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 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningens sammanträdesrum kl. 08:30-17:00 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
 
 

Håkan Karlsson (S)  ordförande 
Michael Arvidsson (C) 
Johan Fredriksson (M)   
Lisbeth Ander (S)   
Berith Lindgren (S) 
Elsa Efraimsson-Westman (C) 
Lena Stigsdotter (V) 
Malin Hedlund (M) §§ 23-31, gick 15:35 
Sven Frejd (C) ers. för Malin Hedlund (M) §§31-38 
Rolf Printz (SD) ers. för Jenny Nordahl (SD) 
 
 
Sven Frejd (C) 
Magnus Gabrielson (MP) 
 

Övriga deltagare Camilla Andersson nämndsekreterare 
Andréas Mossberg förvaltningschef  
Roland Appelgren Projektledarbyrån §§ 23-24 
Mikael Spjut gatuchef §§ 25, 28, 31 
Richard Lennius planeringsledare §§ 25,  
Nima Khaledian fritidssamordnare, §§ 26- 
Anna Nygren bitr förvaltningschef, §§ 23-24,  
 28-35 
Petter Isacsson kostchef, §§ 28-31 
Veronika Carlsson Ekonomi, § 28-31 

Utses att justera Lena Stigsdotter 
Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningens sammanträdesrum direkt efter mötet 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 23-38 
 Camilla Andersson  

 Ordförande   
 Håkan Karlsson  

 Justerande   
 Lena Stigsdotter  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
 2018-03-14 
Datum för  
anslags uppsättande 2018-03-15 Datum för  

anslags nedtagande 2018-04-06 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Underskrift   
 Camilla Andersson  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2018-03-14 2  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 23 Dnr: 2014000092 

 
 
Projekt Stora Skedvi skola 
 
Beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.  
 
Ärendebeskrivning  
Förvaltningen redovisar nuläget i projektet avseende ekonomi, utförande och sökta 
bidrag.   
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 24 Dnr SBN2017/0898 

 
 
SäBo, Särskilt boende 
 
Beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen och vill tillägga att förvalt-
ningen får i uppdrag att: 

• utreda frågan när politiken blir delaktiga i frågan byggnadens innehåll. 
• mot granskningshandling tydliggöra hur många platser Särskilt boende (SäBo) 

byggs för. 
• utreda frågan angående påståendet att minska parkeringsplatser vilket inte 

stämmer överens med tidigare diskussioner 
 
Ärendebeskrivning  
Förvaltningen redovisar nuläget i projektet.  
 
Yttranden 
Malin Hedlund (M) och Johan Fredriksson (M) lyfter frågan att utreda frågan angå-
ende påståendet att minska parkeringsplatser vilket inte stämmer överens med tidi-
gare diskussioner 
Elsa Efraimsson Westman (C) lyfter frågan att mot granskningshandling tydliggöra 
hur många platser Särskilt boende (SäBo) byggs för. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 25 Dnr SBN 2018/0151 
 
 
Avropsavtal beläggningsarbete 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 

1. Teckna avropsavtal med entreprenör enligt SKL:s ramavtal för beläggningsar-
beten. 

2. Avropsavtal tecknas på 3 år.  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
SKL har handlat upp beläggningsarbeten på nationell nivå. Upphandlingen resulterar 
i ett ramavtal där varje kommun kan ansluta sig för avrop. För att kunna genomföra 
avrop behöver ett separat avropsavtal tecknas mellan kommunen och den upphand-
lade entreprenören. Efter att avropsavtalet tecknats kan kommunen nyttja det teck-
nade ramavtalet med tillhörande avtalspriser och förutsättningar.   
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 26 Dnr: SBN2017/0938 
 
 
Medborgarförslag om aktivitetspark på Prästgärdet i Säter 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

1. Yttra sig enligt nedan. 
2. Medborgarförslaget är besvarat. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag om aktivitetspark på Prästgärdet i Säter lämnades in till Kom-
munstyrelsen 2017-08-24 av Anders Burell med familj och vänner. I förslagsställarnas 
skrivelse föreslås att en aktivitetspark anläggs på Prästgärdet i Säter i syfte att skapa 
en mötesplats för alla. Där delar av parken ska vara anpassad för aktiviteter och 
andra delar anläggas som en vacker öppen yta med grusgångar, parkbänkar, klippa 
gräsmattor och inslag av planteringar. 
 
