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SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

Blad

2016-09-07

1

Plats och tid

Samhällsbyggnadsförvaltningens sammanträdesrum kl. 08.30-12:00

Beslutande

Håkan Karlsson (S)
Marit Ragnarsson (C)
Johan Fredriksson (M)
Berith Lindgren (S)
Lisbeth Ander (S)
Malin Hedlund (M)
Magnus Gabrielson (Mp)
Kristoffer Olerås (C)

ordförande
vice ordförande
andre vice ordförande

ers. för Sten-Olof Eklund (V)

Ej tjänstgörande ersättare
Övriga deltagare

Camilla Andersson
Marie-Louise Snell
Andréas Mossberg
Azzizulah Nouri
Thomas Geijer
Helena Olander

Utses att justera

Malin Hedlund
Samhällsbyggnadsförvaltningens sammanträdesrum 2016-09-07 kl 15:00

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

nämndsekreterare
nämndsekreterare § 125
förvaltningschef
praktikant
fastighetschef §§ 125, 127
tf miljö- och byggchef § 125

Sekreterare

Paragrafer

Camilla Andersson
Ordförande

Håkan Karlsson
Justerande

Malin Hedlund
Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-09-07

Datum för
anslags uppsättande

2016-09-08

Förvaringsplats
för protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum för
anslags nedtagande

Underskrift

Camilla Andersson

Utdragsbestyrkande

2016-09-30

125, 127

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

Blad

2016-09-07

2

Plats och tid

Samhällsbyggnadsförvaltningens sammanträdesrum kl. 08:30-16:00

Beslutande

Håkan Karlsson (S)
Marit Ragnarsson (C)
Johan Fredriksson (M)
Berith Lindgren (S)
Lisbeth Ander (S)
Malin Hedlund (M)
Magnus Gabrielson (Mp)
Kristoffer Olerås (C)

Ej tjänstgörande ersättare
Övriga deltagare

ers. för Sten-Olof Eklund (V)

Camilla Andersson
nämndsekreterare
Andréas Mossberg
förvaltningschef
Azzizulah Nouri
praktikant
Pär Jerfström
kommunchef § 126
Håkan Engberg (S)
Jävsnämnden § 126
Hans-Otto Jönsson (L)
Jävsnämnden § 126
Esbjörn Westman (C)
Jävsnämnden § 126
Anna Nygren
VA renhållningschef
Helena Olander
tf miljö- och byggchef §§125,133-134
Martin Henriksson
Karolina Strömberg
Cecilia Romlin
Mattias Palmestål
Medborgare
Malin Hedlund
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-09-12 kl 08:00

Utses att justera
Justeringens
plats och tid
Underskrifter

ordförande
vice ordförande
andre vice ordförande

Sekreterare

Paragrafer

Camilla Andersson
Ordförande

Håkan Karlsson
Justerande

Malin Hedlund
Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-09-07

Datum för
anslags uppsättande

2016-09-12

Förvaringsplats
för protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum för
anslags nedtagande

Underskrift

Camilla Andersson
Justerande sign

Utdragsbestyrkande

2016-10-04

126, 128-142

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden
Sbn § 125

Sammanträdesdatum

Blad

2016-09-07

3

Dnr Sbn 2014000092

Igångsättningsbeslut Stora Skedvi skola
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar:
1. Uppdatera projektplanen med reviderad projektorganisation.
2. Uppdatera projektplanen med kommunfullmäktiges beslut om alternativ 3 i
Kf § 66.
3. Uppdra till förvaltningen att ta fram en ny tidplan efter igångsättningsbeslut.
4. Uppdra till förvaltningen att arbeta fram förslag till funktion och utformning
av aktivitetshallen.
5. Godkänna utformningen av etapp 1 avseende Stora Skedvi skola och förskola
enligt skiss daterad 2015-09-18, plan 1 och 2
6. Godkänna framtaget projektredovisningssystem
7. Godkänna extern genomlysning av utökat projekt i förhållande till LOU
8. Föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att ge igångsättningsbeslut för projekt Stora Skedvi skola samt bevilja projektet ianspråkta medel.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-13 att fastställa budgeten för Stora Skedvi
skola till 91,4 miljoner. Innan igångsättningsbeslut så har det arbetats fram underlag
som stödjer beslut om byggstart.






