§ 123 Anmälningsärenden

Beredning

Bilaga KS 2017/110/1, sammanställning av anmälningsäreiiden.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

fig lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-05-02

Val av ombud till bolagsstämma SalaSilvergruva AB

INLEDNING

CarolaGunnarsson[C] är vald somombud för SalaSilvergruvaAB för tiden från och
med ordinarie bolagsstämma 2016 till ordinarie bolagsstämma 2017.
Hanna Westman [SBA] är vald till ombuds ersättare för SalaSilvergruva AB under
samma period.
Både Carola Gunnarsson [C] och Hanna Westman [SBÄ] är förhindrade att delta vid
bolagsstämma för Sala Silvergruva AB den 17 maj 2017. Ett nytt ombud behöver väl-
jas.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsenbeslutar
a_ttvälja Ulrika Spårebo [S] till ombud för SalaSilvergruva AB vid bolagsstämma den
17 maj 2017.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_ttvälja Ulrika Spårebo [S] till ombud för SalaSilvergruva AB vid bolagsstämma den
17 maj 2017.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande


