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LEDNINGSUTSKOTTET

sALA
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2014-08-26

§ 148

Lägesrapport med information om det fortsatta arbetet efter
skogsbranden
INLEDNING
Räddningschef Göran Cederholm och beredskapssamordnare Rickert Olzon lämnar
en lägesrapport kring efterarbetet med skogsbranden. Göran Åkesson från tekniska
kontoret deltar vid informationen.

Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet beslutar
att lägga lägesrapporten till handlingarna.
BESLUT

Ledningsutskottet beslutar
att lägga lägesrapporten till handlingarna.

Utdrag

räddningstjänsten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SALA
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2014-08-26
Dur 2014/809

§ 149

Remiss från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap om
förslag till Nya föreskrifter angående risk- och sårbarhetsanalyser;
yttrande
INLEDNING
Sala kommun har erbjudits att yttra sig över förslag från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap till reviderade föreskrifter avseende kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser enligt förordningen (2006:637) om extraordinära
händelser.

Beredning
Bilaga KS 2014/141/1, yttrande från beredskapssamordnaren
Bilaga KS 2014/141/2, remiss från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
Beredskapssamordnare Rickert Olzon föredrar ärendet.

Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
iill, i enlighet med förvaltningens yttrande, Bilaga KS 2014/141/1, utan invändningar ställa sig bakom förslag till nya föreskrifter angående kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser.
BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med förvaltningens yttrande, Bilaga KS 2014/141/1, utan invändningar ställa sig bakom förslag till nya föreskrifter angående kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser.

iill,

Utdrag

kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET
Sammanträdesdatum

2014-08-26
Dnr 2014/887

§ 150

Förvärv av Karlbergs kiosk
INLEDNING
I detaljplanen för del av stadsparken, planeras en tydligare entre till parken, fär-

digställande av fler besöksparkeringar, en ny servicebyggnad med offentliga toaletter och kioskjkafe med mera. Markverksamheten har fått uppdraget att formalisera uppgörelsen om förvärv av Karlbergs kiosk, som ryms inom planerat område.
Beredning
Bilaga KS 2014/142/1, skrivelse från samhällsbyggnadskontoret, planering och utveckling
Per-Olov Rapp (S) föredrar ärendet.
Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen
hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att Sala kommun förvärvar Karlbergs kiosk för 225.000 kronor samt att byggnaden
rivs,

att för förvärv och rivning av Karlbergs kiosk till kommunstyrelsen anvisa 300.000
kronor att täckas av eget kapital, samt
att köpehandlingar tecknas av kontorschefen på samhällsbyggnadskontoret
BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att Sala kommun förvärvar Karlbergs kiosk för 225.000 kronor samt att byggnaden
rivs/
att för förvärv och rivning av Karlbergs kiosk till kommunstyrelsen anvisa 300.000
kronor att täckas av eget kapital, samt
att köpehandlingar tecknas av kontorschefen på samhällsbyggnadskontoret

Utdrag
kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOITET
Sammanträdesdatum

2014-08-26
Dnr 2014/821

§ 151

Remiss från Länsstyrelsen om Nominering av objekt till ny
naturvårdsplan för länet; yttrande
INLEDNING
Länsstyrelsen i Västmanland har startat upp arbetet med att uppdatera den gamla
gemensamma naturvårdsplanen för länet. Som en del i arbetet vänder sig nu länsstyrelsen tilllänets kommuner med begäran om att nominera nya objekt att komplettera de befintliga. Samhällbyggnadskontoret hänvisar till befintlig kommunplan
- den nya naturvårdsplanen för Sala kommun från 2008, som Länsstyrelsen redan
har tillgång till. Planen innehåller en fullständig och heltäckande genomgång av objekt med naturvärden för hela kommunen.

Beredning
Bilaga KS 2014/145/1, yttrande från samhällsbyggnadskontoret
Bilaga KS 2014/145/2, remiss från Länsstyrelsen
Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet beslutar
att återremittera ärendet till kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadskontoret, för komplettering av yttrandet avseende de konsekvenser skogsbranden kan
medföra avseende nominering av objekt till uppdatering av naturvårdsplanen, samt
att presentera reviderat yttrande vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2014.
BESLUT
Ledningsutskottet beslutar
att återremittera ärendet till kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadskontoret, för komplettering av yttrandet avseende de konsekvenser skogsbranden kan
medföra avseende nominering av objekt till uppdatering av naturvårdsplanen, samt
att presentera reviderat yttrande vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2014.