Upphandling av konsult
Extern granskning av kalkyl
Framtagande av projektredovisningssystem
Förslag till projektorganisation
Extern genomlysning av utökat projekt i förhållande till LOU

Framtagna förslag avseende fastighet är avstämda med verksamheten och berörd personal. Avseende yttre lärmiljö kommer projektering att påbörjas under hösten och
redovisas separat.
Yrkande
Malin Hedlund (M) och Johan Fredriksson (M) yrkar på återremiss för komplettering
av handlingarna. Rätt namn på projektgrupp/styrgrupp/referensgrupp.
Vi vill ha en genomgång av bygglovet, hur det stämmer med vår avsikt med Etapp 1.
Vi vill ha en tydligare och förstärkt projektstyrning för ett så omfattande byggprojekt.
Ordförande yrkar på huvudförslaget: (punkt 1-8)
1. Uppdatera projektplanen med reviderad projektorganisation.
2. Uppdatera projektplanen med kommunfullmäktiges beslut om alternativ 3 i
Kf § 66.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

2016-09-07
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Forts. Sbn § 125
3. Uppdra till förvaltningen att ta fram en ny tidplan efter igångsättningsbeslut.
4. Uppdra till förvaltningen att arbeta fram förslag till funktion och utformning
av aktivitetshallen.
5. Godkänna utformningen av etapp 1 avseende Stora Skedvi skola och förskola
enligt skiss daterad 2015-09-18, plan 1 och 2
6. Godkänna framtaget projektredovisningssystem
7. Godkänna extern genomlysning av utökat projekt i förhållande till LOU
Föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att ge igångsättningsbeslut för projekt Stora
Skedvi skola samt bevilja projektet ianspråkta medel
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra.
Ordförande finner att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt huvudförslaget.
Reservation
Malin Hedlund (M) och Johan Fredriksson (M) reserverar sig mot beslutet.
Vi vill ha en komplettering på underlaget så att underlaget har rätta namngivna projektgrupp/referensgrupp/styrgrupp. Vi vill att det ska utredas på vad som ingår i
bygglovet för etapp 1. Vi vill att projektstyrningen ska stärkas upp och förtydliga
vem/vilka som har beslutsrätt i projektet
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden
Sbn § 126

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

2016-09-07
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Dnr Sbn

Information om förslag inrättande av myndighetsnämnd
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Kommunchefen informerar om organisationsutredning med förslag om ny myndighetsnämnd. Jävsnämndens presidium deltar.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden
Sbn § 127

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

2016-09-07
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Dnr Sbn

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge i uppdrag till förvaltningen att ta fram förslag till ändring av detaljplan i området Åkaren.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Socialnämnden har identifierat ett behov av ett nytt LSS-boende med sex platser och
har 2015-12-10 initierat en beställning hos samhällsbyggnadsnämnden. Under 2016
har ytterligare behov av ett anpassat boende blivit aktuellt och beställningen har
kompletterats med byggande av en modul i anslutning till LSS-boendet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samråd med socialförvaltningen tagit fram ett
förslag till placering av LSS-boendet. Samhällsbyggnadsnämnden har 2016-06-15 beslutat föreslå kommunstyrelsen att placeringen av det beställda LSS-boendet sker på
Åsenområdet på en i kartbild markerad plats, dock med hänsyn till att inte förhindra
fortsatt utbyggnad i området. Det har framkommit att det behövs en detaljplanändring.
Motivering
Samhällsbyggnadsnämnden drar slutsatsen att Säterbostäder bygger byggnaden på
egen mark och tolkningen är därför att det inte blir en jävsfråga.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

Blad

2016-09-07
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Sbn § 128
Redovisning av delegationsbeslut fastighetsenheten
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i
protokoll av 2016-09-07, § 128

Justerande sign

Dnr

Ärende

SBN2016/0209

Stora Skedvi skoterklubb

Handläggare

T.O

SBN2016/0230

Säters IF Fotboll

T.O

SBN2016/0197

Säterbygdens orienteringsklubb, arrangemangsbidrag

T.O

SBN2016/0357

Säterbygdens orienteringsklubb, enligt driftsavtalet

T.O

SBN2016/0221

Generellt ungdomsbidrag

T.O

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden
Sbn § 129

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

2016-09-07
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Dnr: Sbn2016/0102-16