Yttrande 
Förvaltningen framhåller vikten av att utreda hur Prästgärdet i framtiden skall använ-
das. I den nuvarande fördjupade översiktsplanen för Säter är markanvändningen för 
området Prästgärdet avsatt för fritidsanläggningar. I dagsläget pågår det ett arbete 
med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Säters tätort, arbetet med den för-
djupade översiktsplanen förväntas pågå under 2018-2019. I den planen kommer att 
föreslås hur vi i framtiden kan utveckla området Prästgärdet. I arbetet med den pla-
nen så föreslås att medborgarförslaget beaktas. Därför kan man i dagsläget inte ta 
ställning till huruvida en aktivitetspark ska anläggas på Prästgärdet. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inlämnat till Kommunfullmäktige 2017-09-21.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat förslaget till samhällsbyggnadsnämn-
den för yttrande 2017-10-17 Au § 212.  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Medborgaren föreslår att en aktivitetspark anläggs på Prästgärdet i Säter i syfte att 
skapa en mötesplats för alla åldrar, kulturer samt göra Säter ännu mer attraktivt. De-
lar av parken skulle kunna vara anpassad för aktiviteter, andra delar anläggas som en 
vacker öppen yta med grusgångar, parkbänkar, klippa gräsmattor och enklare inslag 
av planteringar som inte skymmer sikten mot sjön. 
 
Exempel på vad som föreslås/önskas är: 
Parkbelysning, klippta gräsytor och grusgångar, parkbänkar, boulebana, lekplats, all-
aktivitetsplan och skatepark. 
 
 
     forts 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 26  forts 
 
Medborgaren framhåller att Säter är mycket trevligt och mysigt samt har en stor för-
del av att ligga nära sjön Ljustern. Genom att anlägga en park på Prästgärdet skulle 
centrum kunna knytas ihop med Ljustern på ett fint sätt. Med genomtänkt utform-
ning skulle Prästgärdet även kunna fungera för att ställa upp scener och där igenom 
skapas möjlighet till kulturarrangemang så som konserter och mindre festivaler. 
 
__________ 
 
 
 
Yttrandet skall skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Sbn § 27 Dnr: SBN2017/0976 
 
 
Medborgarförslag om en skatepark 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 

1. Yttra sig enligt nedan. 
2. Medborgarförslaget är besvarat. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag om en skatepark i Säter lämnades in till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2017-09-21 av Maria Wester. I förslagsställarnas skrivelse föreslås att 
en skatepark anläggs i Säter, likt de som finns i Avesta och Falun. Syftet är att skulle 
gynna många i ett brett åldersspann och framförallt våra ungdomars hälsa.  
 
Yttrande 
På den mark där medborgaren föreslår att skateparken kan ligga finns planer på att 
detaljplanera för bostäder. I dagsläget finns inga planer eller investeringsmedel för 
anläggande av en skatepark. I förvaltningens investeringsbudget för år 2020 finns in-
vesteringsmedel avsatta för att anlägga en multiarena i Säters tätort där spontanidrott 
kan utövas. Därför behöver frågan hänskjutas till budgetberedningen 2020-2021. 
 
I dagsläget pågår det ett arbete med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Sä-
ters tätort, arbetet med den fördjupade översiktsplanen förväntas pågå under 2018-
2019.  
 
I övrigt ställer sig Samhällsbyggnadsnämnden sig positiva till aktivitetsytor för barn 
och ungdomar. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inlämnat till Kommunfullmäktige 2017-09-21.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat förslaget till samhällsbyggnadsnämn-
den för yttrande 2017-10-17 Au § 213.  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Medborgaren förslår att en skatepark liknande de som är byggda i Avesta och Falun 
skall byggas i Säter. 
 
Detta skulle gynna många i brett åldersspann och även våra ungdomars hälsa. En 
skatepark skulle vara något mer bestående och mera hållbart än den nuvarande ram-
pen vid gruvplanen i Säter. Lämplig plats skulle kunna vara vid sågen, gräsängen ne-
danför området Burhagen. I anslutning till skateparken skulle man även kunna an-
lägga en lekpark och även ett utegym. På så sätt får man möjligheter att samla hela 
familjens intressen på samma ställe. 
_________ 
Yttrandet skall skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 28  
 
 
Bokslutskommentarer 2017 och bokslutsprognos 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tacka för informationen 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag utreda om vi kan 
få pengar retroaktivt från Barn och utbildningsförvaltningen för de kostnader kosten-
heten har haft tidigare. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Varje år i samband med bokslutet upprättar förvaltningen bokslutkommentarer som 
beskriver det år som gått. Kommentarerna skickas in till kommunens ekonomichef 
som tar med sig dem in i bokslutet. 
 
