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 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Kaffestugan på hembygdsgården i Stora Skedvi kl: 08:30-17:25 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
 
 
 
 
 
 

Håkan Karlsson (S) ordförande 
Michael Arvidsson (C) ej §§ 70-71 på grund av jäv  
Johan Fredriksson (M) 
Berith Lindgren (S) 
Lisbeth Ander (S)  
Malin Hedlund (M) 
Lena Stigsdotter (V) 
Rolf Printz (SD) ers. för Jenny Nordahl  
Elsa Efraimsson Vestman (C) 
Daniel Ericgörs (KD) ers. för Michael Arvidsson (C)  
 §§ 70-71 
 
Daniel Ericgörs (KD) 
Magnus Gabrielson (MP) gick klockan 16:53 
 
  
 
 
 

 
 
Övriga deltagare 

 
 
Se närvarolista sidan 2  
 

Utses att justera Rolf Printz 
Justeringens  
plats och tid 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-06-14 07:00 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 70-92 
 Camilla Andersson  

 Ordförande   
 Håkan Karlsson  

 Justerande   
 Rolf Printz  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
 2018-06-12 
Datum för  
anslags uppsättande 2018-06-14 Datum för  

anslags nedtagande 2018-07-06 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Underskrift   
 Camilla Andersson  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
 

Övriga deltagare samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-12 
Camilla Andersson   nämndsekreterare 
Andréas Mossberg  förvaltningschef 
Isak Jakobsson  SWECO §§ 70-74 
Yvonne Seger   SWECO §§ 70-74 
Dagny Hansson  revisor §§ 70-77 
Marie Richaud  revisor §§ 70-77 
Mikael Spjut  gatuchef §§ 70-73, 76-77 
Bengt Eklund  medborgare § 72 
Bengt Swenson  medborgare § 73 
Lena Perrault  rektor Stora Skedvi skola § 78 
Esbjörn Carlsson  arkitekt § 78 
Veronica Carlsson  ekonom §§ 77-92 
Per-Olov Grundström  fastighetschef §§ 78-92 
Nima Khaledian  fastighetsenheten § 81 
Thomas Geijer  fastighetsenheten §§ 77, 86-87 
Staffan Jansson  kommunbiolog § 77 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 70 Dnr: SBN2017/0898 
 
 
Samrådsredogörelse, Detaljplan för särskilt boende (SäBo) vid Präst-
gärdet 
 
Beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
upprättad samrådsredogörelse för detaljplan för särskilt boende m.m. vid 
Prästgärdet, daterad 2018-05-31 godkänns med förändringen att byggnadshöjden för 
hela planområdet ändras till max 8 meter och att kommentarerna till berörda parter 
ändras i överensstämmelse med ändringen. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen fattade 2017-02-07 beslut om att prioritera ett framtagande av  
detaljplan för ett särskilt boende. Programsamråd hölls 2017-03-15 t.o.m. 2017-04-
23. Kommunfullmäktige fattade 2017-09-21 beslut om att godkänna planprogrammet 
för lokalisering av ett särskilt boende och förordade i första hand det aktuella plan-
områ-det (område D –”förskoletomten”). Samhällsbyggnadschefen beslutade 2018-
02-21 på delegation att godkänna detaljplanen, upprättad i februari 2018, för samråd. 
Sam-råd har pågått under perioden 2018-03-06 t.o.m. 2018-04-03.  
 
Sammanställning av alla inkomna synpunkter under samrådet samt  
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till dessa yttranden och förslag till ju-
steringar av planhandlingarna inför granskning finns redovisade i en samrådsredogö-
relse. 
 
Jäv  
Michael Arvidsson (C) anmäler jäv och deltar ej i överläggningar och beslut. 
 
Ajournering 
Mötet ajourneras 08:35-08:45 
Mötet ajourneras 09:25-09:34 
 
Yrkande 
Elsa Efraimsson Westman yrkar att detaljplanen ändras generellt så att höjden blir 8 
meter. 
 
Malin Hedlund (M), Johan Fredriksson (M) yrkar på återremiss. Förslaget om återre-
miss ställs mot om ärendet ska avgöras idag. Ordförande finner att ärendet ska avgö-
ras idag. 
 
Beslutsgång 
Malin Hedlund (M) och Johan Fredriksson (M) begär omröstning. 
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Sbn § 70 forts 
 
Omröstning 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Parti Ja/Nej 
Berith Lindgren S Ja 
Lisbeth Ander S Ja 
Elsa Efraimsson Westman C Ja 
Johan Fredriksson M Nej 
Malin Hedlund M Nej 
Daniel Ericgörs KD Nej 
Rolf Printz SD Nej 
Lena Stigsdotter V Ja 
Håkan Karlsson  S Ja 

 
Med 5 ja röster mot 4 nej röster finner ordförande att samhällsbyggnadsnämnden be-
slutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Reservation 
Vi reserverar oss mot beslutet att minska takhöjden på SÄBO. Majoritetens förslag 
som presenterades vid sittande bord, innebär i praktiken en minskning med tredjedel 
av platserna. Det har inte skett någon dialog med berörd verksamhet om den omfat-
tande förändringen. Då majoriteten genom sitt förslag också har konstaterat att det 
inte finns plats för de föreslagna 100 platserna på Prästgärdet, anser vi att man ska ta 
sitt ansvar och överväga en ny plats för placering av SÄBO. 
 
Johan Fredriksson (M)    
Malin Hedlund (M) 
Daniel Ericgörs (KD) 
Rolf Printz (SD) 
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Sbn § 71 Dnr: SBN2017/0898 
 
 
Beslut om granskning av Detaljplan för särskilt boende (SäBo) vid 
Prästgärdet 
 
Beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
1. detaljplan för särskilt boende m.m. vid Prästgärdet, upprättad i maj 2018 och 

bestående av plankarta och planbeskrivning, godkänns med förändringen att 
byggnadshöjden för hela planområdet ändras till max 8 meter och att plankarta 
och planbeskrivning ändras i överensstämmelse med detta.  

 
2. granskning skall ske under en period av minst 3 veckor. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Detaljplanen upprättas för att Säters kommun, i likhet med många andra kommuner i 
Sverige, har en åldrande befolkning som i kombination med brist på både platser i 
särskilt boende och brist på ordinärt boende gör att ett nytt särskilt boende är angelä-
get för att Säters kommun ska klara sina åtaganden avseende god bostadsförsörjning.  
 
Som ett första steg togs ett planprogram fram under 2017 för att utreda vilken plats i 
Säter som var lämpligast för uppförande av ett särskilt boende.  
 
Den aktuella detaljplanen bedöms inte strida mot översiktsplanens syfte, men be-
döms vara av betydande intresse för allmänheten. Därför hanteras framtagandet av 
detaljplanen med s.k. utökat förfarande.  
 
Detaljplanen syftar till att inom planområdet skapa förutsättningar för att uppföra ett 
särskilt boende för äldre (SäBo) med nödvändiga kringfunktioner. Detta görs i planen 
genom att medge uppförande av byggnader för bostäder, vård och skola. Det sär-
skilda boendet är tänkt att placeras i den norra delen av planområdet samtidigt som 
planen för den södra delen möjliggör för en flexiblare markanvändning för att vid 
behov på sikt kunna utöka omfattningen av det särskilda boendet. Eftersom den gäl-
lande detaljplanen medger uppförande av skolbyggnader för den norra delen av plan-
området tillåter även den aktuella planen uppförande av byggnader för sådan verk-
samhet. Detaljplanen skapar även förutsättningar för att i den västra delen av plan-
området uppföra tekniska anläggningar (t.ex. nätstation för elförsörjning).  

 
     Forts.  
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Forts. § 71 
 
 
Planförslaget har tagits fram av konsulter på Sweco på uppdrag av Säters kommun.  
 
2017-02-07  Kommunstyrelsen fattade beslut om att prioritera ett  

framtagande av detaljplan för ett särskilt boende.  
2017-03-15 t.o.m. 2017-04-23, Programsamråd  
2017-09-21  Kommunfullmäktige fattade beslut om att godkänna plan-

programmet för lokalisering av ett särskilt boende och  
förordade i första hand det aktuella planområdet  
(område D –”förskoletomten”). 
   

2018-02-21  Samhällsbyggnadschefen beslutade på delegation att god-
känna detaljplanen, upprättad i februari 2018, för samråd.  

2018-03-06 t.o.m. 2018-04-03, Samråd 
 
Jäv  
Michael Arvidsson (C) anmäler jäv och deltar ej i överläggningar och beslut. 
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Sbn § 72   Dnr: SBN2017/1092 
 
 
Medborgarförslag om rastplats på Bispbergsklack 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
1. avslå medborgarförslaget.  
2. uppdra till förvaltningen att föra dialog med Bispbergs byförening och skogsbo-

lag 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
I medborgarförslag daterat 2017-11-08 framförs önskemål om att Säters kommun tar 
initiativ till och anordnar en slogbod med eldstad i närheten av den gröna vandrings-
leden på Bispbergs klack. De avverkningar som gjorts i området gör att platsen  
bjuder på en fin utsikt över hela Säter med omnejd.  
 
Kommunfullmäktige har beslutat att skicka ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden 
för beslut. 

 
Delge beslutet till:  
Avsändare av medborgarförslag 
Kommunfullmäktige 
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Sbn § 73   Dnr: SBN2017/1091 
 
 
Medborgarförslag om att förbättra tillgängligheten för besökare i Sä-
terdalen 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att medborgarförslaget är besvarat. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
I medborgarförslag daterat 2017-10-20, framförs synpunkter på tillgängligheten i  
Säterdalen. I medborgarförslaget föreslås att:  

• Vägen från Norrtull ner i Säterdalen som Bruksvägen framförallt förbättras, 
då den är i ett dåligt skick, samt nyttjas som en gångväg både nere i dalen vid 
”Kungastenen” och uppe vid Norrtull  

 
• Den parkering som finns mellan kyrkogården och Bruksvägen vid Norrtull 

förses med skyltning om att parkering är tillåten, den används nu av besökare 
som vill gå ner i dalen.  

 
• Det även skyltas som gångväg där Dalstigen går ner mot Säterdalen. (Dals-

tigen ansluter till Bruksvägen vid Kvarnbron)  
 
Kommunfullmäktige har beslutat lämna medborgarförslaget till Samhällsbyggnads-
nämnden för beslut. 
 
Delge beslutet till:  
Avsändare av medborgarförslag 
Kommunfullmäktige 
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Sbn § 74 Dnr: 2014000377 
 
 
Beslut om granskning om ny fördjupad översiktsplan (FÖP) för Gus-
tafs tätort 
 
Beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar:  
- gå ut på granskning avseende ny fördjupad översiktsplan för Gustafs tätort.  
- att granskningen ska pågå under minst 6 veckor  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
En fördjupad översiktsplan innebär att man pekar ut ett område som behöver speci-
ficeras mer i detalj än vad översiktsplanen tillåter. Det är kommunens aktuella be-
dömning om hur mark-och vattenområden i Gustafs tätort bör användas och hur be-
byggelsen ska utvecklas de kommande åren.  
En ny fördjupad översiktsplan för Gustafs tätort behövs för att kunna möta efterfrå-
gan på bl.a. bostadsbebyggelse, verksamhetsområden, VA-utbyggnad, gång-och cy-
kelvägar och kollektivtrafik med mera.  
Tidsperspektivet som planen behandlar överensstämmer med Säters kommuns vision 
fram till år 2030.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade godkänna samrådsredogörelse 2017-09-05  
Granskningshandlingen är framtagen i samarbete med Yvonne Seger (SWECO). 
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Sbn § 75 Dnr: SBN2018/0294 
 
 
Medborgarförslag om städning på Fågelsången 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar yttra sig enligt ställt förslag  
 
Yttrande  
Vid ett eventuellt beslut att ta över lokalvård på Fågelsången så kommer förvaltningen att skapa 
förutsättningar för ett bra genomförande.  
Dock behöver förändringen tas upp i pågående budgetarbete samt samordnas med Socialförvaltning-
ens planering för en effektiv verksamhet. I dagsläget är Lokalservice inte bemannade för att arbete i 
linje med medborgarförslaget.  
I avvaktan på pågående utredningar samt framtagande av nya arbetssätt så bör medborgarförslaget 
ses som besvarat.  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2018-03-20, medborgarförslag rörande 
städning på äldreboendet Fågelsången, för yttrande.  
 
Inför framtagandet av ett nytt särskilt boende i Säters tätort är planeringen att Lokal-
service ska ansvara för städning. I och med detta så skapas förutsättningarna för en 
god lokalvård i den nya byggnaden.  
 
I pågående budgetprocess beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott att ge Kom-
mundirektören i uppdrag att genomföra översyn av  
2. Kostnadsnivå inom städorganisationen. 

 
Delge beslutet till:  
Kommunstyrelsen 
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Sbn § 76   Dnr: SBN2016/0553 
 
 
Bidrag för tillgänglighetsåtgärd 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
1.  att avslå ansökan 
2. uppdra till förvaltningen att utreda möjligheter att fram riktlinjer/policy  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
En ansökan om bidrag för tillgänglighetsanpassning av offentlig entré tillhörande  
fastigheten IRIS 1 har inkommit. Den totala kostnaden för rampen uppgår enligt  
ansökan till 44 675 kr. 
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Sbn § 77   
 
 
Verksamhetsinformation 
 
    Föredragare 
Parkeringar i anslutning till Gränsgatan Mikael 
GC-väg Kyrkbyn, Morbyvägen, Skönvik Mikael 
VA-plan    Liv 
Besök arbetsmiljöverket Reningsverk  Liv/Andréas  
Utredning sanering Åsen  Andréas/Anna  
Liljan Mark & Miljödomstolen  Andréas 
Status budgetprocess – förslag till beslut KF Andréas/Veronica 
Besök arbetsmiljöverket Skönvikshallen Peo/Andréas 
Lagningar av tak samt drift och underhållsplan Peo  
Rapport Ishallen   Peo 
Förnyelse servitut   Thomas/Peo 
Industrimark   Thomas 
Grön infrastruktur, LONA bidrag  Staffan 
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Sbn § 78   
 
 
Studiebesök Stora Skedvi skola 
 
Rundvandring på Stora Skedvi skola med rektor Lena Perrault, arkitekt Esbjörn 
Carlsson och fastighetschef Per-Olov Grundström. 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-12 14  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 79   Dnr: SBN2017/1094 
 
 
Handlingsplan mot hedersrelaterat våld 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar återremittera ärendet då det saknar grundläg-
gande åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har antagit en policy mot hedersrelaterat våld. Utifrån policyn 
ska nämnderna ta fram handlingsplaner för den egna verksamheten 
  
Yrkande 
Malin Hedlund (M) yrkar på återremiss 
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Sbn § 80    
 
 
Ekonomi & budgetuppföljning 
 
Beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.  
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Sbn § 81   Dnr: SBN2018/0426 

Skrivelse gällande tidfördelning och städrutiner Stora Skedvi sport-
hall 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
- Att godkänna förslaget vad gäller grundschema avseende tidsbokning för Stora 
Skedvi sporthall 
- Att lägga informationen om städrutiner till handlingarna 
 
Sammanfattning av ärendet  
Samhällsbyggnadsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på tid-
fördelning samt städrutiner för nya sporthallen i Stora Skedvi. Förslaget är framtaget 
utifrån önskemål från lokala föreningar i Stora Skedvi, samt övriga föreningar i kom-
munen. Reservation finns för att mindre förändringar kan komma att ske innan sä-
songen 2018/2019 startar. 
  
Förvaltningens förslag är att framtaget grundschema för tidbokning skall gälla under 
första säsongen 2018/2019 i Stora Skedvi sporthall. Under säsongen ska en översyn 
göras gällande fastställda fördelningsprinciper och prioriteringsordning gällande till-
delning av tider i Skönvikshallen och kommunens gymnastiklokaler. Målet är att även 
kunna inkludera den nya sporthallen i Stora Skedvi i dessa regler.  
Städning av hallen kommer att utföras vardagar, måndagar-fredagar av personal från 
Lokalservice.  
Föreningarna grovstädar bokade lokaler vardagskvällar och helger. 
  
Beslutet skall delges  
Berörda föreningar 
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Sbn § 82   
 
 
Delgivningar 
 
Lisbeth Ander (S) rapporterar från kurs i Fritidsjuridik   
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Sbn § 83   
 
 
Inbjudan kurser m m 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
Håkan Karlsson får gå på webbinarium om hot, hat och våld mot förtroendevalda. 
 

F-SBN2018/0052 Trygghetsdag 2018 2018-05-30 
F-SBN2018/0051 Inbjudan - Webbinarium om hot, hat och 

våld mot förtroendevalda den 19 juni 2018 
2018-05-29 

F-SBN2018/0050 Skolskjutsdagarna 23-24 oktober 2018 2018-05-24 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 84   
 
 
Arbetsmiljö- och personalfrågor 
 
Kostenheten 
Genomgång arbetsmiljörutiner, VA-enheten, Skönvikshallen   
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 85 Dnr: SBN2018/0311 
 
 
Skönvik 1:26-27 – sammanläggning av tomter 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar avslå inkommen förfrågan gällande sammanlägg-
ning av tomterna Skönvik 1:26 o 1:27.  
 
Ärendebeskrivning  
Cecilia Hedman har reserverat tomten Skönvik 1:27 inom Skönviks Strand t o m 
2018-05-30. Hon har därefter inkommit med förfrågan om möjligheten att förvärva 
både Skönvik 1:27 o gränsande Skönvik 1:26. Anledningen till detta är att det hus 
med dubbelgarage hon valt inte bedöms passa/rymmas inom en tomt. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 86   Dnr: SBN2018/0449 
 
 
Förstudieavtal markområde Enbacka Båthamn 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta godkänna för-
slag till förstudieavtal för berört område.  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
I samband med antagande av Bostadsplan så identifierades Enbacka vid älven G3 
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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Sbn § 87   Dnr: SBN2017/0736 

Försäljning Fäggeby skola 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar sälja Fäggeby skola. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade hösten 2017 att uppdra ut samhällsbyggnadsnämnden 
att genomföra försäljning av Fäggeby skola. Förvaltningen uppdrog åt Svensk Fastig-
hetsförmedling att annonsera och ta in anbud med förutsättningen att bostäder skulle 
prioriteras och i det fall detta ej kunde ske skulle verksamheter prioriteras. 
 
En extern värdering genomfördes och gav riktmärket 3,5 miljoner kr. 
 
Under anbudstidens gång kom 3 anbud in, varav ett anbud avsåg bostäder och ett 
avsåg verksamhet riktad mot äldre. Den tredje anbudsgivaren hoppade av i tidigt 
skede. Anbudsgivare två, verksamhet, ville göra en grundligare kalkyl innan komplet-
tering av anbudet och efter denna drog tillbaka sitt anbud. Kvar är då anbudsgivare 
avseende bostäder och det visar sig avse endast en privatbostad. Svensk fastighetsför-
medling har vidimerat denna familjs genuina intresse och seriositet. Anbudet från 
denna är i nivån 2,5 miljoner kr och speglar enligt svensk fastighetsförmedling fastig-
hetens marknadsvärde. Fastighetsenheten delar denna uppfattning. 
 
Anbudet speglar enligt Svensk Fastighetsförmedling fastighetens marknadsvärde. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Försäljningen av Fäggeby skola är ett led i utvecklingen av St Skedvi skola och där-
med förbättringar i många avseenden, såsom minskade kostnader för drift och un-
derhåll, samordningsvinster av personal, att uppnå visionen av fossilfria fastigheter 
samt öka invånarna i kommunen. 
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Sbn § 88   
 
 
Redovisning av delegationsbeslut 

 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som  
förtecknas i protokoll av 2018-06-12, § 88.  
 