Ansökan om skolskjuts till friskola, Sbn2016/0102-16
Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar avslå ansökan om skolskjuts till
friskola i angränsande kommun och istället erbjuda reseersättning.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Elev boende i Stora Skedvi, Säters kommun har ansökt om skolskjuts till friskola i
Hedemora kommun. Då eleven bor så till att hen skulle beviljats skolskjuts till den
kommunala skolan så innebär det inte en extra kostnad för kommunen att bevilja eleven ersättning för resor med ordinarie linjetrafik. Ansökan om skolskjuts avslås eftersom den skulle kunna innebära krav på kommunen att anordna skolskjuts utöver
den ordinarie linjetrafiken.
Enligt kommunens skolskjutsreglemente kan kommunen ibland vara skyldig att anordna skolskjuts även för elever som går i fristående skolor eller annan kommunal
skola än den som kommunen skulle ha placerat eleven i. Detta gäller dock bara om
skolskjutsen kan organiseras på sådant sätt att det inte medför organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter för kommunen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden
Sbn § 130

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

2016-09-07
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Dnr: Sbn2016/0102-14

Ansökan om skolskjuts till friskola, Sbn2016/0102-14
Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar avslå ansökan om skolskjuts till
friskola i angränsande kommun och istället erbjuda reseersättning.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Elev boende i Stora Skedvi, Säters kommun har ansökt om skolskjuts till friskola i
Hedemora kommun. Då eleven bor så till att hen skulle beviljats skolskjuts till den
kommunala skolan så innebär det inte en extra kostnad för kommunen att bevilja eleven ersättning för resor med ordinarie linjetrafik. Ansökan om skolskjuts avslås eftersom den skulle kunna innebära krav på kommunen att anordna skolskjuts utöver
den ordinarie linjetrafiken.
Enligt kommunens skolskjutsreglemente kan kommunen ibland vara skyldig att anordna skolskjuts även för elever som går i fristående skolor eller annan kommunal
skola än den som kommunen skulle ha placerat eleven i. Detta gäller dock bara om
skolskjutsen kan organiseras på sådant sätt att det inte medför organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter för kommunen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden
Sbn § 131

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

2016-09-07
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Dnr: Sbn2016/0102-13

Ansökan om skolskjuts till friskola, Sbn2016/0102-13
Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar avslå ansökan om skolskjuts till
friskola i angränsande kommun och istället erbjuda reseersättning.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Elev boende i Stora Skedvi, Säters kommun har ansökt om skolskjuts till friskola i
Hedemora kommun. Då eleven bor så till att hen skulle beviljats skolskjuts till den
kommunala skolan så innebär det inte en extra kostnad för kommunen att bevilja eleven ersättning för resor med ordinarie linjetrafik. Ansökan om skolskjuts avslås eftersom den skulle kunna innebära krav på kommunen att anordna skolskjuts utöver
den ordinarie linjetrafiken.
Enligt kommunens skolskjutsreglemente kan kommunen ibland vara skyldig att anordna skolskjuts även för elever som går i fristående skolor eller annan kommunal
skola än den som kommunen skulle ha placerat eleven i. Detta gäller dock bara om
skolskjutsen kan organiseras på sådant sätt att det inte medför organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter för kommunen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden
Sbn § 132

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

2016-09-07

11
Dnr: Sbn2016/0102-15

Ansökan om skolskjuts till friskola, Sbn2016/0102-15
Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar avslå ansökan om skolskjuts till
friskola i angränsande kommun och istället erbjuda reseersättning.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Elev boende i Stora Skedvi, Säters kommun har ansökt om skolskjuts till friskola i
Hedemora kommun. Då eleven bor så till att hen skulle beviljats skolskjuts till den
kommunala skolan så innebär det inte en extra kostnad för kommunen att bevilja eleven ersättning för resor med ordinarie linjetrafik. Ansökan om skolskjuts avslås eftersom den skulle kunna innebära krav på kommunen att anordna skolskjuts utöver
den ordinarie linjetrafiken.
Enligt kommunens skolskjutsreglemente kan kommunen ibland vara skyldig att anordna skolskjuts även för elever som går i fristående skolor eller annan kommunal
skola än den som kommunen skulle ha placerat eleven i. Detta gäller dock bara om
skolskjutsen kan organiseras på sådant sätt att det inte medför organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter för kommunen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

Blad

2016-09-07
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Sbn § 133
Redovisning av delegationsbeslut byggärenden tiden 2016-06-01—
2016-07-31
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i
protokoll av 2016-09-07, § 133

Justerande sign

SBN2016-0267

Nyponet 8

Tillbyggnad av enbostadshus

C.E.