___________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 29 SBN2018/0145 
 
 
Förändring av rutin för specialkost 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att få i uppdrag att ta fram en rutin för special-
kost för att föredra på kommande samhällsbyggnadsnämnd.  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Andelen elever och vuxna med specialkost på skolor och förskolor har ökat under de 
senaste åren. Ungefär 10% får allergikost eller annan specialkost. Samtidigt är det 
vanligt att elever med specialkost tar av den vanliga kosten om den ser godare ut än 
specialkost. En studie från Umeå universitet, Winberg (2016) kring överkänslighet 
mot baslivsmedlen mjölk, ägg, fisk och vete bland skolbarn visade att rapporterad 
överkänslighet var åtta gånger vanligare än den andel som vid tester faktiskt hade en 
påvisbar allergi. Detta beror både på att överkänslighet kan läka ut, och att sympto-
men av överkänslighet hade andra orsaker. 
 
Den ökade mängden specialkost innebär en ökad risk för misstag för de med allvar-
liga allergier. Detta på grund av främst två faktorer. Dels innebär fler olika typer av 
specialkost att det blir svårt att hantera det i ett litet kök och ju mer mat man lagar på 
en gång, desto större risk för misstag.  Respekten för de riktiga allergierna riskerar att 
minska när många som anmält specialkost samtidigt tar av den vanliga maten de da-
gar den vanliga maten ser godare ut än specialkosten.  
 
Att undvika vissa livsmedel utan att ha kontakt med vården är heller inte lämpligt och 
ska undvikas. Därför bör kostenheten inte ta bort vissa livsmedel utan att vara säkra 
på att läkare eller dietist har bedömt att det är den lämpliga åtgärden i det fallet. Det 
sättet som Kostenheten bäst kan hantera frågan är att i samband med ansökan om 
specialkost även kräva in läkarintyg. Enligt kommunens Livsmedelsstrategi antagen 
av kommunfullmäktige 2013-01-31, § 5, ska specialkost av medicinska skäl erbjudas 
alla som behöver det och anpassad kost av etiska/religiösa skäl erbjudas i möjligaste 
mån. Att kräva in det underlaget är överensstämmande med Livsmedelsstrategin och 
är bara en förändring i rutinen av hanteringen av specialkostblanketten. 
 
För att underlätta vid de förändrade rutinerna kommer de nya rutinerna införas till 
höstterminen. Detta för att ge god tid för alla som behöver allergikost tid att ordna 
med intyg. 
 
Vid specialkost av etiska eller religiösa skäl finns inget behov av något intyg. 
     forts 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn  § 29 forts 
 
Konsekvensbeskrivning  
Förbättrad livsmedelssäkerhet för de med livsmedelsallergier och intoleranser.  
Mer balanserad kost för de elever som tidigare i onödan uteslutit livsmedel 
Minskad stress för personal i köken.  
Billigare råvarukostnad då livsmedel garanterat fria från olika allergener ofta är dy-
rare.  
 
Datum för återrapportering 
Januari 2019 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 30   

 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som för-
tecknas i protokoll av 2018-03-14, § 30. 
 
 

SBN 2018/0002 Säters kommuns tillfälliga lokala trafikföreskrifter om förbud mot tra-
fik med fordon på Västra Långgatan i Säter MS 

SBN 2018/0003 Yttrande på remiss från miljö - och byggenheten gällande MS 
  uteservering för restaurang Athena   

SBN 2018/0005 Beslut om utlämnande av allmän handling - Fundering från medbor-
gare angående cykelväg efter Morbyvägen i Gustafs MS 

SBN2018/0034 Ansökan om parkeringstillstånd - Avslag CR 
SBN2018/0033 Ansökan om parkeringstillstånd   CR 
SBN2017/1086 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0019 Ansökan om parkeringstillstånd - Avslag CR 
SBN2018/0018 Yttrande på remiss från polisen gällande Sätermaran MS 
SBN2018/0048 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0049 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0092 Begäran om legitimering av omsorgsresa CR 
SBN2018/0031 Begäran om legitimering av omsorgsresa CR 
SBN2018/0024 Ansökan om parkeringstillstånd CR 
SBN2018/0088 Ansökan om parkeringstillstånd - Avslag CR 
SBN2018/0142 Begäran om legitimering av omsorgsresa CR 
SBN2018/0059 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0060 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0061 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0078 Ansökan om parkeringstillstånd CR 

