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Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Placering av nytt särskilt boende i Säters tätort placeras på ”förskoletomten” 
enligt alternativ D i detaljplaneprogrammet.  

2. Om detaljplanen för plats D ej kan färdigställas så föreslår kommunstyrelsen 
att plats B Alga skall vara nummer 2 i prioriteringsordning. 

3. Beslut om övergång från plats D till plats B fattas av kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning: 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2017-06-07, § 85, att placering av avseende nytt 
särskilt boende i Säters tätort placeras på ”förskoletomten” enligt alternativ D i de-
taljplaneprogrammet. Om detaljplanen för plats D ej kan färdigställas så föreslår 
Samhällsbyggnadsnämnden att plats B Alga skall vara nummer 2 i prioriteringsord-
ning. 
 
Enligt de underlag som tagits fram och det samråd som hållits i samband med plan-
program för särskilt boende, så rekommenderas ”förskoletomten”, enligt alternativ D 
i detaljplaneprogrammet, att bli kommunens huvudalternativ avseende placering av 
nytt särskilt boende. Övriga platser som ingick i detaljplaneprogrammet arbetas vi-
dare med enligt tidigare beslut. Undantag är alternativ C eftersom denna plats ej 
nämns i tidigare beslut. 
 
Beslut avseende detaljplaneläggning för nytt särskilt boende finns sedan tidigare. 
 
Yrkande 
Sune Hemmingsson (C ) yrkar att beslutet om övergång från plats D till plats B fattas 
av kommunfullmäktige.’ 
 
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen är eniga om yrkandet. 
 
__________ 
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Sbn § 85 Dnr SBN2016/0509 
 
 
Placering av särskilt boende för äldre (SäBo) 

Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-

mäktige att placering av avseende nytt särskilt boende i Säters tätort placeras 
på ”förskoletomten” enligt alternativ D i detaljplaneprogrammet. 

2. Om detaljplanen för plats D ej kan färdigställas så föreslår Samhällsbyggnads-
nämnden Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att plats B Alga 
skall vara nummer 2 i prioriteringsordning. 

 
Yrkande 
1. Ordförande yrkar på att Sbn beslutar enligt Sbn au förslag: 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige att placering av avseende nytt särskilt boende i Säters tätort place-
ras på ”förskoletomten” enligt alternativ D i detaljplane-programmet. 
Om detaljplanen för plats D ej kan färdigställas så föreslår Samhällsbygg-
nadsnämnden Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att plats B 
Alga skall vara nummer 2 i prioriteringsordning. 

2. Malin Hedlund (M) yrkar på att Sbn beslutar enligt moderaternas förslag. 
Efter att ha granskat planprogrammets 4 olika platser har vi kommit fram till att 
ingen av dem motsvarar våra krav på lokalisering. Samtliga platser kräver omfat-
tande infrastruktursattsningar samt att 3 av platserna riskerar att fastna i olika 
fomer av överklaganden. Vi anser istället att platsen för befintliga Fågelsången är 
den som mest är lämpad för nytt SÄBO. Vi anser att man bör riva befintlig 
byggnad och där efter bygga nytt på platsen. Infrastruktur finns och platsen fun-
gerar mycket bra idag, området möjliggör också sammankopplade av olika for-
mer av boenden.  

 
Proposition 
Ordförande ställer de två yrkandena mot varandra och finner att Sbn väljer att be-
sluta enligt Sbn au förslag. 
______ 
 
Ärendebeskrivning och bakgrund 
Enligt de underlag som tagits fram och det samråd som hållits i samband med plan-
program för särskilt boende, så rekommenderas ”förskoletomten”, enligt alternativ D 
i detaljplaneprogrammet, att bli kommunens huvudalternativ avseende placering av 
nytt särskilt boende.  
Övriga platser som ingick i detaljplaneprogrammet arbetas vidare med enligt tidigare 
beslut. Undantag är alternativ C eftersom denna plats ej nämns i tidigare beslut. 
 
Beslut avseende detaljplaneläggning för nytt särskilt boende finns sedan tidigare. 
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Ett planprogram är första delen i en detaljplaneprocess, vilken regleras i plan- och 
bygglagen (PBL). En planprocess sker i flera steg med politiska ställningstaganden 
mellan varje skede. Planprogrammet godkänns i detta fall av kommunfullmäktige. 
 
Syftet med ett program är att bredda kommunens beslutsunderlag och förbättra 
kunnandet på en övergripande nivå. Samråd sker med sakägare, boende, 
myndigheter och övriga som bedöms ha väsentligt intresse av programmet. I 
efterföljande detaljplan ges ytterligare tillfälle för synpunkter för de som då berörs 
av planen. 
 
Planprogrammet beräknas gå ut på samråd i mars 2017 för att kunna godkännas 
under våren/sommaren 2017. 
 

 
  
  

 
 
 
 
Så här långt har detaljplanen kommit i planprocessen. 
 

Planprogrammet syftar till att utreda vilken plats i Säters tätort som är lämpligast att 
uppföra ett särskilt boende (SäBo) på. Planprogrammet jämför fyra alternativa 
platser som gallrats fram i ett första skede från ursprungligen nio platser. För de 
områden som inte blir aktuella för särskilt boende kan annan typ av bostads- eller 
vårdbebyggelse bli aktuell. Planprogrammet utreder lämpligheten för ändamålen 
bostäder och vård, där särskilt boende ingår som huvudinriktning. 

I Säters tätort finns idag två särskilda boenden för äldre om totalt 56 platser, 
fördelat på 44 lägenheter i centrala Säter och 12 platser på korttidsboende placerat 
på Skönviksområdet. Behovet av antalet platser beräknas öka med 57 platser fram 
till år 2030. Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-11 att genomföra uppförande 
av ny byggnad för särskilt boende för äldre inom Säters tätort med 60-65 platser 
som ska vara inflyttningsklar senast 2020. Placeringen av den nya byggnaden ska 
även möjliggöra en senare utbyggnad utifrån framtida behov.1 
 
En inledande lokaliseringsutredning har gjorts där fyra alternativa platser har valts 
ut från ursprungligen nio alternativa platser, se avsnitt ”Tidigare bortvalda 
alternativ”. 
 

                                                 
1 Källa: Verksamhetsbeskrivning och funktionsprogram SäBo 2020 (utkast 2017-01-05) Säters kommun 
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Särskilt boende för äldre (SäBo) är till för dem som till stor del av dygnet behöver 
omvårdad och tillsynsbehov. För att beviljas särskilt boende måste, enligt 
socialnämnden, någon eller några av följande kriterier vara uppfyllda: 
 

· Kvarboende i ordinärt boende med omfattande hjälp i hemmet är prövat 
och bedömt som otillräckligt.  

· Den enskildes behov av trygghet och säkerhet i livsföringen inte längre kan 
tillgodoses i ordinärt boende.  

· Den enskilde har utredd demenssjukdom som medför omfattande 
svårigheter i det ordinära boendet.  

· Den enskilde har prövat eller det har övervägts korttidsvistelse/växelvård 
och detta har befunnits otillräckligt. 

 
Syftet med särskilt boende är att de boende ska ha möjlighet att så långt som 
möjligt leva självständigt oberoende av hjälp från andra. Boendet är utformat som 
gruppboenden där varje person har tillgång till egen lägenhet och tillgång till 
gemensam matsal och vardagsrum. Det ska även finnas möjlighet till utevistelse i 
form av en skyddad yttre miljö av god kvalité. Boendet är tänkt att vara i två 
våningar och ligga i attraktiva lägen i närhet till service och kollektivtrafik.  

I utredningen av lämplig plats bedöms lämpligheten framför allt utifrån reglerna i  
2 kap plan- och bygglagen om allmänna och enskilda intressen. Utöver dessa har 
kommunen gjort bedömningen att nedanstående faktorer är särskilt viktiga att 
vägas in vid jämförelse av olika lägen för ett särskilt boende: 
 

· Tomtstorlek, både för nyetablering av cirka 60 boendeplatser och framtida 
utökning av boendet som på sikt ska kunna möjliggöra cirka 100 boende-
platser, parkeringar och utemiljöer (uppskattat till minst cirka 8 000 m² men 
helst cirka 10 000-12 000 m² ). 

· Avstånd till samhällsservice (t.ex. bibliotek, post, bank) och kommersiell 
service (t.ex. livsmedelsaffär, butiker, kaféer) för att de boende ska uppleva 
att de är en del av samhällsgemenskapen och för att de närstående och 
personal ska ha enkel tillgång till servicen. 

· Avstånd till kollektivtrafik (buss och tåg) för personal och besökande. 
· Avstånd till boendet för närstående och personal, för att närstående enkelt 

ska kunna besöka boendet och för att personal enkelt ska kunna ta sig till 
sin arbetsplats. 

· Möjligheter till goda utemiljöer och närmiljöer för trygg utevistelse, både i 
omgivningarna kring planområdet och som ingärdad gård inom plan-
området (för boende som har ett sådant behov). 

· Avstånd till stödjande funktioner (t.ex. tandvård, vårdcentral) alternativt 
flexibilitet att på sikt kunna etablera kringfunktioner till det särskilda 
boendet (t.ex. stödjande vård) i anslutning till det särskilda boendet. 
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För följande fyra platser utreds lämpligheten för ett särskilt boende och för 
ändamålen bostäder och vård i stort (se även figur nedan): 

- Skönvikstrand (område A) 
- Alga (område B) 
- Församlingshemmet/Prästgärdet (område C) 
- Förskoletomten (område D) 

 
 
 

 
 
 

De fem platser som i ett tidigare skede valts bort finns redovisade i avsnitt 
”Tidigare bortvalda alternativ”. 
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Planområdet är inte särskilt utpekat i den kommunövergripande översiktsplanen 
från 2013, men området direkt söder om planområdet är utpekat som 
utvecklingsområde för bostäder. 
 
I fördjupad översiktsplan för Säters tätort från 1990 är området utpekat för allmän 
service. 
 
Säters kommun har påbörjat ett arbete med att ta fram en ny fördjupad 
översiktsplan för Säters tätort. Utgångsläget i arbetet är att Skönvik ska bli en 
levande stadsdel och knytas ihop med de centralare stadsdelarna. 
 