SBN2016-0128

Fataburen 1

Tillbyggnad av enbostadshus

H.O.

SBN2016-0223

Mora 13:52

Tillbyggnad av enbostadshus

C.E.

SBN2016-0266

Säter 4:5 (Eken 6)

Tidsbegränsat bygglov för uteservering

C.E.

SBN2016-0183

Mårtensgård 7:4

Nybyggnad av komplementbyggnad
(carport och förråd)

C.E.

SBN2016-0137

Enbacka 19:90

Tillbyggnad av enbostadshus

H.O.

SBN2016-0174

Mora 13:68

Nybyggnad av komplementbyggnad

H.O.

SBN2016-0126

Mora 13:72

Nybyggnad av enbostadshus samt
garage

H.O.

SBN2016-0034

Kråkmyra 3:19

Nybyggnad av fritidshus

H.O.

SBN2016-0116

Kråkmyra 3:20

Nybyggnad av fritidshus

H.O.

SBN2016-0184

Liljan 3

Uppsättning av skyltar

H.O.

SBN2016-0286

Holen 2:9

Nybyggnad av grillplats – strandskyddsdispens

C.E.

SBN2016-0287

Nedre Stubbersbo
2:4

Nybyggnad av komplementbyggnad
(carport)

C.E.

SBN2016-0192

Solvarbo 51:3

Tillbyggnad av enbostadshus

C.E.

SBN2016-0188

Yngve 3

Rivning av enbostadshus med garage

C.E.

SBN2016-0246

Storhaga 14:4

Nybyggnad av komplementbyggnad
(garage och förråd)

C.E.

SBN2016-0204

Västerviken 1:9

Tillbyggnad av komplementbyggnad

H.O.

SBN2016-0153

Landa 16:22

Tillbyggnad av enbostadshus gällande carport

H.O.

SBN2016-0100

Grängshammar
1:10

Nybyggnad av nätstation och rivning
av befintlig

H.O.

SBN2016-0059

Ovangårdarne 1:7

Nybyggnad av vindskydd

H.O.

SBN2016-0298

Skedvi Kyrkby
35:2

Tillbyggnad av hembygdsgård (Kaffestugan)

C.E.

SBN2016-0259

Dalkarlsnäs 1:11

Tillbyggnad av fritidshus

C.E.

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

Blad

2016-09-07
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Sbn § 134
Redovisning av delegationsbeslut miljöärenden tiden 2016-06-01—
2016-07-31
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i
protokoll av 2016-09-07, § 134

Justerande sign

2016-136

Solvarbo 45:9

Anmälan om installation av värmepump enligt
17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

S.J.

2016-144

Mora 13:72

Anmälan om installation av värmepump enligt
17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

S.J.

2016-135

Nedre Stubbersbo
3:10

Anmälan om installation av värmepump enligt
17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

S.J.

2015-581

Morkullan 5

Beslut om registrering av livsmedelsanläggning,
riskklassificering samt avgift för registreringen

P.I.

2016-141

Yttersätra 3:7

Ansökan om undantag från Säters
renhållningsordning

S.J.

2016-125

Fäggeby 9:6

Tillstånd till inrättande av avloppsanordning
för WC och BDT

C.S.

2016-157

Landa 3:2

Anmälan om installation av värmepump enligt
17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

S.J.

2016-099

Mellanåsen 6:2

Anmälan om installation av värmepump enligt
17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

S.J.

2016-159

Mora 8:64

Anmälan om installation av värmepump enligt
17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

S.J.

2016-143

Nyberget 1:37

Tillstånd till inrättande av avloppsanordning
för WC och BDT

C.S.

2016-134

Fäggeby 20:1

Tillstånd till inrättande av avloppsanordning
för WC och BDT

C.S.

2016-140

Ekot 2

Anmälan om installation av värmepump enligt
17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

S.J.

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

Blad

2016-09-07

14

Forts. Sbn § 134

Justerande sign

2016-165

Övre Stubbersbo
21:1

Anmälan om installation av värmepump enligt
17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

S.J.

2016-070

Nedernora 1:170

Tillstånd till avloppsanordning för WC och
BDT

C.S.