SBN2018/0085 Yttrande på remiss från Miljö - och byggenheten gällande nybyggnad 
av återvinningsstation. MS 

SBN2018/0124 Yttrande på remiss från polisen gällande tillstånd av gatupratare MS 
SBN2017/1043 Ansökan om parkeringstillstånd CR 
SBN2018/0110 Ansökan om skolskjuts till friskola- Avslag CR 
SBN2018/0133 Ansökan om skolskjuts till friskola- Avslag CR 
SBN2018/0113 Ansökan om skolskjuts till friskola- Avslag CR 
SBN2018/0063 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0121 Begäran om legitimering av omsorgsresa CR 
SBN2018/0155 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0127 Samråd 12:6 MB uppmärkning av cykelleder, CK Natén AM 
SBN2018/0189 Remiss gällande tung transport från trafikverket BJ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

SBN2018/0082 Yttrande på remiss från Miljö- och Byggenheten gällande nybyggnad 
av återvinningsstation MS 

SBN2018/0083 Yttrande på remiss från Miljö- och Byggenheten gällande nybyggnad 
av återvinningsstation MS 

SBN2018/0086 Yttrande på remiss från Miljö- och Byggenheten gällande nybyggnad 
av återvinningsstation MS 

SBN2018/0158 Yttrande på remiss från Polisen, ansökan om tillstånd för allmän sam-
mankomst MS 

SBN2018/0187 Yttrande på remiss från Polisen, ansökan om tillstånd för allmän sam-
mankomst MS 

SBN2018/0212 Ansökan om skolskjuts till friskola- Avslag CR 
SBN2018/0228 Ansökan om skolskjuts till friskola- Avslag CR 
SBN2018/0227 Ansökan om skolskjuts till friskola- Avslag CR 
SBN2018/0195 Ansökan om skolskjuts- Avslag CR 
SBN2018/0196 Ansökan om skolskjuts- Avslag CR 
SBN2018/0241 Avseende samråd detaljplan för särskilt boende m m vid Prästgärdet AM 
AVL18-29 Tillfällig förlängning avtal Säterbostäder AM 
SBN2017/0955 Ansökan om kartbidrag och arrangemangsstöd NK 
SBN2017/0279 Ansökan om verksamhetsbidrag för handikappsorganisationer 2017 NK 
SBN2017/0248 Ansökan om bidrag till bryggor vid Rasjön NK 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 31   

 
 
Verksamhetsinformation 
 
Ärende       
Uppdrag från au avseende utredning lokal för Boule   
Information om arbetet med funktioner kopplat till Skedvi sporthall   
Skönvikshallen varmvattenbassäng 2017    
Skyltning öppettider Skönvikshallen    
Utredning-strategiska vägval framtida Va- försörjningen i Säters kommun  
VA-resultat 2017 & framåt     
Status samverkansavtal med Borlänge E    
Projekt Odalmannen utfall     
Information om dubbelspår & genomfart Trafikverket   
Parkeringsövervakning information    
Projekt Folieraren inför projektstart    
Information avseende fråga SBN2017/1093, beställning av omsorgsresa   
Information om projekt Morbyvägen    
Information om vinterväghållning    
Yttrande avseende granskning av detaljplaneprocess   
Verksamhetsplan skola     
Information om budgetprocess 2018    
FÖP Gustafs nuläge – avstämning Sweco    
Information från Säterbostäder avseende projekt Liljan   
Information från Säterbostäder om utredning sanering Åsen   
Miljöbokslut      
Ersättares deltagande vid au – vad säger reglementet   
Effektiviseringar kostenheten     
Information om externa lokaler som hyrs    
Information om skador på fastigheter under vintern   
Nämndsplan 2018     
Studieresa Uppsala inför budgetprocess     
Övriga aktuella projekt 
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Sbn § 32 Dnr: SBN2018/0184  
    
 
Förstudieavtal Aktören 
 
Beslut: 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar återremittera ärendet för att återkomma med 
mer information. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
I samband med arbetet med Bostadsplan så identifierades S23 som ett potentiellt 
område för attraktiva bostäder. 
 