För området gäller ”Detaljplan för Skönvik 1:15 mm” (laga kraft 2006-02-08) som 
för större delen av planområdet medger bostäder och kontor. Den västra delen får 
dock inte bebyggas. För detta område gäller även förbud mot trädfällning med syfte 
att bevara de större lövträden. Detaljplanen reglerar även hur byggnaderna får 
utformas bl.a. vad gäller fasader och byggnadshöjd.  

 

Området är delvis skogsbevuxet, delvis bestående av öppen mark. Särskilt i den 
västra delen finns större äldre lövträd i en parkliknande miljö. Naturvärdena 
behöver inventeras i samband med framtagandet av en ny detaljplan. 
 
Enligt SGU:s jordartskarta utgörs marken i den norra delen av planområdet av 
morän och den södra delen av glacial silt. Glacial silt är en erosionsbenägen jordart.  
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Planområdet ligger i den sydvästra delen av det före detta mentalsjukhusområdet, 
men ingen bebyggelse finns inom planområdets gränser. Nordost om planområdet 
finns den bevarade mentalsjukhusbebyggelsen som idag inrymmer verksamheter, 
museum och vård (bl.a. akutpsykiatrisk mottagning, rättspsykiatrisk klinik, simhall, 
gym, kafé, restaurang, vuxenutbildning och tandvård). Angränsande bebyggelse 
utgörs i söder av ett bed-and-breakfast, en villa och en av golfklubbens byggnader 
norr om Jönshyttevägen och av tre parhus söder om Jönshyttevägen (tidigare 
personalbostäder för Säters mentalsjukhus). I väster gränsar området till 
golfklubbens byggnader och parkeringsytor.  
 
Planområdet berör ”Säters mentalsjukhus” som är utpekat som övrigt intresse för 
kulturmiljövård i kulturmiljöprogrammet för Dalarna (Dalarnas museum, 1998). 
Områdets centrala värden är att sjukhusmiljön på ett tydligt och pedagogiskt sätt 
visar på psykiatrins utveckling under hela 1900-talet. Byggnader finns kvar från alla 
skeden i mer eller mindre ursprungligt skick. Den fasta paviljongen, som har utretts 
för att kunna bli byggnadsminne, är unik som den enda bevarade 
säkerhetspaviljongen i ursprungligt skick. Hela miljön med alla byggnaderna bör 
bevaras för att ge möjlighet att uppleva hur ett mentalsjukhus var uppbyggt och 
fungerade.  
 
Inga kända fornlämningar finns inom eller i direkt anslutning till planområdet. 
 
Ny bebyggelse bör anpassas till karaktärsdragen hos den angränsande 
sjukhusbebyggelsen. 

 

Planområdet gränsar till vägar och gator med kommunal väghållare. Trafiken i 
denna del av Skönvik är av begränsad omfattning och utgörs främst av besökare till 
golfklubben och närboende. Jönshyttevägen söder om planområdet har 
hastighetsgräns 30 km/h och trafikflödet i korsningen med Vedgårdsvägen direkt 
öster om planområdet var 178 fordon per årsmedeldygn (f/ÅMD) år 2016, varav 
19 procent var tung trafik. Trafikflödet centralt i Skönviksområdet var 1481 fordon 
per årsmedeldygn (f/ÅMD) samma år, varav 7 procent var tung trafik. 
Vedgårdsvägen norr om planområdet har hastighetsgräns 40 km/h.  
 
Skönvik trafikeras av fyra busslinjer, varav tre av dem trafikerar hållplats ”Skönvik 
vändplan” cirka 100 meter öster om planområdet. Härifrån kan resenärer bl.a. ta sig 
till Säter centrum, St. Skedvi och Gustafs med möjlighet till byte till tåg eller andra 
busslinjer. Från ”Skönvik vändplan” in till hållplats ”Säter torget” tar resan 16 
minuter. 
 
Anslutning till gång- och cykelväg finns i Skönvik cirka 200 meter från 
planområdet. Gång- och cykelvägen sträcker sig längs Ljusterns strand för att sedan 
ansluta till det kommunala gatunätet i Säters tätort. 

 

Området ingår i verksamhetsområden med vattenförsörjning och 
avloppsanläggningar. Området kan anslutas till fjärrvärmenätet. I planområdets 
västra del finns en befintlig transformatorstation. 
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 Inga frågor av denna typ har identifierats i detta skede av planprocessen. 
 

Området ägs av ett privat fastighetsbolag. 
 
Kommunen är huvudman för angränsande allmän plats. 
 

Planområdet omfattar cirka 17 600 m², vilket bedöms vara tillräckligt stor tomt-
storlek med möjlighet till framtida utökning av verksamheten och etablering av 
stödjande funktioner. Med hänsyn till eventuella naturvärden kommer dock 
sannolikt inte hela ytan att kunna tas i anspråk för bebyggelse. 
 

I Skönvik finns både samhällsservice och kommersiell service i form av bl.a. 
simhall, gym, kafé, restaurang, vuxenutbildning, tandvård och rehab. 
 
Avståndet är relativt långt in till Säters tätorts centralare delar (cirka 2,5 km 
fågelvägen och cirka 2,7 km gångvägen till Salutorget). Det korta avståndet till 
busshållplats gör ändå att närstående och personal kan nå boendet inom 20 minuter 
från centrala Säter. För potentiella hyresgäster innebär en lokalisering av det 
särskilda boendet till Skönvik troligtvis ett byte av bostadsområde eftersom det idag 
finns begränsat antal ”vanliga” bostäder, vilket kan påverka känslan av att vara en 
del av samhällsgemenskapen. Kommunens ambition är dock på sikt att göra 
Skönvik till en mer levande stadsdel. 
 
Planområdet omges av olika typer av friytor i form av parkmiljöer i 
sjukhusområdet, öppet landskap vid golfbanan och ett skogsparti i norr, vilket ger 
goda förutsättningar för trygg utevistelse i anslutning till det särskilda boendet. 

 

För att kunna uppföra bebyggelse för särskilt boende inom planområdet behöver 
en ny detaljplan tas fram som medger ändamålet vård. 
 
Område med eventuella naturvärden tas i anspråk för bebyggelse. Naturvärdena 
behöver inventeras i samband med framtagandet av en ny detaljplan.  

 
En lokalisering av särskilt boende till Skönvik bidrar till ambitionen om utveckling 
av Skönvik till en levande stadsdel och ger ett större befolknings- och besöks-
underlag för kollektivtrafiken till Skönvik. 
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Planområdet är i den kommunövergripande översiktsplanen från 2013 utpekat som 
utvecklingsområde för bostäder. Området är även utpekat i fördjupad översiktsplan 
för Säters tätort från 1990 men i detta fall gäller den kommunövergripande 
översiktsplanen istället. 
 
För området gäller detaljplan ”Förslag till stadsplan för del av Stadsägan nr 54 i 
Säters stad” (laga kraft 1946-07-03) som för den östra delen medger parkområde 
(allmän plats) och för den västra delen medger industriellt ändamål.  
 
Strandskyddet återinträder för ett område där en detaljplan upphävs eller ersätts 
med en ny plan. Den sydvästra delen av planområdet (cirka 50 meter) ligger inom 
strandskyddsområdet för Ljustern. Strandskyddet kommer att behöva upphävas för 
de delar som tas i anspråk för kvartersmark. 
 

Större delen av planområdet är idag brukad åkermark. Centralt i området går ett 
stråk med trädvegetation. 
 
Enligt SGU:s jordartskarta utgörs marken av glacial silt, som är en erosionsbenägen 
jordart. 
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Inom planområdet finns idag ingen bebyggelse. Uppgifter har framkommit om att 
det finns rivningsmassor samt grunder kvar från tidigare bebyggelse, bland annat 
gamla militäranläggningar. Vidare utredningar krävs för att klargöra omfattningen 
och hur dessa massor ska tas om hand. 
 
Angränsande bebyggelse utgörs i norr och öster av villabebyggelse, avgränsade från 
planområdet av väg 650 (Smedjebacksvägen) respektive Siggebogatan. Cirka 100 
meter sydost om planområdet finns ett sågverk med upplag av timmer i den 
närmsta delen och industribyggnader i den bortre delen. 
 
Inga kända fornlämningar finns inom eller i direkt anslutning till planområdet. 

 
Ny bebyggelse bör anpassas till angränsande befintlig bebyggelse så att utblickar 
mot sjön Ljustern fortsatt bibehålls. 
 

Väg 650 (Smedjebacksvägen) som passerar direkt norr om planområdet har 
kommunal väghållare på den aktuella sträckan. Hastighetsgränsen på väg 650 är 50 
km/h och trafikflödet var 2538 fordon per årsmedeldygn (f/ÅMD) år 2016 strax 
väster om korsningen med Gamla Sjukhusvägen, varav cirka 19 procent var tung 
trafik. Gamla Sjukhusvägen söder om planområdet har kommunal väghållare och 
hastighetsgränsen är 40 km/h. Siggebogatan öster om planområdet har 
hastighetsgräns 30 km/h. Trafikmängden är relativt hög på väg 650 och på Gamla 
Sjukhusvägen troligen på grund av regional trafik, lokala resor inom Säters tätort 
samt tung industritrafik till och från sågverket. 
 
Hållplats ”Bergtäktsvägen” i nordvästra hörnet av planområdet trafikeras av fyra 
busslinjer. Härifrån kan resenärer bl.a. ta sig till Säter centrum, St. Skedvi, Gustafs 
och Borlänge med möjlighet till byte till tåg eller andra busslinjer. Från 
”Bergtäktsvägen” in till hållplats ”Säter torget” tar resan 13 minuter. 
 
En gång- och cykelväg passerar genom den södra delen av planområdet mellan 
Skönvik och de centralare delarna av Säters tätort. 

 

Området ingår i verksamhetsområden med vattenförsörjning och 
avloppsanläggningar. Möjlighet finns att ansluta fjärrvärmenätet. 
 

På platsen har verksamhet tidigare bedrivits som kan ha efterlämnat föroreningar i 
marken. Det finns uppgifter som tyder på att både bilvårdsanläggning/bilverkstad/ 
åkeri och militäranläggning tidigare har funnits på platsen. Omfattningen av 
eventuella markföroreningar och hur dessa ska avhjälpas behöver klarläggas under 
detaljplanearbetet. 
 
Området är utsatt från buller från trafiken på väg 650, från industritrafik på Gamla 
Sjukhusvägen till/från sågverket samt från sågverkets industriverksamhet. 
Omfattningen av trafik- och industribullret liksom hur den planerade bebyggelsen 
ska uppfylla gällande riktvärden för buller behöver klarläggas under detaljplane-
arbetet. Säters kommun har initialt beställt en mätning av bullret från sågverket. 
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Enligt en första grov uppskattning av trafikbullret med hjälp av verktyg från 
Boverket skulle området klara värdena i trafikbullerförordningen med en placering 
30m från vägmitt. 

 
Planområdet är utsatt för risker kopplat till med transporter av farligt gods på väg 
650 och industritransporter på Gamla Sjukhusvägen till/från sågverket. Hur stora 
riskerna och hur dessa risker ska hanteras behöver klarläggas under detaljplane-
arbetet. 

 

 Marken ägs av Säters kommun. 
 

Kommunen är huvudman för angränsande allmän plats.  
 

Planområdet omfattar cirka 18 800 m², vilket bedöms vara tillräckligt stor tomt-
storlek med möjlighet till framtida utökning av verksamheten och etablering av 
stödjande funktioner. Med hänsyn till buller, riskavstånd till väg 650 samt 
bibehållande av utblickar mot sjön Ljustern kommer dock sannolikt en del av ytan 
inte att kunna tas i anspråk för bebyggelse. 
 
Med sin placering i utkanten av Säters tätortsbebyggelse är avståndet till 
samhällsservice och kommersiell service i Säters tätort (cirka 0,9 km fågelvägen till 
Salutorget och cirka 1,1 km gångvägen) medellångt. Det korta avståndet till 
busshållplats gör ändå att närstående och personal kan nå boendet på cirka 15 
minuter från centrala Säter. För potentiella hyresgäster kan en lokalisering av det 
särskilda boendet till Alga innebära en naturlig fortsättning på boendet i Säters 
tätort och behöver inte nödvändigtvis innebära ett byte av bostadsområde eftersom 
det idag finns ett relativt brett utbud av ”vanliga” bostäder i anslutning till 
planområdet. 
 
På grund av att planområdet omges av större vägar, som genererar buller, och ett 
sågverk finns begränsade förutsättningar för trygg utevistelse i kvalitativa miljöer i 
direkt anslutning till det särskilda boendet.  

 

För att kunna uppföra bebyggelse för särskilt boende inom planområdet behöver 
en ny detaljplan tas fram som medger ändamålet vård. Samtidigt behöver 
strandskyddet upphävas för delar av området. För att strandskyddet ska upphävas 
krävs särskilda skäl (7 kap. 18c-d §§ miljöbalken). I detta fall är det fråga om det 
femte skälet eftersom området behövs för att tillgodose ett angeläget intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området. 
 
I samband med framtagandet av en ny detaljplan behöver industri- och trafikbuller, 
risker med transporter av farligt gods, geotekniska markförhållanden och 
markföroreningar klarläggas och beskrivas hur det ska hanteras. 
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I fördjupad översiktsplan för Säters tätort från 1990 är den sydvästra delen av 
planområdet utpekad för allmän service medan den nordöstra delen är utpekad för 
fritidsanläggning. 
 
För området gäller områdesbestämmelser för Säters innerstad. Bestämmelserna 
omfattar skyddsbestämmelser för befintliga byggnader, rivningsförbud, utökad 
lovplikt m.m. Se även beskrivning under avsnitt ”Bebyggelse/kulturmiljö”.  
 
Strandskyddet återinträder för ett område där en detaljplan upphävs eller ersätts 
med en ny plan. Den sydvästra delen av planområdet (cirka 50-60 meter) ligger 
inom strandskyddsområdet för Ljustern. Eventuellt berörs även strandskyddet för 
Ljusterån marginellt. Strandskyddet kommer att behöva upphävas för de delar som 
tas i anspråk för kvartersmark. 

 

Planområdet utgörs i sydväst av en iordningställd förskoletomt, i nordost av 
hårdgjorda ytor för parkering och där emellan en öppen gräsyta (tidigare åkermark). 
 
Enligt SGU:s jordartskarta utgörs marken av glacial silt, som är en erosionsbenägen 
jordart. 

 

Inom planområdet finns idag en förskola (en filial till Kungsgårdsskolan) inhyst i 
ett par äldre byggnader i den sydvästra delen och parkeringsytor i den nordöstra 
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delen. Angränsande bebyggelse utgörs i nordväst av bland annat kyrkans lokaler 
med församlingshem samt enstaka kontor och bostäder i 1-2 våningar. Norr om 
planområdet ligger kyrkan och i nordost flerbostadshus i 3-4 våningar. 
 
Planområdet ligger inom område som är utpekat som riksintresse för kulturmiljön 
(”Säters stadskärna”) enligt miljöbalken 3 kap 6§.  
 

 
Planområdet (svart linje) i relation till riksintresset för kulturmiljö (rött raster). 

 
I motiveringen av riksintresset framgår att Säter är en ”Stadsmiljö, småstad som i 
den regelbundna rutnätstaden från 1600-talet, övergången till landsbygd i sydväst 
och träbebyggelsen speglar 1600-talets stadsgrundningspolitik och trästadens 
bebyggelseutveckling till tiden kring sekelskiftet 1900.” I beskrivningen av uttrycket 
för riksintresset anges bland annat: ”Gatunät och tomtstruktur. Bebyggelsen 
karaktäriseras av stadsgårdarnas huvudbyggnader mot de större gatorna och 
ekonomibyggnaderna mot gränder och gårdsmiljöer. […] Området söder och 
väster om kyrkan som är en rest av kungsgårdens och kyrkoboställets mark och 
som med sin glesare bebyggelse utgör en övergång till landsbygd.” 
 
Enligt områdesbestämmelserna ligger planområdet inom allmän plats. I gällande 
områdesbestämmelser anges: 

· Bebyggelse utöver befintlig tillåts ej utöver komplementbyggnader 
· (Utformning av allmän plats:) Beträffande riksintresseområdet som gränsar 

mot Ljustern, bl.a. kvarteret Hamnen och Ljusterns nordöstra strand ska 
områdets öppna fält bibehållas utan nybebyggelse eller planteringar. 

 
Inga kända fornlämningar finns inom eller i direkt anslutning till planområdet. 

 

Planområdet gränsar till vägar och gator med kommunal väghållare. Anslutande 
gator har hastighetsgräns 30 km/h. Trafikflödet var på Södra kyrkogatan nordost 
om planområdet 600-700 fordon per årsmedeldygn (f/ÅMD) år 2016, varav 3-4 
procent var tung trafik. 
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Hållplatserna ”Prästgärdsskolan” och ”Gränsgatan” i nordöstra hörnet av 
planområdet trafikeras tillsammans av två busslinjer. Härifrån kan resenärer bl.a. ta 
sig till Säter centrum, Skönvik, St. Skedvi och Gustafs med möjlighet till byte till tåg 
eller andra busslinjer. Från någon av hållplatserna in till hållplats ”Säter torget” tar 
resan 1-2 minuter. 
 
Längs den sydöstra plangränsen passerar en gång- och cykelväg mellan campingen 
och badplatsen vid Ljusterns strand och in mot de centralare delarna av Säters 
tätort. Till området ansluter även en gång- och cykelväg från närliggande 
bostadsområde söder om planområdet.  

 
Försörjning av området med transporter (varuleveranser, avfallstransporter, 
sjuktransporter) liksom disponering av parkering kan kräva särskild utredning inom 
ramen för detaljplanearbetet med tanke på planområdets långsmala utbredning med 
få tillfartsvägar. 
 
Kompletterande parkeringar skulle eventuellt kunna anordnas på angränsande ytor 
utanför planområdet vid korsningen Gränsgatan/Åsenvägen, där marken är 
planlagd för detta ändamål. 

 

Området ingår i verksamhetsområden med vattenförsörjning och 
avloppsanläggningar. Området kan anslutas till fjärrvärmenätet. 

 

På platsen har verksamhet tidigare bedrivits som kan ha efterlämnat föroreningar i 
marken. Uppgifter har framkommit om att det finns en jordvärmeanläggning på en 
del av kyrkans mark. Anläggningens skick är oklart samt om den går att använda.  
Omfattningen av eventuella markföroreningar och hur dessa ska avhjälpas behöver 
klarläggas under detaljplanearbetet.  

  

Området kan eventuellt vara utsatt från buller från sågverkets industriverksamhet. 
Omfattningen av industribullret liksom hur den planerade bebyggelsen ska uppfylla 
gällande riktvärden för buller behöver klarläggas under detaljplanearbetet. Säters 
kommun har initialt beställt en mätning av bullret från sågverket. 

 
De lågläntare delarna av området kan eventuellt vara översvämningskänsligt vid 
höga vattenflöden i Ljusterån. Enligt kommunen kan vattnet tangera den 
nordvästra plangränsen. Detta behöver klarläggas under detaljplanearbetet. 

 

 Marken ägs av Svenska kyrkan. 
 

Kommunen är huvudman för angränsande allmän plats.  
 

Planområdet omfattar cirka 13 700 m², vilket ytmässigt skulle ha varit tillräckligt. 
Den långsmala formen på området gör dock att ett särskilt boende är svårt att passa 
in och samtidigt anpassas till riksintressets bebyggelse, särskilt med tanke på 
möjlighet till framtida utökning av verksamheten och etablering av stödjande 
funktioner. 
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Planområdet ligger centralt med kort avstånd till samhällsservice och kommersiell 
service i Säters tätort (cirka 0,3 km fågelvägen och cirka 0,4 km gångvägen till 
Salutorget) samt till busstrafik och gång och- och cykelvägar. En lokalisering av det 
särskilda boendet till Församlingshemmet/Prästgärdet skulle utgöra en naturlig 
förlängning av den befintliga bebyggelsen i centrala Säter och blir väl integrerat i 
det befintliga bostadsbeståndet där många framtida hyresgäster redan idag bor. Att 
känna sig trygg i en invand och bekant miljö är en viktig framgångsfaktor för att det 
nya boendet ska upplevas som en naturlig fortsättning i livet som innevånare i 
Säters kommun. Förutsättningarna för att få ”spontanbesök” av närstående är stor 
vid denna placering.  
 