SBN2018/0287 Ansökan om parkeringstillstånd CR 
SBN2018/0275 Ansökan om parkeringstillstånd CR 
SBN2018/0293 Ansökan om parkeringstillstånd-avslag CR 
SBN2018/0302 Ansökan om reseersättning,friskola-avslag CR 

SBN2018/0320 
Säters Kommuns tillfälliga LTF om förbud mot trafik med for-
don på Herrgårdsvägen MS 

SBN2018/0299 
Yttrande på remiss från Trafikverket, gällande ny bärighets-
klass CR 

SBN2018/0325 
Yttrande på remiss från Polisen angående anmälan om offent-
lig tillställning CR 

SBN2018/0309 
Yttrande på remiss från Miljö och Byggenheten gällande ny-
byggnad av enbostadshus CR 

SBN2017/1067 Utbetalning av driftbidrag till enskilda vägar MS 
SBN2018/0323 Ansökan om skolskjuts-avslag CR 
SBN2018/0324 Ansökan om skolskjuts-avslag CR 
SBN2018/0249 Begäran om legitimering av omsorgsresa CR 
SBN2018/0279 Begäran om legitimering av omsorgsresa CR 
SBN2018/0169 Ansökan om skolskjuts-avslag CR 
SBN2018/0223 Ansökan om skolskjuts-avslag CR 
SBN2018/0224 Ansökan om skolskjuts-avslag CR 
SBN2018/0310 Ansökan om parkeringstillstånd CR 

SBN2018/0350 
Säters Kommuns tillfälliga LTF om förbud mot trafik med for-
don på del av Bergslagsgatan MS 

SBN2018/0253 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0340 Ansökan om parkeringstillstånd- avslag CR 
SBN2018/0348 Ansökan om parkeringstillstånd- avslag CR 

SBN2018/0342 
Yttrande på remiss från polisen angående ansökan om begag-
nande av offentlig plats CR 

SBN2018/0286 Ansökan om skolskjuts CR 

SBN2018/0367 
Yttrande på remiss från Polisen, gällande begagnande av of-
fentlig plats. CR 

SBN2018/0355 Ansökan om kontant resebidrag CR 
SBN2018/0380 Tillfällig lokal trafikföreskrift gällande Vasagatan CR 
SBN2018/0105 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0103 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0104 Ansökan om skolskjuts CR 
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SBN2018/0106 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0132 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0134 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0115 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0171 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0182 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0203 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0214 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0213 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0209 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0208 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0233 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0232 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0222 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0238 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0246 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0283 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0282 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0332 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0170 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0273 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0130 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0131 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0050 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0053 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0035 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0036 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0099 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0100 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0102 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0107 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0112 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0119 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0120 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0136 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0205 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0206 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0207 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0219 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0220 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0230 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0234 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0135 Ansökan om skolskjuts CR 



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-12 25  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

SBN2018/0284 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0285 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0252 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0215 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0216 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0079 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0064 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0069 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0052 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0204 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0047 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0051 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0149 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0129 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0128 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0041 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0362 Ansökan om parkeringstillstånd CR 
SBN2018/0147 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0148 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0229 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0218 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0217 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0201 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0108 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0109 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0028 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0066 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0065 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0068 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0067 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0038 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0037 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0353 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0376 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0363 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0364 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0137 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0392 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0288 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2018/0289 Ansökan om skolskjuts CR 
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SBN2018/0418 
Remiss gällande politiskt bokbord, Gränsga-
tan 3 MS 

SBN2018/0408 Remiss gällande container, Hagavägen 31 CR 

SBN2018/0398 
Remiss gällande uteservering, Annas Hemba-
geri CR 

SBN2018/0410 Remiss gällande parkering, Åsgårdarna CR 

SBN2018/0419 
Remiss gällande barnvagnsmarch, Landsvä-
gen CR 

SBN2018/0391 
Remiss gällande återvinningsstation, Berg-
täktsvägen CR 

SBN2018/0428 
Remiss gällande information inför val, Gräns-
gatan/Vasagatan CR 

SBN2018/0422 
Tillfällig LTF,namnlös väg mellan Kungsvä-
gen/Stationsgatan CR 

AVL18-52 Avtal om grönyteskötsel med Skonbo AB MS 
SBN2018/0432 LTF, parkering av fordon på Storgatan CR 
SBN2018/0433 LTF, ändamålsplats på Storgatan CR 
SBN2018/0442 Remiss gällande bygglov, Annas Hembageri CR 

