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

Michael PBJohansson (M)
Magnus Edman [SD]
Bo Kihlström [S]

Lars Alderfors (L)
Sickan Palm [KD]
Johanna Ritvadotter [V]
Marie Berglind (Fl)

David Höijertz, planarkitekt

Stefan Jacobsen, personalchef

Kristina Eriksson, transportstrateg
Lars-Göran Carlsson, förhandlingschef

Christina Söderström-Nilsson, kommunstrateg

Jenny Nolhage, kommunchef
Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare
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Dnr 2016/1239

Detaljplan för Möklinta Prästgård 1:63; beslut om antagande
INLEDNING

Detaljplanens syfte är främst att kunna möjliggöra ett mer flexibelt användningssätt

av prästgården. önskemålet är att kunna ha samlingslokal och kontor, utöver dagens

användning bostad. Nu gällande detaljplan är inte heller anpassad till rådande förhål-

landen vad beträffar våningsantal. Planen ska också ge prästgården, som är byggnads-

historiskt värdefull, skydd mot eventuell framtida förvanskning. Detta skydd får dock

inte hindra eventuell anpassning av byggnaden till framtida användning med avse-

ende på tillgänglighet.

Beredning
Bilaga KS 2017/154/1, missiv

Bilaga KS 2017/154/2, motiverat ställningstagande om behovet av miljöbedömning

för detaljplan

Bilaga KS 2017/154/3, plan-och genomförandebeskrivning

Bilaga KS 2017/154/4, utlåtande

Bilaga KS 2017/154/5, plankarta

Planarkitekt David Höijertz föredrar ärendet.

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-

tige beslutar

att godkänna bedömningen att detaljplanens genomförande inte kan medföra bety-

dande miljöpåverkan enligt bifogat motiverat ställningstagande, Bilaga KS

2017/154/2 och godkänna utlåtandet, samt

a_ttanta detaljplanen.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

a_ttgodkänna bedömningen att detaljplanens genomförande inte kan medföra bety-

dande miljöpåverkan enligt bifogat motiverat ställningstagande, Bilaga KS

2017/154/2 och godkänna utlåtandet, samt

a_ttanta detaljplanen.

Utdrag
kommunstyrelsen

Utd ragsbestyrka nde
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Dnr 2017/57

Detaljplan för Silvergruvan 1:880; beslut om granskning
INLEDNING

Planen syftar till att möjliggöra byggnation av totalt 2 bostadshus med maximal bygg-
nadshöjd av 4,5 meter samt att framtida avstyckning av fastigheten möjliggörs. Det
var planerat att planen skulle handläggas med begränsat förförande. Dåfrågor Lipp-
kornmit som kräver ett granskningsskede krävs därför att planen handläggs med

standardförfarande.

Beredning
Bilaga KS 2017/155/1, missiv
Bilaga KS 2017/155/2, motiverat ställningstagande om behovet av :niljöbedömning

för detaljplan

Bilaga KS 2017/155/3, plan-och genomförandebeskrivning
Bilaga KS 2017/155/4, PM —stabilitet för gruvort

Bilaga KS 2017/155/5,planka1'ta

Planarkitekt David I-löijertz föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar

att Iedningsutskottet beslutar
a_ttgodkänna bedömningen att detaljplanens genomförande inte kan medföra bety-

dande miljöpåverkan enligt bifogat motiverat ställningstagande, Bilaga KS
2017/155/2, samt

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

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

ät godkänna bedömningen att detaljplänens genomförande inte kan medföra bety-
dande miljöpåverkan enligt bifogat motiverat ställningstagande, Bilaga KS

2017/155/2, samt

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

Utdrag
plan-och Litvecklingsenheten

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/1011

Redovisning av sjuktal
[NLEDNING
Personalkontoret har sammanställt en redovisning av sjuktalen i Sverige, Västman-
land ochSalakommun. Redovisningentar ävenupphur personalkontoretarbetar
med sjukfrånvaro, rehabilitering, chefsstöd och förebyggande insatser.

Beredning
Bilaga KS 2017/156/1, tjänsteskrivelse

PersonalchefStefan Jacobseninformerar.

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

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

a_ttlägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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2017-08-22

Dnr 2017/1014

Utredning avgiftsfri kollektivtrafik
INLEDNING

Kommunstyrelsens ledningsutskott har gett Samhällsbyggnadskontoret, transporten-

heten i uppdrag att genomföra en utredning om möjligheten att införa avgiftsfri kol-

lektivtrafik i Sala kommun på landsbygds-och tätortstrañken.

Beredning

Bilaga KS 2017/157/1, utredning avgiftsfri kollektivtrafik

Transportstrateg Kristina Eriksson föredrar ärendet.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

;godkänna informationen och överlämna ärendet till budgetberedningen.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

a_ttgodkänna informationen och överlämna ärendet till budgetberedningen.

Utdrag

budgetberedningen

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/126

Redovisning och granskning av utbetalda lokala partistöd inom
Sala kommun 2016 samt beslut om lokala partistöd 2018
[NLEDNING

Nya regler om kommunalt partistöd i kommunallagen gäller från och med
2014-02-01. Reglerna tillämpas från och med mandatperioden 2014-2018.
Lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. Varje

kommun respektive landsting beslutar om partistöd ska utbetalas och hur stor stödet

ska vara.

Beredning
Bilaga KS 2017/159/1, missiv

Bilaga KS 2017/159/2, redovisning från politiska partierna

Förhandlingschef Lars-Göran Carlsson föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-
tige beslutar

a_ttgodkänna bifogade inkomna redovisningar och granskningsrapporter, samt

a_ttutbetala 2018 års lokala partistöd till de i kommunfullmäktige representerade po-
litiska partierna underjanuari månad 2018.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_ttgodkänna bifogade inkomna redovisningar och granskningsrapporter, samt

a_ttutbetala 2018 års lokala partistöd till de i kommunfullmäktige representerade po-

litiska partierna under januari månad 2018.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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§ 184 Information

[NLEDNING

Carola Gunnarsson [C] informerar från medlemsråd för VafabMi1jö Kommunalför-
bund.

Yrkanden

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

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

g lägga informationen till handlingarna.

Juster es sig / Utdragsbestyrkande
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Information om aktuella EU-ansökningar
[NLEDNING
Sala kommun har för avsikt att söka EU-medel för tre olika projekt;

”Gröna Gången" - projekt för nyanlända, långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna.
Aktiviteter inom gröna näringar i syfteatt öka individernas nlöjlighet till anställning.

"Administrera mindre" - projekt för att minska administrationen för enhetschefer
inom Vård-och Omsorg genom nya arbetssätt och kompetenshöjande insatser.

"MötesplatsSala" - byggervidare pådet arbetesomgjordesunder 2015-2016i sam-
band med flyktingmottagandet. Nyanlända ska få en mötesplats där olika funktioner
finns samlade.

Beredning
Kommunstrateg Christina Söderström-Nilsson informerar.

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

BESLUT

Ledningsutskottetbeslutar

a_ttlägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande


