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Sammanträdesdatum
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 10.00-10.30

Beslutande

Sune Hemmingsson, ordförande (C)
Hans-Göran Steneryd, 1:e vice ordförande (S)
Håkan Gustâv, 2:e vice ordförande (L)
Jan-Erik Steen (S)
Eva Hjorth (S)
Anette Berg (C)
Fia Wikström (V)
Jenny Nordahl (SD)
Leo Thorsell (M)

Tjänstemän

Anette Wikblom, socialchef
Inger Fendinge, ekonomiansvarig
Lena Wilstrand, verksamhetsområdeschef LSS/Socialpsykiatri och Biståndshandläggning, § 75
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare

Ersättare

Astrid Widström (KD), ej tjänstgörande ersättare

Utses att justera

Anette Berg

Justeringens
plats och tid

Justering i samband med sammanträdet

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§§ 75-76

Marie-Louise Snell
Ordförande

Sune Hemmingsson
Justerande

Anette Berg

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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2016-09-13

Datum för
anslags uppsättande
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Förvaringsplats
för protokollet

Socialförvaltningen

Datum för
anslags nedtagande

Underskrift

Marie-Louise Snell

Utdragsbestyrkande

2016-10-05

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2016-09-13

Sammanträdesdatum
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Dnr SN2015/0172

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS
Socialnämndens beslut
Den ekonomiska kalkylen och ritning avseende ny gruppbostad enligt LSS godkänns med
placering på anvisad plats på Åsen.
______
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i ärendet om ny gruppbostad enligt LSS, remitterat förslag på hyresnivå och ritning för sex platser samt en fristående lägenhet, till socialnämnden
för beslut om godkännande.
Bakgrund
Socialförvaltningen behöver utöka verksamheten med en ny bostad med särskild service i
form av gruppbostad enligt LSS.
Socialnämnden beslutade den 10 december 2015 att föreslå kommunstyrelsen uppdra till
samhällsbyggnadsnämnden att planerera för en ny bostad med särskild service enligt LSS,
omfattande 6 platser.
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande som i
samråd med Säterbostäder har tagit fram beräkning av hyresnivåer baserat på underlag som
tagits fram i samråd med personal på socialtjänsten.
Placeringen av LSS boendet har diskuterats och föreslagen placering medger byggnation
inom i princip befintlig plan, utan att begränsa ev. kommande nyproduktion av lägenheter i
någon större utsträckning.
Beslutsunderlag
Hyreskalkyl samt ritning

Delges
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN2016/0143

Inbjudan till samråd avseende detaljplan för kvarteret Liljan 4
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden tillstyrker förslag till detaljplan.
2. Socialnämnden önskar att kommande byggnationer ska vara anpassade för alla.
Yrkande
Ordförande yrkar på att detaljplanen ska tillstyrkas enligt förslag.
Jenny Nordahl (SD) yrkar på detaljplanen ska tillstyrkas men att höghusen ska omfatta max 3
våningsplan.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att ordförandens yrkande om att tillstyrka detaljplan enligt förslag vinner nämndens bifall.
Reservation
Jenny Nordahl (SD) reserverar sig mot beslutet.
Deltar ej i beslutet
Håkan Gustâv (L) deltar ej i beslutet.
______
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har inbjudit till samråd av detaljplan för kvarteret Liljan, Säters
kommun.
Bilagor/Beslutsunderlag
• Översiktsbild planområde
• Plankarta samrådsversion
• Planbeskrivning samråd
• Utredning trafikbuller
• Riskbedömning för detaljplan
• Rapport miljöteknisk markundersökning
Delges
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

