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Virve Svedlund, kommunjurist
Inger Lindström, controller
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§ 148 Information om arbetet med Sala kommuns hemsida

Beredning

Informatör Pelle johansson och kommunikatöi* Marco Helmisaari informerar om det
pågående arbetet med Sala kommuns hemsida.

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet beslutar

Ltt lägga informationen till handlingarna.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

a_ttlägga informationen till handlingarna.

Juster "n"es sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTFET

Sammanträdesdatum

2017-06-27

Dnr 2017/814

Strukturbild Sala ~ kommunens bidrag till regionala länstransport-
planen 2018-2029
INLEDNING

Infrastrukturens betydelse för regionens utveckling omfattar såväl arbetsresor och

transporter som sociala utvecklingsfrågor och kompetensförsörjning. Med ny och

smartare infrastruktur påverkas samhälleti stort och smått.

Beredning
Bilaga KS2017/135/1, Strukturbild Sala
Bilaga KS 2017/135/2, kartbild

Planarkitekt David Höijertz informerar.

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_ttsom Sala kommuns bidrag till regionala Iänstransportplanen 2018-2029 bifoga

Strukturbild Sala i enlighet med Bilagor KS 2017/135/1-2.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

;t som Sala kommuns bidrag till regionala länstransportplanen 2018-2029 bifoga

Strukturbild Sala i enlighet med Bilagor KS2017/135/1-2.

Utdrag

Plan-och Litvecklingsenheten

Utd ragsbestvrkande
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-06-27

Dnr2015/618

§ 150 Detal' lan för Stam aren 4 och del av Lasarettet 2; beslut om sam-JP P
råd
[NLEDNING
Planarbetet sker med utökat förfarande. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra om-
och nybyggnationer av vårdbyggnader i befintligt vårdområde. Region Västmanlands

syfte med dessa om-och nybyggnationer är att skapa fler vårdplatser, bygga en reha-
biliteringsbassäng samt förbättra flöden och resursutnyttjanden, höja patientsäker-

heten och förbättra miljön för patienter och personal, vilket ska åstadkommas genom

att koncentrera verksamheten.

Beredning
BilagaKS2017/136/1, missiv
Reviderad Bilaga KS2017/136/2, plan-och genomförandebeskrivning
Bilaga KS2017/136/3, översiktskarta
Bilaga KS 2017/136/4, plankarta
BilagaKS2017/136/5, Samrådsredogörelseför program
BilagaKS2017/136/6, karaktärsbeskrivning avparkstråket
Bilaga KS 2017/136/7, platser och vyer för Stamparen 4 och Lasarettet 2

Planarkitekt Maria Hedberg 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 samråd.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

ag godkänna förslaget och uppdra till Plan-och utvecklingsenheten att sända ut plan-

förslagetpåsamråd.

Utdrag

Plan-och utvecklingsenheten

Utdragsbestyrkande
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2017-06-27

Dnr 2014/428

§ 151 Detaljplan för Disponenten 1; beslut om godkännande och anta-
gande
INLEDNING
Detaljplan för Disponenten 1 har Linder tiden 2017-04-26-2017-05-26 varit utsänd
för granskning till berörda fastighetsägare, myndigheter, kommunala nämnder med
flera. Under denna tid fanns även detaljplaneförslaget tillgängligt i Rådhusets entré
ochpåkommunenshemsida.

Beredning
Bilaga KS2017/137/1, utlåtande

Plan-och Lltvecklingschef Lena Steffner föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
a_ttgodkänna utlâtandet och detaljplanen för Disponenten 1 i enlighet med Bilaga KS
2017/137/1, samt
att hemställa att koznmunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Disponenten 1 i
enlighet med Bilaga KS2017/137/1.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_ttgodkänna utlåtandet och detaljplanen för Disponenten 1 i enlighet med Bilaga KS
2017/137/1, samt
g hemställa att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Disponenten 1 i
enlighet med Bilaga KS 2017/137/1.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-06-27

Dnr 2017/328

Detaljplan för del av Lärkans sportfält; beslut om samråd
INLEDNING

Syftet med planändringen är att medge utveckling av Lärkans sportfält med en

idrottshall, en utbyggnad av befintlig ishall, ny verkstadsbyggnad samt att detaljpla-

nen ska bekräfta befintliga läktare som nu har tillfälligt bygglov.

Beredning
BilagaKS2017/138/1, missiv,beslut om samråd
Bilaga KS2017/138/2, plan-och genomförandebeskrivning

Bilaga KS 2017/138/3, plankarta

Plan-och utvecklingschef Lena Steffner föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_ttgodkänna förslaget och uppdra till Plan-och Utvecklingsenheten att sända ut plan-

förslagetpå samråd.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_ttgodkänna förslaget och uppdra till Plan-och Litvecklingsenheten att sända ut plan-

förslagetpåsamråd.