Planområdet gränsar till både gatorna i Säters innerstad och Prästgärdets öppna 
landskap med gångvägar, vilket ger goda förutsättningar för trygg utevistelse i 
anslutning till det särskilda boendet. 

  

Föreslagen utbyggnad strider mot gällande områdesbestämmelser.  
 
För att kunna uppföra bebyggelse för särskilt boende inom planområdet behöver 
en ny detaljplan tas fram som medger ändamålet vård. Samtidigt behöver 
strandskyddet upphävas för delar av området. 
 
I samband med framtagandet av en ny detaljplan behöver industribuller, 
geotekniska markförhållanden, markföroreningar och översvämningsrisker 
klarläggas och beskrivas hur det ska hanteras. 
 
Om tillräcklig yta ska kunna skapas för ett särskilt boende förutsätter det att 
befintlig skola rivs och att verksamheten koncentreras till Kungsgårdsskolan. 
 
En utbyggnad med en relativt storskalig bebyggelse bedöms kunna komma att 
innebära påtaglig skada av kulturmiljöns riksintresse genom ianspråktagande av den 
mark som utgör övergång från staden och kyrkoherdebostället mot landsbygden. 
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I fördjupad översiktsplan för Säters tätort från 1990 är området utpekat för allmän 
service. 
 
Planområdet ligger direkt utanför det område som berörs av områdes-
bestämmelserna för Säters innerstad. För den norra delen av området, som ligger 
på Prästgärdet, gäller ”Detaljplan barnstuga mm, Prästgärdet” (laga kraft 1990-06-
29) och medger på en begränsad yta uppförande av byggnader i en (1) våning för 
skola och barnstuga. För den södra delen av området, närmast den befintliga 
bebyggelsen på Åsen, gäller detaljplan ”Förslag till ändring och utvidgning av 
stadsplan för Säter (Prästhagen)” (fastställd 1977-01-13) och medger park eller 
plantering (allmän plats).  

 

Planområdet ligger delvis på Prästgärdet som utgörs av stora gräsytor. Den södra 
delen utgörs av gles ung lövskog.  
 
Enligt SGU:s jordartskarta utgörs marken i den norra delen av planområdet av 
glacial silt och den södra delen av morän. Glacial silt är en erosionsbenägen jordart. 

 

Planområdet är idag obebyggt. Angränsande bebyggelse utgörs i söder av 
flerbostadsbebyggelse i två våningar. På östra sidan av Åsenvägen finns gräsytor 
och lövskog och bortanför det villabebyggelse. 
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Planområdet ligger strax utanför ett område av riksintresse för kulturmiljövården 
(”Säters stadskärna”). Se beskrivning under område ”C – Församlingshemmet/ 
Prästgården” på sidan 11-12. 
 

 
Ungefärlig utbredning av planområdet i förhållande till Prästgärdet och omkringliggande bebyggelse. 

 
 
Inga kända fornlämningar finns inom eller i direkt anslutning till planområdet. 
 
Ny bebyggelse bör anpassas till angränsande befintlig bebyggelse så att utblickar 
mot sjön Ljustern fortsatt bibehålls. 

 

Planområdet gränsar i öster till Åsenvägen som har kommunal väghållare och 
hastighetsgräns 40 km/h. Trafikflödet var på Södra kyrkogatan strax norr om 
planområdet 600-700 fordon per årsmedeldygn (f/ÅMD) år 2016, varav 3-4 
procent var tung trafik. 

 
Gång- och cykelvägar passerar både genom planområdet i öst-västlig riktning och 
längs västra plangränsen. På dessa kan trafikanter ta sig till angränsande stadsdelar 
och de centralare delarna av Säters tätort. 

 
Hållplats ”Dahlanders väg” direkt öster om planområdet trafikeras av en (1) 
busslinje. Härifrån kan resenärer bl.a. ta sig till Säter centrum med möjlighet till 
byte till tåg eller andra busslinjer. Från ”Dahlanders väg” in till hållplats ”Säter 
torget” tar resan 2 minuter. 
 
Kompletterande parkeringar skulle eventuellt kunna anordnas på angränsande ytor 
utanför planområdet vid korsningen Gränsgatan/Åsenvägen, där marken är 
planlagd för detta ändamål. 
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Området ingår i verksamhetsområden med vattenförsörjning och 
avloppsanläggningar. Området kan anslutas till fjärrvärmenätet 
 

Erosionsbenägen jordart. 
 
 

 Marken ägs av Säters kommun. 
 

Kommunen är huvudman för angränsande allmän plats.  
   

Planområdet omfattar cirka 10 200 m², vilket bedöms vara tillräckligt stor 
tomtstorlek med möjlighet till framtida utökning av verksamheten och etablering av 
stödjande funktioner. 

 
Planområdet ligger centralt med kort avstånd till samhällsservice och kommersiell 
service i Säters tätort (cirka 0,3 km fågelvägen och cirka 0,6 km gångvägen till 
Salutorget) samt till busstrafik och gång och- och cykelvägar. En lokalisering av det 
särskilda boendet till Förskoletomten skulle utgöra en naturlig förlängning av den 
befintliga bebyggelsen i på Åsen och blir väl integrerat i det befintliga 
bostadsbeståndet där många framtida hyresgäster redan idag bor. Att känna sig 
trygg i en invand och bekant miljö är en viktig framgångsfaktor för att det nya 
boendet ska upplevas som en naturlig fortsättning i livet som innevånare i Säters 
kommun. Förutsättningarna för att få ”spontanbesök” av närstående är stor vid 
denna placering. 
 
Planområdet gränsar till både gatorna i Säters innerstad och Prästgärdets öppna 
landskap med gångvägar, vilket ger goda förutsättningar för trygg utevistelse i 
anslutning till det särskilda boendet. 
 

Planområdet anknyter till bebyggelsen på Åsen. Området är avskilt mot Säters 
innerstad med riksintresset för kulturmiljö av den öppna marken på Prästgärdet, 
som delvis ingår i riksintresset. 
 
I samband med framtagandet av en ny detaljplan behöver geotekniska 
markförhållanden klarläggas och beskrivas hur det ska hanteras. 
 
Föreslagen utbyggnad sker huvudsakligen inom detaljplanelagt område för skola, 
barnstuga. Utbyggnaden innebär annan markanvändning än vad detaljplanen tillåter 
samt högre byggnadshöjd än i gällande detaljplan. Skogsmarken (ungskog/sly) i 
sydost är planlagd som parkmark. För att kunna uppföra bebyggelse för särskilt 
boende inom planområdet behöver en ny detaljplan tas fram som medger 
ändamålet vård. 
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Området utgörs till största del av sjukhusområdets parkmiljö med äldre större träd. Med hänsyn 
till att gällande detaljplan medger bostäder, och eftersom parkmiljön bör bevaras i så stor 
utsträckning som möjligt, blir den yta som går att ta i anspråk alltför begränsad för att rymma ett 
särskilt boende. Bostäder kan bättre anpassas till befintlig parkmiljö, genom t.ex. glesare bostads-
bebyggelse jämfört med tätare bebyggelse för särskilt boende. Marken har ett strategiskt läge för 
utbyggnad av nya bostäder som en del av vitaliseringen av Skönvik och för att koppla ihop 
Skönvik med Säters tätort. Området ligger i närheten av väg 650, vilket kan innebära att 
anpassning måste ske till trafikbuller. En etablering här förutsätter att förändringar görs i befintlig 
infrastruktur.  

Området ligger avsides och relativt långt från servicen i både Skönvik och i centrala Säters tätort. 
Området utgörs av tidigare bebyggd mark där högresta äldre granar finns kvar. Ytan är alltför 
begränsad mellan befintlig bebyggelse (förskola och bostadshus) och ianspråktagna 
utevistelseytor för att rymma ett särskilt boende. Marken utgör även planberedskap för nya 
bostäder. Platsen kräver också särskilda infrastrukturåtgärder för att inte skapa en ohållbar 
trafiksituation i Burhagen (Bergstäktsvägen m.fl.). Trafiken behöver tydligt ledas om via vägnätet 
runt Siggebo vilket innebär en onaturlig omväg med risk för "smittrafik" utmed bostadsgator. 
 
 

) *
+ , -
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Området ligger i befintligt bostadsområde med relativt långt till kollektivtrafik och service i 
centrum. Området ligger i en sluttning som gör att nyttjande av utemiljö, särskilt utanför tomten, 
blir svårare för boende och deras anhöriga, t.ex. tunga uppförsbackar. Ytan är alltför begränsad 
för att rymma ett särskilt boende samt svår att bebygga med tanke på tillgängliga utemiljöer och 
de stora nivåskillnaderna.  

Området ligger i befintligt bostadsområde med relativt långt till kollektivtrafik och service i 
centrum. Området ligger i en sluttning som gör att nyttjande av utemiljö, särskilt utanför tomten, 
blir svårare för boende och deras anhöriga, t.ex. tunga uppförsbackar. Ytan är alltför begränsad 
mellan befintlig bebyggelse för att rymma ett särskilt boende. 

Området ligger i befintligt bostadsområde med relativt långt till kollektivtrafik och service i 
centrum. Området ligger i en sluttning som gör att nyttjande av utemiljö, särskilt utanför tomten, 
blir svårare för boende och deras anhöriga, t.ex. tunga uppförsbackar. Ytan är tillräckligt stor för 
att rymma ett särskilt boende, men kan komma att begränsa nyttjandet av andra ytor längre in 
från Åsenvägen. En etablering här förutsätter att befintliga garage i området ges en annan lösning. 
Marken utgör även planberedskap för nya bostäder. 
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Sammanfattningsvis finns följande för- och nackdelar, konsekvenser och 
begränsningar med de fyra lokaliseringsalternativen (A-D): 
 

· Område A, B och D men endast vissa delar av C bedöms vara förenlig med 
översiktsplanens syfte. Ny detaljplan behöver tas fram oavsett 
lokaliseringsalternativ. Strandskyddet måste upphävas för område B och C. 

