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Dnr 2015/171

§ 25

Arbetsplan 2015, planerings- och utvecklingsenheten
INLEDNING
Verksamheten på enheten kommer under 2015 innebära arbete med en ny kommuntäckande översiktsplan för Sala. Detaljplanearbetet och markstrategiskt arbete
inriktas på möjliggörandet av nya lägenheter och villatomter i attraktiva områden
samt erbjudande av mark för etablering av verksamheter. Även planfrågor för områden av betydelse för friluftsliv och idrott kommer att prioriteras. Trafikförsörjningsprogrammet ska aktualiseras och kollektivtrafiken fortsätta utvecklas med bra
kommunikationer.

Beredning
Bilaga KS 2015/26/1, missiv
Bilaga KS 2015/26/2, arbetsplan
Planchef Lena Steffner föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att fastställa Arbetsplan 2015 för planerings- och utvecklingsenheten, Bilaga KS
2015/26/2.
BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att fastställa Arbetsplan 2015 för planerings- och utvecklingsenheten,
Bilaga KS 2015/26/2.
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Dnr 2014/990

§ 26

Detaljplan för kvarteret Rådmannen 6; beslut om antagande
INLEDNING
1914 års stadsplan är mycket generell, vilket innebär att den inte beskriver bebyggelsens eventuella kulturmiljövärden och hur de kan skyddas. Syftet med att
upprätta ny detaljplan för fastigheten är att säkerställa bebyggelsens framtida utveckling och markanvändning utan att kvarterets kulturhistoriska värden förvanskas. Kvarteret Rådmannen, förutom fastigheten Rådmannen 6, fick ny detaljplan
2013.

Beredning
Bilaga KS 2015/27/1, missiv
Bilaga KS 2015/27/2, antagandehandlingar
Planarkitekt Märta Alsen föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för fastigheten Rådmannen 6, Sala kommun, Västmanlands län.
BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att anta detaljplan för fastigheten Rådmannen 6, Sala kommun, Västmanlands län.

Utdrag

kommunstyrelsen
Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014/427

§ 27

Optionsavtal Seniorvillan
INLEDNING
Optionsavtalet för Seniorvillan på Ängs hagen, kvarteret Lodjuret, föreslås upphöra.

Beredning
Bilaga KS 2015/28/1, missiv med underlag
Markingenjör Anders Dahlberg föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att optionsavtal mellan Sala kommun och Seniorer Hus & Hem SHH AB, på fastigheterna Lodjuret 1, 2, 8 och 9 inte förlängs, samt
att Seniorer Hus & Hem SHH AB ska erlägga SO tkr i vite, i enlighet med avtalsvillkor.
BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att optionsavtal mellan Sala kommun och Seniorer Hus & Hem SHH AB, på fastigheterna Lodjuret 1, 2, 8 och 9 inte förlängs, samt
att Seniorer Hus & Hem SHH AB ska erlägga SO tkr i vite, i enlighet med avtalsvillkor.

Utdrag

kommunstyrelsen
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§ 28

Bredbandsutbyggnad på landsbygden
INLEDNING
I Riktlinjer för bredband i Sala kommun formuleras kommunens mål om att 100%
av befolkningen ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020. Nu presenteras en strategi för utbyggnad av bredband på landsbygden för att möjliggöra detta mål.

Beredning
Bilaga KS 2015/29 fl, missiv
Bilaga KS 2015/29/2, strategi
Bredbandsstrateg Hanna Svensson föredrar ärendet. !t-chef Peter Tejne deltar vid
ärendets behandling.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar
att godkänna plan och utvecklingsenhetens strategi för bredbandsutbyggnad på
landsbygden, Bilaga KS 2015/29/2.
BESLUT
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar

att godkänna plan och utvecklingsenhetens strategi för bredbandsutbyggnad på
landsbygden, Bilaga KS 2015/29/2

Utdrag

kommunstyrelsen
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Dnr 2014/45

§ 29

Information om byggnation av trumma/bro mellan sjöarna Olov
Jons damm och Silvköparen
INLEDNING
Sala kommun har tillsammans med Trafikverket tagit fram arbetshandlingar för
att tillsammans bygga en ny trumma/bro mellan sjöarna Olov Johns damm och
Silvköparen. Åtgärden genomförs för att öka säkerheten för gruvans vattensystem
och de dammvallar som finns i systemet.

Beredning
Bilaga KS 2015/30/1, skrivelse från tekniska kontoret
Projekteringsingenjör Frans Sjöberg informerar.

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

att lägga informationen till handlingarna.

Utdrag
tekniska kontoret
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§ 30

Ansökan om bidrag för Chirons verksamhet för integrationsarbete
INLEDNING
Chiron är en ekonomisk förening, som har till ändamål att främja medlemmarnas
ekonomiska intressen genom att driva ett socialt företag som arbetar med integrering. Chiron arbetar för att bygga upp en verksamhet inriktad på integrationsarbete
för nysvenskar i samhället, mellan människor från olika länder samt mellan svenskar och invandrare.

Beredning
Bilaga KS 2015/31/1, missiv
Bilaga KS 2015/31/2, underlag
Yrkanden
Carola Gunnarsson (C} yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att avslå ansökan om startbidrag från Chiron ekonomisk förening, samt
att uppmana vård- och omsorgsförvaltningen att skapa möjligheter till samverkan
med Chirons verksamhet, där så är möjligt.
BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att avslå ansökan om startbidrag från Chiron ekonomisk förening, samt
att uppmana vård- och omsorgsförvaltningen att skapa möjligheter till samverkan
med Chirons verksamhet, där så är möjligt.

Utdrag

kommunstyrelsen
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§ 31

Nytt LSS-boende; lägesrapport
INLEDNING
Information om planerade nya LSS-boenden, vid Strömsbacka år 2015 och vid
"Humlan" år 2017.

Beredning
Lokalplanerare Göran Åkesson informerar. Enhetschef Åsa Eriksson samt verksamhetschef Annelie L Sundin deltar vid ärendets behandling.
Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet beslutar
W lägga lägesrapporten till handlingarna.
BESLUT

Ledningsutskottet beslutar
att lägga lägesrapporten till handlingarna.
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§ 32

Information
INLEDNING
Information om ekonomisk redovisning från ledningsutskottets studieresa till
Bryssel2-4 februari 2015.

Beredning
Bilaga KS 2015/33/1, ekonomisk sammanställning
Carola Gunnarsson (C) informerar.
BESLUT
Ledningsutskottet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Anmälningsärenden
Beredning
Bilaga KS 2015/32/1, sammanställning av anmälningsärenden
BESLUT
Ledningsutskottet beslutar
att lägga anmälningsärendena till handlingarna.
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