Utdrag
bevakning
kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

~';l-t· . ·.·

l. SALA

8 (16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET

·--~--'=-

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2014-08-26
Dnr 2014/858

§ 152

Ansökan om stöd till evenemang- förlustgaranti till evenemanget
"Kom till gården i Svartådalen"
INLEDNING
Svartådalens Bygdeutveckling Ekonomisk förening har ansökt om 16.000 kronor i
förlustgaranti till evenemanget "Kom till gården i Svartådalen".

Beredning
Bilaga KS 2014/146/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och
fritidskontoret
Bilaga KS 2014/146/2, ansökan
Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
m, i enlighet med förvaltningens förslag, godkänna 16.000 kronor i förlustgaranti
för arrangerande av evenemanget "Kom till gården i Svartådalen".

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

m, i enlighet med förvaltningens förslag, godkänna 16.000 kronor i förlustgaranti
för arrangerande av evenemanget "Kom till gården i Svartådalen".

Utdrag

kommunstyrelsens förvaltning,
kultur- och fritidskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET
Sammanträdesdatum

2014-08-26
Dnr 2014/37

§ 153

Revidering av riktlinjer för handläggning av särskild kollektivtrafik i Sala kommun
INLEDNING
Information om senast genomförda förändringar i Riktlinjer för handläggning av
särskild kollektivtrafik i Sala kommun.

Beredning
Bilaga KS 2014/6/9, missiv
Bilaga KS 2014/6/10, reviderade riktlinjer
Transportstrateg Kristina Eriksson föredrar ärendet. Handläggarna Berith Pettersson och Annelie Mattsson deltar vid ärendets behandling.

Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att godkänna reviderade Riktlinjer för handläggning av särskild kollektivtrafik i Sala
kommun, Bilaga KS 2014/6/10.
BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att godkänna reviderade Riktlinjer för handläggning av särskild kollektivtrafik i Sala
kommun, Bilaga KS 2014/6/10.

Utdrag
kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

2014-08-26
Dnr 2014/

§ 154

XXX

Avgift för färdtjänst som arbetsresa
INLEDNING
Kommunstyrelsens förvaltning har haft uppdraget att revidera riktlinjer för handläggning av särskild kollektivtrafik i Sala kommun och återinföra färdtjänst som
arbetsresa. Färdtjänsttaxan i Sala kommun har VL:s zonstruktur som utgångspunkt
och förslaget är att även färdtjänst som arbetsresa ska grundas på samma principer.

Beredning
Bilaga KS 2014/155/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning
Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att ko munfullmäktige beslutar
att avgift för färdtjänst som arbetsresa har VL:s zonstruktur för Västmanland som
utgångspunkt, pendlarkort vuxen bussjtåg inom zon B för resa inom Sala kommun
och pendlarkort vuxen buss/tåg inom zon V för resa maximalt 30 km utanför Salas
kommungräns.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att komunfullmäktige
beslutar
att avgift för färdtjänst som arbetsresa har VL:s zonstruktur för Västmanland som
utgångspunkt, pendlarkort vuxen bussjtåg inom zon B för resa inom Sala kommun
och pendlarkort vuxen bussjtåg inom zon V för resa maximalt 30 km utanför Salas
kommungräns.

Utdrag

kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET
Sammanträdesdatum

2014-08-26
Dnr 2014/820

§ 155

Trafiksituationen kring skolor och förskolor; uppdrag
INLEDNING
Bildnings- och lärandenämnden har 2014-06-10, §51, begärt att kommunstyrelsen
låter genomföra en undersökning av trafiksituationen kring skolor och förskolor i
Sala kommun och vidtar de åtgärder som eventuellt kan behövas för att erhålla en
säker trafikmiljö.