 
· Lokalisering till område C kan innebära betydande påverkan på riksintresset 

för kulturmiljö liksom på befintlig förskolebebyggelse inom planområdet. 
 

· Område B är utsatt för trafikbuller och risker med farligt gods. Område B 
och C kan påverkas av industribuller från sågverket. I område B och C kan 
markföroreningar finnas som i så fall behöver saneras. 

 
· Lokalisering till område B, C och D kan innebära påverkan på angränsande 

bebyggelse, t.ex. med avseende på utblickar i landskapet.  
 

· Inga utpekade naturvärden finns bortsett från i område A där naturvärdena 
bör utredas mer.  

 
· Kommunen äger marken för område B och D. Område A ägs av ett privat 

fastighetsbolag och område C ägs av Svenska kyrkan. 
 

· Område A, B och D är tillräckligt stora ytmässigt under förutsättning att 
anpassning till kritiska faktorer kan göras utan att det minskar den byggbara 
ytan alltför mycket (naturvärden i område A, buller och farligt gods i 
område B, landskapsutblickar i område D). Område C skulle behöva 
utredas mer detaljerat för att det ska gå att säga att området ytmässigt är 
möjligt att bebygga med särskilt boende. Påverkan på riksintresset gör 
möjligheterna att bygga än mer begränsat och därför mindre intressant att 
utreda vidare av den anledningen. 

 
· Område A och B har längst avstånd till centrala Säter. Område B har längst 

avstånd till samhällelig och kommersiell service. 
 

· Alla områdena har nära till busshållplats liksom anslutande gång- och 
cykelvägar. 

 
· Område B, C och D ligger i anslutning till befintligt bostadsbestånd. 

 
· Område A, C och D gränsar till trygga utemiljöer. 
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I februari 2017 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett planprogram för lokaliseringen 
av nytt särskilt boende (så kallat SäBo) i Säter. 
 

Planprogrammet syftar till att utreda vilken plats i Säters tätort som är lämpligast att uppföra ett särskilt boende 
på. Planprogrammet jämför fyra alternativa platser som gallrats fram i ett första skede från ursprungligen nio 
platser. För de områden som inte blir aktuella för särskilt boende kan annan typ av bostads- eller vårdbebyggelse 
bli aktuell i framtiden. Planprogrammet utreder lämpligheten för ändamålen bostäder och vård, där särskilt 
boende ingår som huvudinriktning. 
 

Planprogrammet är upprättat av Sweco på uppdrag av och i dialog med Säters kommun. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-03-13 att godkänna planeprogram för Särskilt boende i Säter 
upprättad i februari 2017 för samråd. Samråd har pågått i ca fem veckor under perioden 2017-03-15 till och 
med 2017-04-23. 
 
Handlingarna som varit utställda under samrådstiden har bestått av följande:  

· Planprogram 
 
Inbjudan till samråd har skett genom brev till länsstyrelsen och potentiella sakägare m fl. Till detta brev var 
planprogrammet bifogat. Myndigheter och andra remissinstanser såsom kommunala nämnder, styrelser och 
förvaltningar har fått handlingarna på remiss via e-post. Samrådshandlingarna har även funnits tillgängliga 
på kommunens hemsida www.sater.se och på biblioteket i Säter samt på Rådhuset.  
 
Allmänheten har inbjudits till samråd genom annonser i DT och DD (2017-03-23) samt Annonsbladet 
Hedemora/Säter (2017-03-26) och Säterbladet (2017-03-22). Under halva samrådstiden har även skyltar 
funnits uppsatta på de fyra föreslagna platserna för att ytterligare synliggöra platserna som valts ut. 
 
Fyra samrådsmöten har hållits med följande grupper: 

2017-04-04 Oppositionen (Moderaterna, Vänsterpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna 
och Sverigedemokraterna) 
2017-04-11 Majoriteten (Socialdemokraterna och Centerpartiet) 
2017-04-12 Kommunala pensionärsrådet, hälso-och sjukvårdsteamet, biståndshandläggare, 
fackförbundet Kommunal 
2017-04-19 Allmänheten 
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Följande remissinstanser har inte framfört några synpunkter mot planförslaget: 
 
Trafikverket, 2017-03-21 
Lantmäteriet, 2017-04-18 

Här följer en sammanställning av inkomna yttranden från remissinstanserna och kommentarer till dessa. 
Övriga yttranden från allmänheten har sammanfattats och sorterats i olika kategorier som beskriver 
huvuddragen ur de inkomna synpunkterna. Detta eftersom många lämnat liknande synpunkter och i vissa 
fall väldigt långa yttranden. De skriftliga yttrandena i sin helhet finns tillgängliga hos 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

 
KOMMUNALA NÄMNDER OCH  
FÖRVALTNINGAR 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Kommunchef 
Näringslivsenheten 
IT-enheten 
Kulturnämnden 
Kulturförvaltningen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Socialnämnden 
Socialförvaltningen 
Gatukontoret 
VA- och Renhållningsenheten 
Fastighetsenheten 
Miljö-och byggnämnden 
 
KOMMUNALA BOLAG 
Säterbostäder och Säters kommuns fastighets AB 
Dalatrafik AB 
Räddningstjänsten Dala-Mitt 
Falun Borlänge-regionen AB 
Visit Södra Dalarna AB 
 
STATLIGA, REGIONALA OCH  
MYNDIGHETER 
Länsstyrelsen Dalarna 
Region Dalarna 
Lantmäteriet 
Landstinget Dalarna 
Trafikverket 
Polismyndigheten 
 
NÄRINGSLIV 
Telia Sonera Skanova Access AB 
Dala Elnät AB 
Ellevio AB 
Hedemora Energi AB 
Samhällsbyggnadsbolaget 
 
 
 
 

INTRESSEFÖRENINGAR, MUSEUM MM. 
Dalarnas museum 
Hyresgästföreningen 
Naturskyddsföreningen 
Friluftsfrämjandet 
HSO Dalarna 
PRO 
SPF 
SKPF 
 
POLITISKA FÖRETRÄDARE 
Arbetarpartiet Socialdemokraterna 
Vänsterpartiet 
Centerpartiet 
Liberalerna 
Moderata samlingspartiet 
Kristdemokratiska samhällspartiet 
Miljöpartiet de gröna 
Sverigedemokraterna 
 
ÖVRIGA 
Företagarna Säter 
Svenska kyrkan Säterbygdens församling 
Ungdomskonsulent 
Säkerhetssamordnare 
Miljösamordnare 
Kommunala Tillgänglighetsrådet 
Kommunala Brottsförebyggande rådet 
Kommunala pensionärsrådet 
Biblioteken i Säter, Gustafs och St. Skedvi 
Säters golfklubb 
Privatpersoner/ bostadsrättsförening fastighetsägare 
(potentiella sakägare)* 
 
 
 
 
 
 
*Redovisas tillsammans med synpunkterna från allmänheten. 



3 
 

Länsstyrelsen, 2017-04-13 
Länsstyrelsen, som för samråd mottagit 
rubricerat detaljplaneprogram, har följande 
synpunkter.
 

Länsstyrelsen anser att alternativ C är 
olämpligt, då det negativt påverkar 
riksintresseområde för kulturmiljövården 
Säters stadskärna (K 82 109).
Ett viktigt uttryck för riksintresset är hur 
området söder och väster om kyrkan, som är 
rester av kungsgårdens och 
kyrkoherdeboställets mark, utgör en övergång 
till landsbygden med sin glesare bebyggelse. 
Det är väsentligt att sambandet mellan 
prästgården och kyrkan inte störs av ny 
tillkommande bebyggelse. För förståelsen av 
prästgårdens tidigare agrara funktion är det 
viktigt att den öppna karaktären på de 
omgivande markerna bibehålls. Länsstyrelsen 
delar därför kommunens bedömning att en 
exploatering i detta läge skulle kunna innebära 
en påtaglig skada på riksintressets värden. 
 

De övriga alternativen anser Länsstyrelsen 
vara möjliga för fortsatt utredning. 
Kommunen har i programhandlingen 
redovisat ett antal frågor att studera 
ytterligare, t.ex. strandskydd, naturvärden, 
förorenad mark, trafik och industribuller samt 
farligt gods. Länsstyrelsen instämmer i dessa, 
och vill dessutom komplettera med följande:

 

Hänsyn till det kulturhistoriska riksintresset i alternativ D 

Alternativ D ligger i ett exponerat läge i 
direkt anslutning till det kulturhistoriska 
riksintresseområdet, och byggnaden för det 
särskilda boendet behöver vara stor. Det 
innebär att utformning och placering 
behöver anpassas väl till det angränsade 
öppna landskapsrummet runt prästgården 
och kyrkan. Byggnaderna bör uppföras med 
fasader av faluröd träpanel och tak med 
lertegel. Volymerna bör delas upp och 
anpassas till terrängen på ett sådant sätt att 
uppbankning undviks och att byggnadshöjden 
kan begränsas. 

Kommentar: 
 

 

 

 

Synpunkten noteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen kommer inte att fortsätta utreda alla fyra 
alternativ, utan avser fatta ett beslut om lokalisering baserat 
på planprogrammet och de synpunkter som framförts under 
samrådet. En plats kommer därför att väljas och vidare 
utredningar för lokalisering på denna plats kommer att ske 
inom ramen för detaljplaneprocessen. 

 

 

 

 

I det fall alternativ D utses som lokalisering av nya SäBo 
instämmer kommunen i att den nya bebyggelsen behöver 
anpassas till riksintressets syften. 
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Ställningstagande angående åkermarken i alternativ B 

Kommunen beskriver att området till största 
delen är brukad åkermark. Ingen 
ställningstagande har emellertid gjorts 
utifrån MB 3:4. Ett resonemang behöver 
föras kring de aspekter som nämns i 
paragrafen. 