SBN2018/0445 
Remiss gällande blomkrukor, Södra Dalarnas 
Sparbank CR 

SBN2018/0383 Ansökan om parkeringstillstånd CR 
SBN2018/0343 Ansökan om driftbidrag- avslag BJ 

SBN2018/0465 
Remiss gällande försäljning av jordgubbar, 
Säters Livs CR 

SBN2018/0480 
Remiss gällande kampanjarbete, Modera-
terna CR 

SBN2018/0482 
Remiss gällande skolavslutningsparad,Kungs-
gårdsskolan CR 

SBN2018/0468 
LTF,Industrigatan 
 CR 

SBN2018/0431 
LTF, Morbyvägen 
 CR 

SBN2018/0366 
Ansökan om spårbidrag Stora Skedvi skoter-
klubb N.K 

SBN2018/0330 
Ansökan om spårbidrag Säterbygdens skoter-
klubb N.K 

SBN2018/0346 
Bidrag för sommararbete till ungdomsledare 
för Fotbollskolan i Säter 2018 N.K 

SBN2018/0417 Inköp traktor Säters idrottsplats N.K 
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Sbn § 89   Dnr: SBN2018/0371 
 
 
Planbesked – Detaljplan för Skönvik 1:6, 1:15, 1:17, 1:21 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen:  
1. Godkänna påbörjandet av detaljplan för Skönvik 1:6, 1:15, 1:17, 1:21  
2. Planarbetet ska bekostas av Samhällsbyggnadsbolaget  
3. Detta planbesked innebär inte något slutligt ställningstagande i sakfrågan  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
En ansökan om planbesked har lämnats in till förvaltningen avseende bostäder, kon-
tor & handel.  
Planbeskedet begränsas till att gälla i två år. Detta innebär att planarbetet ska påbörjas 
och planavtal med kommunen ska tecknas inom två år. Planavtal ska tecknas med 
kommunen om reglering av kommunens kostnader för planarbetet.  
 
Motivering till beslut  
En prövning i detaljplan innebär att man klarlägger hur omgivningen påverkas och 
det är nödvändigt för att bedöma om den tänkta användningen av marken är lämplig 
för bostäder med mera.  
Åtgärden tillgodoser kommunens behov av vidareutveckling av tätortsnära boende 
och den planerade exploateringen överensstämmer med kommunens inriktning. 
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Sbn § 90  Dnr SBN2017/0898 
 
 
Projekt SäBo, Särskilt boende 
 
Beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.  
 
Ärendebeskrivning  
Förvaltningen redovisar nuläget i projektet   
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Sbn § 91 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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Sbn § 92 Dnr: SBN2018/0448   
 
 
Projekt ny logebyggnad med mera vid stallet i Säter 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens beslutar 

• upphäva Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut §48, 2018-05-23 
• avbryta upphandling på grund av att det ryms ej inom befintlig budget.  
• uppdra till förvaltningen att uppdatera förfrågningsunderlaget med det som 

är nödvändigt för verksamheten.  
 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ärendet rör investering i Logen med mera vid stallet i Säter. 
I projektet finns ingående delar: 

• Sadelkammare med golvvärme 
• Ombyggnad elcentral 
• Ersättning gammal gödselplatta  gödselcontainer med överbyggnad (bättre 

arbetsmiljö) 
• Eluppvärmning  bergvärme (vilket på sikt möjliggör att koppla på övriga 

delar av anläggningen) 
• Förråd 
• Förvaring spannmål & ensilage  
• Med mera 

 
På grund av upphandlingssekretess redogör förvaltningen inkomna anbud samt an-
budsutvärdering på sammanträdet. 
 
2018-04-18 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden delegera rätten, att besluta om till-
delning avseende projekt Ny logebyggnad m.m vid stallet i Säter, till Samhällsbygg-
nadsnämndens arbetsutskott. 
 
2018-05-23 beslutade Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott §48: 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar:  
• avbryta upphandling på grund av att det ryms ej inom befintlig budget.  
• uppdra till förvaltningen att uppdatera förfrågningsunderlaget med det som är nödvändigt för verk-
samheten. 
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