Utdrag

Plan-och Utvecklingsenheten

Utdragsbestyrka nde
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Sammanträdesdatum

2017-06-27

Dnr 2017/352

Detaljplan för Pumpen 1; beslut om samråd
INLEDNING

Gällande plan för Pumpen 1 medger G1 bensinstation. Syftet med planändringen är

att medge utveckling av fastigheten med kontor, icke störande verksamheter och han-

del [dock ej livsmedel). Detaljplanen kommer att påverka intrycket vid infarten till

Sala och ska under samråd utvecklas avseende bestämmelser om gestaltning.

Beredning

Bilaga KS 2017/139/1, missiv- beslut om samråd

Bilaga KS 2017/139/2, plan-och genomförandebeskrivning

Bilaga KS 2017/139/3, plankarta

Plan-och utvecklingschef Lena Steffner föredrar ärendet.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

ag godkänna förslaget och uppdra till Plan-och utvecklingsenheten att sända utplan-

förslaget på samråd.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_ttgodkänna förslaget och uppdra till Plan-och utvecklingsenheten att sända ut plan-
förslaget på samråd

Utdrag

Plan-och utvecklingsenheten

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014/340

Förslag till Riktlinje för kemikalier i skola och förskola
INLEDNING
Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-08, § 151, att uppdra åt dåvarande tekniska
kontoret att leda arbetet med att ta fram Riktlinjer för upphandling av material till
skola och förskola, med målet att uppnå en giftfri och hållbar förskola och skola.

Beredning

Bilaga KS2017/140/1, missiv
Bilaga KS2017/140/2, Riktlinje för kemikalier i förskola och skola

Miljöingenjör Jenny Sivars föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att anta Riktlinje för kemikalier i skola och förskola i enlighet med Bilaga KS
2017/140/2.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_ttanta Riktlinje för kemikalier-i skola och förskola i enlighet med Bilaga KS
2017/140/2.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/712

Yttrande över revisionsrapport -övergripande säkerhetsgransk-
ning av kommunens säkerhet avseendeexternt och internt datain-
trång
INLEDNING
Påuppdrag av de förtroendevalda revisorerna iSala kommun har PwCgranskat sä-
kerheten avseende extern och internt dataintrång, främst i form av interna riktlinjer
och styrdokument.

Beredning
Handlingar delas ut vid sammanträdet.

IT-chef Marie Johansson och kommunchefjenny Nolhage föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet beslutar
ag hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde den
8 augusti 2017 för beslut.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

a_tthänskjuta ärendet till kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde den
8 augusti 2017 för beslut.

Utdrag

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Utdragsbestyrkande
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LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2017-06-27

Dnr 2017/567

Yttrande avseende betänkandet SOU2017:29 Brottsdatalag
INLEDNING

EU:s nya dataskyddsförordning ska tillämpas från och med den 25 maj 2018. Data-

skyddsförordningen är direkt tillämplig i Sverige men ger utrymme för komplette-

rande nationella bestämmelser av olika slag.
Salakommun har getts naöjlighetatt lämnasynpunkteröver betänkandetSOU
2017:29 Brottsdatalag.

Beredning
Bilaga KS2017/135/1, lista remittering av betänkandet SOU2017:29 Brottsdatalag
Bilaga KS2017/135/2, sammanfattning av betänkandet SOU2017:29 Brottsdatalag

BilagaKS2017/135/3, yttrande från kommunjuristen
Bilaga KS2017/135/4, protokollsutdrag KS2017-06-07, § 100

Bilaga KS2017/135/5, yttrande

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet beslutar
a_ttavge yttrande i enlighet med Bilaga KS 201 7/132/5.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

LU avge yttrande i enlighet med Bilaga KS2017/132/5.

Utdrag

Justitiedepartementet, 103 33 Stockholm
Kommtlnjuristen

Utdragsbestyrkande
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2017-06-27

Dnr 2017/580

Uppföljning av kommunens Verksamhet och ekonomi

INLEDNING

Uppföljning av kommunens verksamheter och ekonomi maj 2017.

Beredning
Bilaga KS 201 7/141/1, redovisning

Controller Inger Lindström föredrar ärendet.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_t§lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_t;lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Dnr2017/812

Uppsägning av avtal med Salberga Fastighetsförvaltning AB
INLEDNING
Sedan 2008 bedriver Sala kommun fastighetsförvaltning åt Salberga fastighetsförvalt-
ning AB. Genom avtalet säljer kommunen en tjänst som det privata näringslivet kan
tillhandahålla.

Beredning
Bilaga KS2017/142/1, missiv
Bilaga KS2017/142/2, skrivelse
Bilaga KS2017/142/3, kopia avtal

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
a_ttsägaupp avtalet med Salberga fastighetsförvaltning AB från och med den 1 januari
2019.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_ttsäga upp avtalet med Salberga fastighetsförvaltning AB från och med den 1 januari

201 9.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-06-27

Dnr 2017/668

Ombudgetering avkapitaltjänst och investeringsmedel för bred-
band
[NLEDNING
Tidigare har bredbandsfrågorna hanterats av Plan-och Utvecklingsenheten och alla
kostnader och investeringar har budgeterats till enheten.
Sedan en tid tillbaka hanteras bredbandsfrågorna av en nyanställd Inedarbetare som
arbetar som samhällsplanerare med bredbandsinriktning och som organisatoriskt är
placerad direkt under kontorschef för Samhällsbyggnadskontoret.