 

Vattennätet 

Utformningen av vattennätet bör utredas för 
samtliga alternativ, med tanke på att ett särskilt 
boende kan medföra krav på sprinkler, och 
dessa är beroende av att vattennätet har viss 
utformning. 

 

 

Synpunkten noteras.  

 

 

 

 

 

 

 

Synpunkten noteras och tas med i kommande 
detaljplaneprocess. 
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Polisen, 2017-04-19 
Alla fyra alternativ kan säkert uppfattas som 
placerade på en vacker plats med hel eller delvis 
utsikt över sjön Ljustern. Det finns olika hänsyn 
att ta, bland annat om det finns ett större 
trafikflöde. Det väsentliga är rimligen att boendet 
upplevs som tryggt utan alltför många yttre 
störningar.
 
När en ny byggnad ska uppföras, finns goda 
möjligheter att tänka i brottsföre byggande- och 
trafiksäkerhetsbanor. 

Kommentar: 
Synpunkterna noteras. 

 

 

 

 

 

 

Synpunkten noteras och tas med i kommande planering. 

Miljö-och byggnämnden, 2017-04-12 
Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna 
synpunkten att utesluta område B Alga. 

Kommentar: 
Synpunkten noteras. 

Socialnämnden, 2017-04-21 

Utifrån socialförvaltningens samlade bedömning 
och socialnämndens kriterie "optimal funktion" så 
förordar socialnämnden att det nya särskilda 
boendet placeras enligt lokaliseringsförslag D.
 
Lokaliseringsförslag D är nära samhällsservice och 
kommunikationer. Läget medger en känsla av att 
man bor i samhället och är en del av 
samhällsgemenskapen. Det är gångavstånd från 
allmänna kommunikationer och affärer.  
 
Placeringen medger en möjlighet till en bra 
planering av utemiljön/utevistelser. Utemiljöns 
planering ska särskilt uppmärksammas så att den 
skapar motivation till utevistelse. Den ska vara 
tillgänglig och kännas trygg. Arbetsmiljöaspekter 
för personal påverkas för närvarande inte i någon 
större utsträckning i något av förslagen. 

Kommentar: 
Synpunkterna noteras. 

Enhetschefer och administrativ assistent på 
Fågelsången, 2017-04-24 
Röstar för den s.k. Förskoletomten på Prästgärdet, 
(dvs. alternativ D).

 
Den tomten känns bäst för då kan omsorgstagarna 
se sjön och ha nära in till centrum, för att handla, 
fika, äta på restaurang mm. 
 
Anhöriga, närstående, vänner m.fl, kan lättare 
komma och hälsa på när det är centralt beläget 

De kan också ta med sin närstående på promenad 
in till centrum för att göra något trevligt 
tillsammans. 

 
Ca hälften av nuvarande personal bor i Säter och 
cyklar och går till arbetet på Fågelsången och det 
kan de fortsätta med om nya SÄBO placeras 
centralt. 

Kommentar: 
Synpunkterna noteras. 
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Kultursekreteraren, 2017-04-27 

Alternativ C Församlingshemmet/Prästgärdet

Säters innerstad är av riksintresse för 
kulturmiljövården. Enligt miljöbalken 3 kap 6 § Den 
utgör tillsammans med 1649 utvalda platser i 
Sveriges det kulturhistoriska landskapet som speglar 
vårt samhälles utveckling. Den representerar en 
nationellt betydelsefullt historisk samhällsprocess 
med utgångspunkt i regional och lokal kontext. 
 
Föreslagen plats ligger inom riksintresseområdet 
och utgör övergången från Säters stadskärna till 
landsbygdens glesare bebyggelse. För att bevara 
läsbarheten i det agrara landskapet är det av största 
betydelse, att marken som är rester av 
kungsgårdens och kyrkoherdebostället, bevaras 
obebyggd. 
 
Namnet Prästgärdet ger en historisk kontinuitet åt 
platsen och förstärker medvetandet om dess tidigare 
användning.  Det öppna områdets potential kan 
förädlas med utgångspunkt i historien t.ex. med 
betande får, som därigenom förstärker riksintressets 
karaktär. Kulturmiljön kan tas tillvara och utvecklas 
till en resurs för besökare och boende i området. 
 
Alternativ D Förskoletomten 

Placeringen är i direkt anslutning till 
riksintresseområdet. Åtgärder som visuellt dominerar 
landskapet eller ändrar landskapets karaktär kan ha 
betydande påverkan på en riksintressant kulturmiljö 
även då åtgärden ligger utanför. Anpassning till 
rådande fasader, tak och byggnadshöjd är av stor 
betydelse. 
 

Kommentar: 
Synpunkterna noteras. 

Barn-och utbildningsnämnden, 2017- 
Barn- och utbildningsnämnden har inte några 
speciella synpunkter på planprogram för lokalisering 
av SäBo i Säter under förutsättning att lokalfrågan, 
förslag C för den skolverksamhet som bedrivs på 
Prästgärdet kan lösas.

Kommentar: 
Synpunkten noteras. 

Kommunstyrelsen, 2017-04-26 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna till de 
politiska partierna att var för sig lämna synpunkter. 
 

Kommentar: 
Synpunkten noteras. 
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Socialdemokraterna 2017-04-25 
Socialdemokraterna avser lämna en kort beskrivning 
över hur vi ser på de olika alternativen i 
planprogrammet för att till sist förorda ett alternativ. 

Socialdemokraterna anser inledningsvis att det nya 
särskilda boendet måste medföra en reell tillväxt i 
antalet platser samt att antalet anpassas så långt det 
går till en rationell drift. Det innebär att alternativet 
65 platser inte är realistiskt eftersom avdelningarna 
bör utgöras av 10 platser vardera. I dag finns det 44 
platser på Fågelsången och 12 platser på 
korttidsboendet på Skönviksområdet d.v.s. totalt 56 
platser. Ett boende för 60 platser skulle därmed ge 
endast 4 ytterligare platser. Detta kan inte anses 
tillräckligt då även korttidsplatser ska räknas med. 
Därför har vi föreslagit att platsantalet bör vara minst 
70 stycken. 
 
Alternativ A: 17600 kvm Skönviksstrand 
Alternativ Skönviksstrand är det alternativ som ger 
störst frihet att utforma byggnaderna efter 
verksamhetens behov. Det är samtidigt den plats som 
verkar göra minst motstånd gällande överklagan och 
synpunkter från myndigheter. Alternativet 
Skönviksstrand bidrar inte till att de boende på det 
särskilda boendet integreras i samhället på kort sikt. 
Den perifera placeringen kan bidra till en känsla av 
utanförskap trots den vackra omgivningen. Det 
aktuella området lämpar sig enligt oss bättre i nuläget 
för bebyggelse med småhus vilka kan bidra till 
utveckling och en förändrad syn på Skönviksområdet 
rent allmänt sett.  Avståndet till Säters centrum är 
längre än på de andra föreslagna platserna.  
 
Alternativ B: 18800 kvm Algatomten  
Den s.k. Algatomten ligger bra till med relativt kort 
avstånd till centrum och i nära anslutning till 
trafikstråk men är inte belägen i direkt anslutning till 
centrum. Ett särskilt boende här skulle ge de boende 
en mycket vacker utsikt med många människor i 
rörelse. Läget är stort nog för att utforma 
verksamheten utifrån de krav och behov som 
behövs. Området omges av lägre villabebyggelse. En 
byggnad för Särskilt boende skulle kunna skapa ett 
sikthinder. En tvåvåningsbyggnad kan bli svår att 
ansluta naturligt till omgivande bebyggelse. Både 
byggnaden i sig självt och verksamheten kan komma 
att dominera omgivningen på ett påtagligt sätt. 
Området är mycket lämpligt för lägre 
bostadsbebyggelse.  
 
Alternativ C: 13700 kvm Församlingshemmet/ Prästgärdet 
Det område som idag utgörs dels av 
församlingshemmets parkering och dels 
prästgärdskolan är tilltalande. Det ligger inom ett 
vackert bebyggelseområde nära såväl centrum och 
kyrkan samt den öppna ytan prästgärdet och 

Kommentar: 
Synpunkterna noteras. 
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Ljustern. Ett särskilt boende på denna plats skulle ge 
goda förutsättningar för de boende att på nära håll ta 
del av både stad och ”land”. Den föreslagna tomten 
är dock trång och projektet skulle tvingas ut i det 
öppna landskapet på ett sätt som påverkar framtida 
utveckling av staden. Den omgivande bebyggelsen är 
dessutom känslig ur ett kulturhistoriskt perspektiv 
och omfattas av riksintresse för kulturmiljövården. 
En anpassning av byggnaden till omgivningen skulle 
ställa stora krav arkitektoniskt. Den tillgängliga ytan 
sätter också gränser för framtida utbyggnad. Den 
befintliga parkeringen kommer att behöva ersättas. 
Det kommer att vara omgivningen som bestämmer 
hur fastigheten utformas och inte verksamheten eller 
behovet. 
 
Alternativ D: 10200 kvm. Förskoletomten  
Förskoletomten har liknande förutsättningar som 
tomten vid församlingshemmet om man beaktar 
avstånd till stad, landskap och till Ljustern. Men 
området ligger utanför den kulturhistoriskt skyddade 
stadskärnan. Socialdemokraterna bedömer 
förutsättningarna på förskole tomten är bättre än 
alternativet vid församlingshemmet. Det blir lättare 
att planera byggnaden utifrån kravet på yta och 
behov av optimal utemiljö. Dessutom lättare att 
anpassa byggnaden till omgivande bebyggelse genom 
att den kan ansluta i storlek till flerfamiljshusen på 
åsen. En trafiklösning med förlängning av 
Gränsgatan i kanten av prästgärdet kommer att vara 
möjlig i framtiden. 
 