Intressent har varit i kontakt med kommunen och önskat teckna förstudieavtal för 
detta område. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 33 Dnr: SBN2018/0185 
 
 
Prioritering avseende framtagande av detaljplaner 2018 & 2019 
 
Beslut: 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta om ny priorite-
ringsordning för upprättande av detaljplaner & översiktsplaner 2018 och 2019 enligt 
nedan. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
För att möta det behov som finns avseende bebyggelseutveckling och samhällsut-
veckling så pågår, i olika stadier, arbetet med att ta fram nya fördjupade översiktspla-
ner samt detaljplaner.  För att öka plankapacitet så har det även utförts en upphand-
ling som skapar mer kapacitet för framtagande av detaljplaner samt rekrytering för att 
förstärka plankapaciteten pågår. 
Revisionen har även granskat detaljplaneprocessen under 2017 och resultatet finns att 
finna i rapporten ”Granskning av detaljplaneprocessen”. 
 
Detaljplaneprioritering 2018 & 2019 

1. SÄBO detaljplan 
2. FÖP Gustafs 
3. FÖP Säter 
4. Plan-/er som rör dubbelspår & industriinfart Mora By 
5. Revidering av detaljplan Kyrkberget 
6. Folieraren G4 
7. Båthamn Enbacka 
8. Alga S8 
9. Pulkabacken S17 
10. Plan-/er som rör dubbelspår & genomfart Säter 
11. Aktören 
12. Detaljplan förskola 2 Säter (baserat på val av placering) 
13. Områdesbestämmelser Dammsjön, revidering 

 
Ljusterns strand S13 hanteras inom FÖP Säter genom att föreslås eventuellt som nytt 
LIS-område. 
 
 
Yttranden 
Lena Stigsdotter (V) motsätter sig punkt 9. Pulkabacken S17,  pågrund av det är en 
tätortsnära skog, tillgänglighet för medborgare, barn och ungdomar för friluftsliv och 
barn i rörelse. 
__________ 
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Sbn § 34   Dnr: SBN2018/0186 
 
 
Internkontrollplan 2018 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar:  

1. Godkänna redovisning av uppföljning Internkontrollplan 2017  
2. Fastställa förslag till Internkontrollplan 2018 för Samhällsbyggnadsförvalt-

ningen. 
3. Förvaltningschef ändrar i bilaga Internkontrollplan 2018, 4.2, Budget och 

ekonomiuppföljning, Ekonomiskt uppföljning i projekt Stora Skedvi skola 
har ej skett enligt beslut 

 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Internkontroll är en viktig del i arbetet med uppföljning av Samhällsbyggnadsnämn-
dens verksamhet. Andra delar som möjliggör en effektiv uppföljning är tydliga ruti-
ner samt system för hantering av avvikelser. Det vill säga att hela tiden arbeta för att 
lära av sina misstag och skapa en lärande organisation. Även en bra dialog mellan för-
valtning, nämnd, revisorer och kommunstyrelse med flera är en viktig grund för en 
bra internkontroll.  
Resultatet av internkontroll 2017 är övergripande bra. Dock har vi identifierat områ-
den där vi behöver bli effektivare. Bland annat så förtydligas det i internkontrollplan 
2018 hur enheten dokumenterar och rapporterar den löpande kontrollen. 
Arbetet för att få internkontrollen att bli en naturlig del av verksamheten fortsätter 
2018.  
 
__________ 
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Sbn § 35 Dnr: SBN2018/0098 
 
 
Remiss - samrådsförslag till åtgärdsprogram 2018 – 2021 för Sveri-
ges 5 vattendistrikt 
 
Beslut: 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lämna följande remissvar till kommunstyrelsen: 
 
”Samhällsbyggnadsnämnden har inget att invända mot förslaget. Parametrarna i åt-
gärdsprogrammet måste motsvara behovet för att kunna uppnå god status i våra yt-
vatten och grundvatten. Det kan ändå påpekas att ett utökat provtagningsprogram 
kommer att medföra ökade kostnader för kommunens VA-enhet och att det är vik-
tigt att kraven utformas så att provtagningsfrekvensen är ändamålsenligt utformad.” 
 
Bakgrund  
I EU-direktiv har 12 nya s.k. prioriterade ämnen lyfts fram. Samtidigt har också före-
komsten och riskerna med PFAS/PFOS uppmärksammats mycket och nya bedöm-
ningsgrunder har kommit kring hur koppar och zink kan bedömas utifrån biotillgäng-
liga halter snarare än totalhalter. Vattenmyndigheterna vill därför göra ett tillägg till 
det beslutade åtgärdsprogrammet för 2016–2021 vilket avses omfatta åren 2018–
2021.  
 
Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ett samråd från Vattenmyndigheterna 
till Miljö- och bygg- respektive Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Remissen 
gäller ett förslag till åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2018–2021 riktad mot 
myndigheter och kommuner.  
 
Förslaget till åtgärdsprogrammet innebär följande för Säters kommun:  

1. tillägg av prioriterade ämnen för ytvatten och PFAS i grundvatten till åtgärder 
som finns i befintligt åtgärdsprogram 2016–2021,  

2. ny åtgärd riktad mot kommunerna, och  
3. reviderade miljökvalitetsnormer för särskilt förorenande ämnen (zink och 

koppar) i ytvatten.  
 
Vattenmyndigheterna förslår följande tillägg i befintligt åtgärdsprogram för kommu-
nerna 2016–2021:  

• tillägg av aklonifen och cypermetrin i ytvatten för åtgärd 2b) (tillsyn kring 
växtskyddsmedel)  

• tillägg av PFOS, aklonifen och cypermetrin i ytvatten för åtgärd 3) (inriktning 
av tillsyn kring avloppsledningsnät och avloppsreningsverk)  

• tillägg av dioxiner och dioxinlika föreningar, PFOS, alkonifen, cypermetrin, 
diklorvos och cybutryn för ytvatten samt PFAS (summa 11) för grundvatten 
för åtgärd 6 (miljökvalitetsnormer vid översikts- och detaljplanering)  
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Sbn § 35 forts 
 

• tillägg av PFOS, alkonifen, och cypermetrin för ytvatten samt PFAS (sum-
ma11) för grundvatten för åtgärderna 7 och 8 (vatten- och avloppsplaner re-
spektive planer för dagvattenhantering)  

• tillägg av dioxiner, PFOS, alkonifen och cypermetrin för ytvatten samt PFAS 
(summa 11) för grundvatten för åtgärd 8 (plan för dagvattenhantering)  

• tillägg av nya ämnen och text i åtgärd 1 (kommunernas tillsyn): ”Åtgärder 
som omfattar det nya prioriterade ämnet PFOS i ytvatten samt PFAS 
(summa 11) i grundvatten ska påbörjas omgående och genomföras kontinuer-
ligt. Kommunerna ska i sin tillsyn av förorenade områden särskilt prioritera 
och ställa krav på utredningar och åtgärder så att miljökvalitetsnormerna för 
vatten följs. Kommunerna ska i sin tillsyn av den kommunala räddningstjäns-
ten ställa krav på sanering av skumtankar som kan vara förorenade med 
PFOS. Kommunerna ska också ställa krav på att skumrester som innehåller 
något av ämnena i PFAS (summa 11) tas omhand vid exempelvis rengöring 
av slangar efter släckning vid olycksbränder på så sätt att miljökvali-tetsnor-
merna för vatten kan följas.”  

• tillägg av nya ämnen och text i åtgärd 5 (långsiktigt skydd för vattenförsörj-
ningen): ”Åtgärd a) och c) omfattar de nya prioriterade ämnena alkonifen, 
cybutryn, cypermetrin, diklorvos, PFOS och dioxiner och dioxinlika före-
ningar i ytvatten samt PFAS (summa 11) i grundvatten och ska vara vidtagna 
senast den 22 december 2021.”  

 
__________ 
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Sbn § 36   
 
 
Arbetsmiljö- och personalfrågor 
 
Presentation fastighetsorganisation  
Rekrytering samhällsplanerare  
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Sbn § 37  
 
 
Inbjudan kurser m m 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar:  
Lisbeth Ander får åka på Fritidsjuridik 17 april. 
 
F-SBN2018/0014 Fritidsjuridik – Vem ska äga och driva kommunens idrottsanlägg-
ningar? 
 
F-SBN2018/0009 Det kommunala ansvaret för skolskjutsar – en genomgång – 
Stockholm 
 
F-SBN2018/0015 Inbjudan till seminarium 18 april i Borlänge om Hållbar vatten-
kraft i Dalälven  
 
Dataskyddsförordning (GDPR) 16 maj Fullmäktigesalen Rådhuset 
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Sbn § 38  
 
 
Genomgång av kartsystem 
 
Karttekniker Stefan Spånberg går igenom Säterkartan. 
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