2016-138

Solvarbo 56:4

Tillstånd för spridning av växtskyddsmedel
inom yttre skyddsområde

K.M
(P.I.)

2016-133

Stenverken 1:1

Tillstånd till inrättande av avloppsanordning
för WC och BDT

C.S.

2016-124

Bodarne 21:8

Tillstånd till inrättande av avloppsanordning
för WC och BDT till sluten tank

C.S.

2015-570

Landa 49:3

Tillstånd till inrättande av avloppsanordning
för WC och BDT

C.S.

2016-101

Åkre 7:9

Anmälan om installation av värmepump enligt
17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

S.J.

2016-149

Nyhyttan 4:12

Bekräftelse av anmälan samt föreläggande om
försiktighetsåtgärder för inrättande av avloppsanläggning (BDT)

C.S.

2016-184

Yngve 1

Anmälan om installation av värmepump enligt
17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

S.J.

2016-137

Bodarne 21:10

Bekräftelse av anmälan samt föreläggande om
försiktighetsåtgärder för inrättande av avloppsanläggning (BDT)

C.S.

2016-210

Yttre Heden 35:2

Anmälan om installation av värmepump enligt
17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

S.J.

2016-182

Murmästarbo 4:8

Beslut om registrering av livsmedelsanläggning
samt avgift för registreringen

P.I.

2016-207

Mora 8:73

Beslut om registrering av livsmedelsanläggning
samt avgift för registreringen

P.I.

2016-115

Maggsta 1:21

Tillstånd till inrättande av avloppsanordning
för WC och BDT

C.S.

2016-104

Källarbo 1:12

Bekräftelse av anmälan samt föreläggande om
försiktighetsåtgärder för inrättande av avloppsanläggning (BDT)

C.S.

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

Blad

2016-09-07

15

Forts. Sbn § 134
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2016-211

Naglarby 48:5

Anmälan om installation av värmepump enligt
17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

S.J.

2016-214

Skedvi-Fiskarbo
3:5

Anmälan om installation av värmepump enligt
17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

S.J.

2016-209

Landa 12:1

Ansökan om undantag från Säters renhållningsordning

S.J.

2015-502

Oasen 1

Sanering av PCB i mark

S.J.
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Sbn § 135
Redovisning av delegationsbeslut adresser tiden 2016-01-01—201606-30
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i
protokoll av 2016-09-07, § 135

Justerande sign

Fastighet
Bispbergshyttan 15:7

Ny adress
Forsbo 15

Sign
SS

Bispbergshyttan 13:2

Dammhusviken 64

SS

Björänget 4:1

Gussarvshyttan 48

SS

Dalkarlsnäs 2:40

Dalkarlsnäs 177

SS

Gruvriset 4:31

Bispberg 167

SS

Gruvriset 4:32

Bispberg 177

SS

Grängshammar 1:10

Bondhyttan 9

SS

Grängshammar 1:2

Rämshyttan 77

SS

Gustavsbo 1:1

Gustavsbo 19

SS

Lerviken 30:6

Lerviken 131

SS

Mora 13:69

Bronsvägen 13

SS

Mora 13:70

Bronsvägen 6

SS

Mora 13:71

Bronsvägen 8

SS

Mora 13:72

Bronsvägen 4

SS

Ryggen 1:1

Ryggsgården 57

SS

Ryggen 1:1

Ryggsgården 20

SS

Skedvi-Fiskarbo 3:5

Fiskarbo 93

SS

Skenshyttan 5:6

Skenshyttan 209

SS

Säter 3:5

Säterdalen 1

SS

Säter 3:5

Säterdalen 2

SS

Säter 3:5

Säterdalen 3

SS

Säter 3:5

Säterdalen 6

SS

Övre Heden 9:132

Säterdalen 8

SS

Säter 3:5

Säterdalen 11

SS
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Dnr Sbn

Medborgarförslag förbättringar av förutsättningar för skidspår mellan
skolan och elljusspåret i Stora Skedvi.
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar uppdra till förvaltningen att utreda vidare om
man kan få nyttjanderätt till ett spårområde i anslutning till gång- och cykelvägen.
Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att förbättra förutsättningarna för skidspår mellan skolan
och elljusspåret i Stora Skedvi har inkommit från Mattias Palmestål i Stora Skedvi.
Mattias föreslår att kommunen inköper en remsa mark bredvid gång- och cykelvägen
mellan skolan och elljusspåret för att anlägga en bättre spåryta för skidspår. I dag dras
spåranslutningen på åkern bredvid som kan vara plöjd på vintern och försvåra spårdragning. Mattias föreslår också att det på befintliga belysningsstolpar på vägen kompletteras med belysning åt andra hållet mot skidspåret.
Kommunfullmäktige har beslutat remittera förslaget till samhällsbyggnadsnämnden
för beslut.
Motivering
Samhällsbyggnadsnämnden ser svårighet att äga marken, men ställer sig positiva till
att utreda möjligheten att teckna nyttjanderätts avtal enligt medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag behandlat i Kommunfullmäktige 2016-06-13
Beslutet skall skickas till
Mattias Palmestål, Landsvägen 6, 783 92 Stora Skedvi.
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Sbn § 137
Förvaltningsinformation
Information om organisationsutredning
Inrättande av samrådsgrupp
Planeringsprocess bostadsförsörjning
Info om arbetet kring Almedalen
SBA
Status tvist Projekt Äventyret
Status Projekt Folkets hus
Olycka ÅVS Gustafs
Status utredning VA-samverkan
Behov av investering ÅVC
Lokalservice Balans i livet
Kompetensförsörjning inom teknisk verksamhet
Parkering Åsgårdarna
Aktuella övriga verksamhetsfrågor
Presentation av nya medarbetare
Förvaltningschef informerar om begäran om uppdrag FÖP Säter
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Sbn § 138
Inbjudan kurser m m
Dala avfall har workshop 20 september angående fastighetsnära insamling av avfall.
Anna Nygren har mer information när inbjudan kommer.
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Dnr Sbn

Organisation VA-renhållning
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om organisationsförändring på VA/Renhållningsenheten vilket innebär förstärkning med en 50%-tjänst vardera på VA och Renhållning.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Säters kommun har en mindre Renhållningsorganisation än många andra kommuner
vilket ger mindre utrymme för förbättrings- och informationsarbete inom Renhållningssidan. Framtida projekt och nya krav ställer högre krav på organisationen, t.ex.
vad gäller fastighetsnära insamling och utbyggd ÅVC samt andra åtgärder för att uppfylla de gällande miljömålen. Det behövs en person som kan arbeta med dessa frågor
på heltid.
I samband med nyrekrytering av enhetschef är det lämpligt att genomföra en förstärkning av organisationen, inte minst för att attrahera så lämpliga sökanden som
möjligt. Kombinationen av VA- och Renhållningskompetens är ovanlig och minskar
antalet möjliga sökande i en redan tidigare svår rekrytering.
Åtgärden innebär också en förstärkning av VA-organisationen.
Konsekvensbeskrivning
Åtgärden beräknas finansieras inom befintliga taxor.
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Dnr Sbn

Delgivningar
Förvaltningschef uppmanar nämndsledamöterna vikten av att ta del av kommunfullmäktige och kommunstyrelsens protokoll.
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Sbn § 141
Övriga frågor
Malin Hedlund (M) påtalar berörda punkter. Samhällsbyggnadsnämnden ger i uppdrag till förvaltningschef att se över hur det går med asfaltering och återmontering av
lekplatsutrustning på skolgårdarna.
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Sbn § 142
Ekonomi & budgetuppföljning
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. godkänna delårsbokslutet med ändringen att målet om kollektivtrafiken riskeras att inte uppnås
2. godkänna omfördelningen av investeringsbudgeten enligt nedan
3. uppdrar till förvaltningen att utreda avvikelserna i oförutsedda investeringar
Ärendebeskrivning
Förvaltningens ekonom går igenom delårsbokslutet till och med 2016-08-31.
Vidare redovisas uppdrag från sammanträde med samhällsbyggnadsnämnden 201606-15:
 ta fram information angående budgetposter avseende upparbetat projekt
Stora Skedvi
 redovisa kvarvarande budgetposter projekt Enbacka skola
 komplettera redovisningen avseende enskilda vägar med upparbetat sett
gentemot budget för åren 2012-2016
Yrkande
Angående punkt 2: Malin Hedlund (M) yrkar på att omfördela ytterligare 100 000
från konto 913130 och ytterligare omfördela 100 000 från 913110 för att låta konto
914200 vara orört.
Angående punkt 2 yrkar ordförande på huvudförslaget på omfördelningen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra.
Ordförande finner att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt huvudförslaget.
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