Socialdemokraterna förordar alternativ D Förskoletomten 
En placering på förskoletomten har förutsättningar 
att skapa ett modernt boende som en integrerad del 
av staden arkitektoniskt och socialt. De boende på 
särskilda boendet blir integrerade i staden. Vid 
planeringen av bebyggelsen är det viktigt att 
utvecklingen av Prästgärdet sker så att den öppna 
ytan bibehålls och blir en resurs för staden. En 
Prästpark skulle kunna anläggas med utblickar och 
gångstråk som binder samman centrum, Åsen och 
det nya Särskilda äldreboendet med Ljustern. 
Skulle det av någon anledning framkomma något 
som omöjliggör placering av det nya boendet på 
förskole tomten bedömer Socialdemokraterna att 
placering på (A)skönviksstrand eller(B) Algatomten 
är de alternativ som är möjliga. 
Vi tycker inte att alternativ (C) församlingshemmets 
parkering är ett lika bra alternativ.  
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Miljöpartiet 
Miljöpartiet de gröna i Säter förordar en placering 
enligt lokaliseringsalternativ D - 
FÖRSKOLETOMTEN. 
 
Efter att ha vägt de olika förslagen har vi kommit 
fram till detta på grund av nedanstående fördelar som 
vi anser att alternativ D har. 
 

· Vi tror att en placering nära innerstaden och 
Falkgränd underlättar för vänner och 
anhöriga att besöka de boende. 

· Vi tror att det är en fördel för många boende 
att befinna sig i en miljö som de känner igen 
med närhet till exempelvis kyrkan, Ljustern 
och stadsbebyggelsen. 

· Vi bedömer att läget är bra med tanke på 
möjligheten för besökare och personal att ta 
sig till boendet. 

· Vi anser att det bör vara möjligt att göra 
inbjudande park i anslutning till boendet. 

· Vi ser närheten till kyrkan och 
församlingshemmet som en fördel för de 
boende som vill och kan vara med på de 
aktiviteter som kyrkan erbjuder. 

· Det finns bra bussförbindelser till och från 
den föreslagna platsen. 

 

Kommentar: 
Synpunkterna noteras. 

Moderaterna 2017-04-24 
Efter att ha granskat planprogrammets 4 olika platser 
har vi kommit fram till att ingen av dem motsvarar 
våra krav på lokalisering. Samtliga platser kräver 
omfattande infrastruktursatsningar samt att 3 av 
platserna riskerar att fastna i olika former av 
överklaganden.
 
Vi anser i stället att platsen för befintliga Fågelsången 
är den som är mest lämpad för nytt SÄBO. Vi anser 
att man bör riva befintlig byggnad och därefter bygga 
nytt på platsen. 
Infrastrukturen finns och platsen fungerar mycket 
bra idag. Området möjliggör också 
sammankopplande av olika former av boenden. 
 

Kommentar: 
Synpunkterna noteras. 
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Centerpartiet 2017-04-25 
Centerpartiet avser lämna en kort beskrivning över 
hur vi ser på de olika alternativen i planprogrammet 
för att till sist förorda ett alternativ.
Centerpartiet anser inledningsvis att det nya särskilda 
boendet måste medföra en reell tillväxt i antalet 
platser samt att antalet anpassas så långt det går till en 
rationell drift. Det innebär att alternativet 65 platser 
inte är realistiskt eftersom avdelningarna bör utgöras 
av 10 platser vardera. I dag finns det 44 platser på 
Fågelsången och 12 platser på korttidsboendet på 
Skönviksområdet dvs. totalt 56 platser. Ett boende 
för 60 platser skulle därmed ge endast 4 ytterligare 
platser. Frågan är om det kan anses tillräckligt. Ett 
boende med 70 platser bör snabbutredas. 
 
Alternativ A: 17600 kvm Skönviksstrand 

Alternativ Skönviksstrand bidrar inte till att de 
boende på det särskilda boendet integreras i 
samhället. Den perifera placeringen kan bidra till en 
känsla av institutionalisering av boendeformen trots 
den vackra omgivningen. Det aktuella området 
lämpar sig enligt centerpartiets åsikt bättre för 
bebyggelse med småhus vilka kan bidra till utveckling 
och en förändrad syn på Skönviksområdet rent 
allmänt sett. När Skönviksstrand har byggts ut talar 
mycket för att efterfrågan på villatomter i området 
ökar. Avståndet till Säters centrum är relativt långt.  
 
Alternativ B: 18800 kvm Algatomten  

Den s.k. Algatomten ligger bra till med relativt kort 
avstånd till centrum och i nära anslutning till 
trafikstråk men är inte belägen i direkt anslutning till 
centrum. Tomten kan dock behöva saneras.  
Området omges av lägre villabebyggelse. En byggnad 
för SäBo skulle skapa ett sikthinder. Centerpartiets 
uppfattning är att en ev. byggnad blir svår att ansluta 
naturligt till omgivande bebyggelse. Både byggnaden i 
sig självt och verksamheten kan komma att dominera 
omgivningen på ett påtagligt sätt. Området är mer 
lämpat för lägre bostadsbebyggelse.  
 
Alternativ C: 13700 kvm Församlingshemmet/ Prästgärdet 

Det område som idag utgörs dels av 
församlingshemmets parkering och dels 
prästgärdskolan är tilltalande. Det ligger inom ett 
vackert bebyggelseområde nära såväl centrum och 
kyrkan samt den öppna ytan prästgärdet och 
Ljustern. Ett särskilt boende på denna plats skulle ge 
goda förutsättningar för de boende att på nära håll ta 
del av både stad och ”land”. Den föreslagna tomten 
är dock trång och projektet skulle tvingas ut i det 
öppna landskapet på ett sätt som påverkar framtida 
utveckling av staden. Den omgivande bebyggelsen är 
dessutom känslig ur ett kulturhistoriskt perspektiv 
och omfattas av riksintresse för kulturmiljövården.  
En anpassning av byggnaden till omgivningen skulle 

Kommentar: 
Synpunkterna noteras. 
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ställa stora krav arkitektoniskt. Den tillgängliga ytan 
sätter också gränser för framtida utbyggnad. Den 
befintliga parkeringen kommer att behöva ersättas. 
 
Alternativ D: 10200 kvm. Förskoletomten  

Förskoletomten har liknande förutsättningar som 
tomten vid församlingshemmet om man beaktar 
avstånd till stad, landskap och till Ljustern. Men 
området ligger utanför den kulturhistoriskt skyddade 
stadskärnan. Centerpartiet bedömer förutsättningarna 
på förskoletomten är bättre än alternativet vid 
församlinghemmet. Det blir lättare att planera 
byggnaden utifrån kravet på yta och behov av 
optimal utemiljö. Dessutom lättare att anpassa 
byggnaden till omgivande bebyggelse genom att den 
kan ansluta i storlek till flerfamiljshusen på åsen. En 
möjlig trafiklösning med förlängning av Gränsgatan i 
kanten av prästgärdet bör utredas 
 
Centerpartiet förordar alternativ D. Förskoletomten 
En placering på förskoletomten har förutsättningar 
att skapa ett modernt boende som en integrerad del 
av staden arkitektoniskt och socialt. De boende på 
särskilda boendet blir integrerade i staden. Vid 
planeringen av bebyggelsen är det viktigt att 
utvecklingen av Prästgärdet sker så att den öppna 
ytan bibehålls och blir en resurs för staden. En 
Prästpark kan anläggas med utblickar och gångstråk 
som binder samman centrum, Åsen och det nya SäBo 
med Ljustern. 
Skulle det av någon anledning, mot förmodan, 
framkomma något som omöjliggör placering av det 
nya Säbo på förskoletomten bedömer Centerpartiet 
att placering på Algatomten bör övervägas. 
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PRO Säter 
Den placering som fyller de flesta krav, som kan 
ställas, är förslag D förskoletomten på prästgärdet.

 
En fördel med placeringen är dess närhet till 

stadskärnan, vilken underlättar anhörigbesök och 

stimulerande kontakter med omvärlden. 

 
Närheten till Falkgränd gör att där kan utvecklas 

ett trygghetsboende, som i dag saknas i 

centralorten Säter. Den bidrar också till att skapa 

en bra social gemenskap för gruppen äldre och 

kan ge förutsättning för gemensamt nyttjande av 

service och resurser. 

 
Säters kommun äger marken. 

 
En nackdel som kan upplevas är att det 

grönområde som finns mot sjön Ljustern 

förändras. Föreslagen placeringen av SÄBO, 

alternativ D, ger dock bibehållet grönområde 

mellan staden och sjön. Detta även om en 

anslutningsväg anläggs via förlängning av Gamla 

Sjukhusvägen och Gränsgatan. 

 
Alternativ Skönvik (A) faller på att det är långt 

från stadskärnan för de som gående skall besöka 

boende på SÄBO. Området är dock lämpligt för att 

bygga ett flerbostadshus för seniorboende, 

eftersom det kom m er att efterfrågas. På sikt kan 

sedan olika serviceverksamheter utvecklas på 

området. 

 
Kommunen äger inte tomten utan kapital måste 

läggas på en onödig köpeskilling. 

 
Alternativ Alga är fortfarande avsides från 

stadskärnan. Närheten till sågen och trafiken på 

Smedjebacksvägen kan upplevas som störande, men 

det behöver inte vara så utan kanske av en del kan 

upplevas som stimulerande. 

 
Läget är fortfarande så att äldre personer kan ha 

svårt att göra besök hos en anhörig. 

 

Kommentar: 
Synpunkterna noteras. 
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Stora Skedvi SPF, 2017-04-20 
I SPF St. Skedvi tycker vi att plats D vid Prästgärdet 
är den mest lämpliga platsen för det nya 
äldreboendet. 
 

Kommentar: 
Synpunkten noteras. 

DHR, Förbundet för ett samhälle utan 
rörelsehinder, 2017-04-23 

Vi förordar alternativ D pga. att:
1 Kommunen äger marke_n 
2 Närheten till Falkens seniorboend_e  
3 Närhet till centrala Säter 
4 Försörjningstrafik bör kunna ske via 

Fritidsvägen och Åsenvägen_ 
5 Hastigheten på Åsenvägen bör man kunna 

försöka hålla nere så att det inte blir farligt 
för de äldrre 
 

Att beakta om alt. D blir aktuellt är att man röjer upp 
och ordnar gångstigar i skogsområdet mellan 
Falkgränd och Prästgärdet. 
Man bör även anlägga en "Sinnenas trädgård" med 
doftande växter och sådana som ger 
minnesupplevelser samt gärna porlande vatten. 
 