Beredning

Bilaga KS 2017/143/1, skrivelse

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
a_ttombudgetera kapitaltjänsten på 988 000 kronor från Plan-och Utvecklingsenhet-
ens budget till Samhällsbyggnadskontorets chefs budget för "staben", samt
att ombudgetera investeringsbudget på totalt 7 239 000 kronor från Plan-och utveckl-
ingsprogrammet till kontorschefsprogrammet.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_ttombudgetera kapitaltjänsten på 988 000 kronor från Plan-och utvecklingsenhet-
ens budget till Samhällsbyggnadskontorets chefs budget för "staben", samt
a_ttombudgetera investeringsbudget på totalt 7 239 000 kronor från Plan-och utveckl-
ingsprogrammet till kontorschefsprogrammet.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande



   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(20)

b LEDNINGSUTSKOTTET

KO MM UN Sammanträdesdatum

201 7-06-27

Dnr 2017/823

§ 160 Ramöverflyttning personalhandläggare Vård och Omsorg
INLEDNING
l tidigare inriktningsbesltit har kommunfullmäktige angett ett uppdrag att centrali-

sera vissa stabsresurser som HR och ekonom. Avsikten är att Salakommun är en för-

valtning där ett gemensamt synsätt och arbetssätt ska prägla arbetet med personal-

frågor och ekonomi.

Beredning
Bilaga [(5 2017/144/1, skrivelse

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-

tige beslutar
a_ttomfördela ram med 615 000 kronor från värd-och omsorgsnämnden till kommun-

styrelsen, gällande finansiering av personalhandläggare.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_ttomfördela ram med 615 000 kronor från värd-och omsorgsnämnden till kommun-

styrelsen, gällande finansiering av personalhandläggare.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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2 O1 7-06-2 7

Dnr 2017/834

§161 Revidering i kommunstyrelsens delegationsordning
[NLEDNING
Kommunstyrelsen antog den 7 juni 2017, § 104, Riktlinje för särskild kollektivtrafiki

Sala kommun samt § 105, Anvisningar och ansvar samhallsfinansierade transporter

Sala kommun. Som en följd av detta behöver delegationsordning för beslut om skol-

skjuts ändras.

Beredning

Bilaga KS 2017/145/1, skrivelse från plan-och utvecklingsenlieten

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att anta förslag till ändring av delegationsordning för beslut om skolskjuts i enlighet

med Bilaga KS 2017/145/1.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att anta förslag till ändring av delegationsordning för beslut om skolskjuts i enlighet

med Bilaga KS 2017/145/1.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Justera «Es sig /' Utdragsbestyrkande
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SALA LEDNINGSUTSKOTTET
KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-06-27

Dnr2016/970

§ 162 Beslut om godkännande av VafabMiljö Kommunalförbunds årsre-
dovisning 2016 samt beviljande av ansvarsfrihet
INLEDNING

Vafab Miljö Kommunalförbund är bildat av medlemskommunerna i Västmanlands län

samt Heby och Enköpings kommuner.

VafabMiljö Kommunalförbund har bland annat i uppdrag att behandla medlemskom-

munernas hushållsavfall samt ett ansvar att enligt Miljöbalken utöva tillsyn, ta fram

renhållningsstadgor, besluta om taxor och avgifter.

Beredning

Bilaga KS 2017/146/1, revisionsberättelse för år 2016

Bilaga KS 2017/146/2, revisionsrapport 2016

Bilaga KS 2017/146/3, årsredovisning 2016

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-

tige beslutar

a_ttgodkänna VafabMiljö Kommunalförbunds årsredovisning för år 2016, samt

a_ttbevilja ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda förtroendevalda för 2016

års verksamhet.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_ttgodkänna VafabMiljö Kommunalförbunds årsredovisning för år 2016, samt

a_ttbevilja ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda förtroendevalda för 2016

års verksamhet.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Jus1 ián Utdragsbestyrkande
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2017-06-27

Information
[NLEDNING
Carola Gunnarsson (C) påminner om inbjudan till SKL:s regionala konferens om väl-

färdens utmaningar den 28 augusti i Stockholm.
Utöver Carola Gunnarsson [C] kommer även Hanna Westman [SBA], Ulrika Spårebo

[S] samt Camilla Runerås (S) att delta. Kommuncheflenny Nolhage och ytterligare

tjänstepersoner kommer även att delta i konferensen.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_ttlägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 164 Anmälningsärenden
Beredning
Bilaga KS 2017/147/1, sammanställning av anmälningsäreiideii.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

gg lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

 