Beredning
Bilaga KS 2014/147/1, BLN §51
Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kontoret, att genomföra en
undersökning kring trafiksituationen vid skolor och förskolor i Sala kommun, samt
att därefter presentera en sammanställning och redovisning av inkomna synpunkter
och eventuella åtgärder till kommunstyrelsen.
BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kontoret, att genomföra en
undersökning kring trafiksituationen vid skolor och förskolor i Sala kommun, samt
att därefter presentera en sammanställning och redovisning av inkomna synpunkter
och eventuella åtgärder till kommunstyrelsen.

Utdrag

kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET
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Sammanträdesdatum

2014-08-26
Dnr 2014/888

§ 156

Namngivning av gata på Ängshagen
INLEDNING
Förslag från tekniska kontoret om namn på infartsgata på Ängshagen.

Beredning
Bilaga KS 2014/148/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kontoret, med karta
Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet beslutar
att den nya gatan ges namnet Galaxgatan.
BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

att den nya gatan ges namnet Galaxgatan.

Utdrag
kommunstyrelsens förvaltning,
tekniska kontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET
Sammanträdesdatum

2014-08-26

§ 157

Information
INLEDNING
Information om beslut om tidigarelagt mottagandedatum för ensamkommande flyktingbarn.

Beredning
Carola Gunnarsson (C) informerar om beslut som hon fattat om ensamkommande
flyktingbarn, då hon tjänstgjorde som tillförordnat kommunalråd 2014-07-072014-07-10.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
lEDNINGSUTSKOTTET
Sammanträdesdatum

2014-08-26
Dnr2013/91

§ 158

Kompletterande ansvarsutredning för Sala Silvergruva och
Pråmån
INLEDNING
Länsstyrelsen och kommunens miljöenhet har gemensamt tagit fram en ansvarsutredning för de föroreningsskador som orsakats av verksamheter inom området Sala
Silvergruva och Pråmån.
Beredning
Bilaga KS 2014/143/1, skrivelse från tekniska kontoret
Bilaga KS 0214/143/2, skrivelse från Länsstyrelsen
Miljöingenjör jenny Sivars föredrar ärendet.
Yrkanden
Ulrika Spåreho (S) yrkar
att ledningsutskottet beslutar
att lägga informationen till handlingarna, utan ytterligare synpunkter.
BESLUT
Ledningsutskottet beslutar
;illlägga informationen till handlingarna, utan ytterligare synpunkter.

Utdrag

tekniska kontoret,
jenny Sivars

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET
Sammanträdesdatum

2014-08-26
Dnr 2013/90

§ 159

slutredovisning av förberedelser och projektering inför åtgärder
på det förorenadeskadade området före detta Sands såg och
kvarn, Sand 1:26, Sala kommun
INLEDNING
Kommunstyrelsen beslutade 2011-03-20, efter genomförd huvudstudie av det förorenade området vid Sand såg och kvarn, att åta sig huvudmannaskapet för föreberedelser och projektering inför åtgärd på området. Länsstyrelsen beviljade bidrag. Arbetet är nu avslutat och slutrapport inskickad till Länsstyrelsen.

Beredning
Bilaga KS 2014/144/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kontoret
Bilaga KS 2014/144/2, slutrapport
Miljöingenjör )enny Sivars föredrar ärendet.

Yrkanden
Ulrika Spåreho (S) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att meddela Länsstyrelsen att Sala kommun åtar sig huvudmannaskapet även för
genomförandet av de avhjälpande åtgärder som nu projekterats på före detta Sand
såg och kvarn, Sand 1:26, Sala kommun, samt
att i övrigt lägga informationen till handlingarna.
BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att meddela Länsstyrelsen att Sala kommun åtar sig huvudmannaskapet även för
genomförandet av de avhjälpande åtgärder som nu projekterats på före detta Sand
såg och kvarn, Sand 1:26, Sala kommun, samt
att i övrigt lägga informationen till handlingarna.

Utdrag

kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LEDNINGSUTSKOTTET
Sammanträdesdatum

2014-08-26

§ 160

Anmälningsärenden
Beredning
Bilaga KS 2014/149/1, sammanställning av anmälningsärenden.
BESLUT

Ledningsutskottet beslutar
att lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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