Kommentar: 
 

Synpunkterna noteras. 
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Sammanställningen utgår ifrån olika rubriker som använts i planprogrammet. Bl.a. de särskilda faktorer som 
legat till grund för utredningen av lämplig plats. 
 

· Bygg SäBo så nära stadskärnan som möjligt 
· Viktigt med närhet till centrum med församlingshemmet, kyrkan, Rådhuset, Salutorget, affärer, apotek, 

fik, frisering, folklivet på stan etc. 
· Svårt och tungt att skjutsa person i rullstol, särskilt om man själv är gammal.  

· Svårt och tungt att lasta på och av en rullstol i en buss 

· Fin yttermiljö är bra vård 
· Sjöutsikt har en terapeutiskt värde för de boende 

· bra vård 

· bygg bostäder exv. hyreshus eller seniorboende här istället 
· för långt bort från centrum 
· naturskönt 
· närhet till vård 
· SäBo skulle kunna bidra till utvecklingen av området 
· Lämpar sig bäst för bostäder med sin närhet till Skönviksstrand och golfbanan 
· Andrahandsalternativ 
· Saknas affärer och folkliv 
· Besvärligt att hälsa på anhörig på boendet 
· Sämsta alternativet då det innebär exkludering och separering från övrig befolkning och samhällsliv 
· Försvårar en naturlig kontakt med staden 
· För trafik till och från samt parkeringsplats till SäBo bör Vedgårdsvägen användas. Undvik trafik på 

Jönshyttevägen med hänsyn till boende i området. 
· Erbjuder den lugnaste miljön 
· God tillgänglighet för personal, anhöriga och besökare med goda parkeringsmöjligheter 
· Närmast vårdcentral och tandvård och goda förutsättningar för samordning med landstingets 

verksamhet 

· Inringat av vägar på båda sidor och tung trafik som ger upphov till buller och lukt 
· Finns därför stor risk att boendet behöver en bullerskydd viket i så fall skulle ta bort utsikten mot 

Ljustern som befintliga fastigheter har idag. 
· Risk att de boende blir instängda och innesittande 
· Bygg bostäder (villor) på Alga och längs med Ljustern för att knyta ihop Skönvik med centrum 
· Andrahandsalternativ 
· Skulle utgöra en allt för stor olägenhet för fastighetsägare norr om Smedjebacksvägen. 
· Saknar Skönviks naturvärde och Prästgärdets kulturanknytning. 
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· Närhet till stadskärnan  
· God framkomlighet då terrängen är ganska platt. Inga backar. 
· Erbjuder närhet till välbekanta livsmiljöer som de äldre känner igen och uppskattar 
· Platsen är för liten och hindrar ev. utbyggnaden av SäBo 
· Utpekat riksintresse. Prästgärdet borde kunna utveckla och använda området mer. 
· Bygg inte på Prästgärdet, men utveckla gärna platsen med strandpromenad, bryggor, midsommarfirande 

etc. Låt det förbli en plats för alla!  
· Platsen måste utredas vidare genom en fördjupad översiktsplan för att ta ställning till hur användningen 

av mark-och vattenområden samt den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. 
· Lätt att ta sig dit. Korta avstånd 
· Kan erbjuda stimulerande centrumaktiviteter 
· Otänkbar pga. många negativa faktorer 
· Närhet till sjön 
· Prästgärdet är det bästa alternativet 
· Bygg vanliga bostäder istället 
· Gångavstånd till tåget 

· Närhet till stadskärnan  
· Erbjuder närhet till välbekanta livsmiljöer som de äldre känner igen och uppskattar 
· Bygg vanliga bostäder istället 
· God framkomlighet då terrängen är ganska platt. Inga backar. 
· Bygg inte på Prästgärdet, men utveckla gärna platsen med strandpromenad, bryggor, midsommarfirande 

etc. Låt det förbli en plats för alla!  
· Platsen måste utredas vidare genom en fördjupad översiktsplan innan beslut om SäBo kan fattas. 
· Lätt att ta sig dit, korta avstånd. 
· Kan erbjuda stimulerande centrumaktiviteter 
· Samordningsmöjligheter med seniorboendet på Falkgränd 
· Närhet till sjön 
· Prästgärdet är det bästa alternativet 
· Utnyttja hela åkern och bygg även nytt seniorboende med centralkök/restaurang (då kanske skolan kan 

vara kvar). 
· Gör en attraktiv och fin park på Prästgärdet 
· Gångavstånd till tåget 

· Att bygga SäBo på ”pulkabacken” skulle innebära för stort skada för grön- och rekreationsområdet. 
· Riv Fågelsången och bygg nytt där 
· Ett skissförslag på hur det särskilda boendet kan placeras och gestaltas på Skönvik där fasta paviljongen 

står idag. 
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· Närheten till centrum är viktigt med hänsyn till flera aspekter: . de anhöriga som ska besöka boendet, . personalförsörjningen samt möjligheten för personalen att ta sig dit till fots eller med cykel . möjligheten för de boende att ta del av samhället och dess funktioner 
· Att de boende får komma ut skapar attraktivitet.  
· Bygg på kommunens mark (finns ett gammalt politiskt beslut om det) 
· Varför har inte kommunen inte tagit reda på mer bakgrundsfakta? Skönvik har lång historia som 

vårdområde. Det fanns t.ex. ett demensboende i Siggebo som placerades där pga. samverkan med 
Landstinget. Kolla med personalen som jobbade där vad de tyckte om lokaliseringen. Det har även 
hållits ett möte i Folkets hus för ca 13 år sedan där många framförde sina synpunkter om SÄBO.  

· Samordningen med andra verksamheter borde tas med i ”Särskilda faktorer vid lokalisering” (se s.3 i 
planprogramet). Exv. samverkan med seniorboendet på Falkgränd eller landstinget på Skönvik. Även 
trafikförsörjningen av boendet borde bedömas som en särskild faktor vid jämförelsen av olika 
lokaliseringsalternativ.  

· Gör en prästpark (som en gång funnits) i anslutning till gamla prästgården. 
· Vid lokalisering på Algatomten finns en rädsla hos grannar om att platsen ska upplevas som en in 

stängslad plats. 
· Bygg inte på Prästgärdet. Det ska bevaras och utgör en viktig del av kulturminnet och riksintresset 

Säters stadskärna.  
· Placera SÄBO på Prästgärdet! 
· Placera SÄBO på Algatomten! 
· Placera SÄBO på Skönvik! 
· Relationen mellan SÄBO och det befintliga seniorboendet på Falkgränd måste beaktas. Om dessa 

kompletteras med ett trygghetsboende i samma område finns stora samordningsvinster bl.a. i form av 
personalförsörjning. 

· Vad händer med Fågelsången? Utredning pågår om det kan bli ett trygghetsboende. 

· Varför inte ta ett större anspråk av Prästgärdet? Finns olika förklaringar. Det är ett kulturminne. Viktigt 
att bevara utblickar mot Ljustern. Kommunen har inte tagit ställning till vad man ska göra med 
Prästgärdet än. 

· Den särskilda faktorn ”avstånd till samhällsservice” borde redan ha gjort att Skönvik inte är ett 

alternativ.  

· Fördelarna med Skönvik är enklare grundläggningsarbete, mindre trafik, närhet till natur, sport och 
vård.  

· Naturen spelar mindre roll för de som bor på SÄBO eftersom de inte kan ta sig ut själva. Men den är 
mycket viktig för de anhöriga som besöker boendet.  

· En central placering är av största vikt anser verksamheten. Tillgänglighet och tillgång till samhället är 
oerhört viktigt eftersom de boende inte kommer ut själva. De vill gärna kunna ta del av samhället ändå 
genom att kunna titta ut på folk som rör sig ute genom ett fönster. En stor fördel om marken är platt 
och det är lätt att röra sig utomhus med rullstol.  

· Skönvik ligger för långt bort! 

· Bra att ni frågar personalen, det glöms ofta bort! 
· Trafiken på Prästgärdet kan bli ett stort problem om kommunen inte tar ett helhetsgrepp.  
· Liten buss som binder samman SäBo, var det än blir, med både centrum av stan och järnvägsstation!  
· Det finns någon sorts lämningar på prästgärdet som kunde ses när vägen ner mot sjön sist var nydikad. 
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Sammanlagt har 34 personer eller remissinstanser skriftligt yttrat sig under samrådstiden. Några personer 
inkom med flera yttranden men dessa har räknat som ett. Två av dessa hade inte några synpunkter på 
planprogrammet. 17 st av yttrandena kom från privatpersoner, 8 st från offentliga verksamheter såsom 
myndigheter, nämnder och förvaltningar, 4 st från föreningar eller intresseorganisationer och 1 st från ett 
privat företag. 
 

Några har tillstyrkt de föreslagna alternativen och vill att SäBo placeras på denna tomt. 
· 2 st föredrar alternativ A, Skönviksstrand 
· 1 st alternativ B, Algatomten 
· 4 st alternativ C, Församlingshemmet/Prästgärdet 
· 18 st alternativ D, Förskoletomten 

Några har presenterat andrahandsalternativ om den valda platsen mot förmodan inte skulle fungera. 
· 1 st alternativ A, Skönviksstrand 
· 4 st alternativ B, Algatomten 
· 1 st alternativ C, Församlingshemmet/Prästgärdet 

 

Därutöver har två nya alternativ presenterats: 
· Riv Fågelsången och bygg nytt på samma tomt 
· Fasta paviljongen på Skönvik 

 

Några fokuserade sina yttranden på att framföra synpunkter om att undvika lokalisering på vissa platser. 
· 3 st vill inte att SäBo lokaliseras till alternativ A.  
· 2 st vill inte se alternativ B bli verklighet 
· 2 st vill undvika alternativ C 

 
 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens Planfunktion, Säter 2017-05-30 

 
 

Andréas Mossberg Sofie Norberg 
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt 


