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Dnr: SBN2018/0922

Ålen 2, Säter - fastighetsreglering
Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta ställa sig positiv till föreslagen fastighetsreglering under nedan angivna förutsättningar.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Den gång- o cykelväg som går genom området är idag belagd med asfalt i delen vid
återvinningsstationen samt grus i övre delen. Belysning saknas idag vid övre grusbelagda delen. GC-vägen bör kunna ges en annan placering utanför det av Hedemora
Energi önskade markområdet. Om regleringen genomförs ska Hedemora Energi stå
för alla kostnader gällande fastighetsreglering och anläggande av ny sträckning för
gång- o cykelväg.
Hedemora Energi vill inhägna området vid panncentralen på Åsenområdet i Säter,
fastighetsbeteckning Ålen 3. Tunga transporter till centralen kan inte ske på ett säkert
sätt och H E bedömer att oskyddade trafikanter som passerar genom det idag ej inhägnade området kan utsättas för fara. Hedemora Energi har också som målsättning
att säkra sina anläggningar genom stängsel. Åsens återvinningsstation finns placerad
vid infarten till panncentralen men den bedöms ej behöva flyttas.
För att ge tillräckliga ytor för transporterna samt säkra verksamheten önskas att kommunen medger en fastighetsreglering medförande att fastigheten Ålen 3 utökas med
mark från kommunens fastighet Ålen 2.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: SBN 2018/0915

Hyresnivå för motorvärmare vid kommunens parkeringar
Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna föreslagen ändring av hyresnivå för parkeringsplats med motorvärmare
Bakgrund och ärendebeskrivning
Fastighetsenheten bedömer att dagens prisnivå (400:-/år) på intet sätt täcker kommunens kostnader när det gäller elkostnad och sandning/snöröjning. En höjning från
årsskiftet 2018-2019 till 800:-/år samt därefter höjning med 3% per år ger bättre
kostnadstäckning.
Kommunen upplåter ett antal parkeringsplatser med motorvärmare för anställda vid
förvaltningsbyggnader, skolor, förskolor etc.
Hyresnivån för dessa har inte justerats på ett antal år och subventioneras kraftigt i
förhållande till de kostnader som uppstår.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

2018-09-19

Sbn au § 64

Sammanträdesdatum

Blad

4

Dnr: SBN2018/0159

Medborgarförslag om skridskobana på Rådhustorget
Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till samhällsbyggnadsnämnden utan eget förslag till beslut.
Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren har via en skrivelse framfört önskan om en skridskobana på Rådhustorget. På sommaren skulle ytan kunna användas som boulebana.
Beslutsunderlag

29 december 2017 inkom ett medborgarförslag från Arto Lipponen i Säter till Kommunstyrelsen gällande en önskan om en skridskobana på Rådhustorget.
Medborgarförslaget kom sedan till Samhällsbyggnadsförvaltningen den 22 februari
2018. 13 april 2018 mottog Samhällsbyggnadsförvaltningen ett yttrande från Länsstyrelsen Dalarna efter önskan. 11 september 2018 mottog Samhällsbyggnadsförvaltningen ett yttrande från Kulturförvaltningen efter önskan.
Yttrande

Förvaltningen delar förslagsställarens uppfattning att en skridskobana skulle vara ett
berikande inslag på Rådhustorget. Både Kulturförvaltningen och Länsstyrelsen framhäver i sina yttranden betydelsen av Rådhustorget och dess kulturvärden. Att göra
fasta ingrepp som förändrar torgets karaktär ses därmed som olämpliga på denna
plats ur kulturmiljösynpunkt.
I och med dessa synpunkter i beaktning är en boulebana inte lämplig att förlägga på
Rådhustorget.
Att tillhandahålla en skridskobana med god is så krävs det en återkommande arbetsinsats som till stor del är beroende av väderleken. Vilket medför att en kostnad
bör tas i beaktning men även att tillhandahålla is på gräs medför slitage på gräset vilket även det kommer innebära utökade underhållsinsatser.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Via ett medborgarförslag föreslår Arto Lipponen att det spolas upp en skridskobana
på Rådhustorget vintertid. Under sommartid skulle den även gå att använda som
boulebana.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: SBN2017/0356

Skrivelse gällande ansökan om bidrag Yttre Hedens bystuga
Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till samhällsbyggnadsnämnden utan eget förslag till beslut samt begära in komplettering av ärendet och föredragning av ärendet på kommande Samhällsbyggnadsnämnd.
Sammanfattning av ärendet
I februari 2018 mottog Samhällsbyggnadsförvaltningen en skrivelse från ordförande i
Yttre Hedens Bystugeförening.
Under 2017 drabbades Yttre Hedens bystuga av en omfattande vattenskada vilket
medföljde att bystugan tvingades vara stängd i 7 månader. Vilket medföljde att föreningen tappade intäkter samt att fläktar var tvungna att vara igång för att få det torrt i
bystugan. Detta medförde att elräkningarna för 2017 blev avsevärt mycket dyrare
jämfört med tidigare år.
För att råda bot på den svårt uppkomna ekonomiska situationen har kassören i förening lånat ut 25 600 kronor.
Förvaltningens ståndpunkt
I Säters kommun finns det idag 13 lokaler där ibland bystugor som klassas som samlingslokaler och som enligt beslut i fullmäktige har rätt att söka underskottsbidrag.
Dessa lokaler är också utpekade i kommunens krisledningsplan att fungera som samlingslokaler vid eventuella olyckor och katastrofer.
Från förvaltningens vill vi därför belysa vikten av att ha fungerande samlingslokaler
med ekonomier i balans så att de ska i fortsättningen ska kunna finnas kvar i drift.
Beslutsunderlag
21 februari 2018 inkom en skrivelse från Yttre Hedens bystugeförening gällande en
ansökan om bidrag.
19 juni 2018 träffade Torbjörn Orr och Nima Khaledian ordförande i Yttre Hedens
bystugeförening och diskuterade kring den uppkomna situationen.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Via en skrivelse ansöker Yttre Hedens bystugeförening om ett ekonomiskt bidrag för
att få ekonomin i balans i föreningen och reglera en skuld till kassören.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: SBN2017/0939

Motion om att minska buller i utemiljö på Borgens förskola och Myrans förskola samt säkra vägen för skolbarnen vid korsning Smedjebacksvägen
Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till samhällsbyggnadsnämnden utan eget förslag
Förvaltningens ståndpunkt
Bullerutredning pågår. Förvaltningens ståndpunkt och yttrande kan komma att ändras när resultaten är klara.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett frågorna som ställs i Motion. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser ej att några problem med buller föreligger vid Myran eller
Borgen. Vidare ses dock att trafiksäkerheten utmed Smedjebacksvägen kan förbättras. Lämpliga åtgärder bör utredas vidare innan de implementeras. Förvaltningens
förslag till yttrande ses i bilaga.
Bakgrund och ärendebeskrivning
En motion om att minska buller samt förbättra trafiksäkerheten vid förskolorna Borgen och Myran har inlämnats till Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har behandlat motionen och remitterat till Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande rörande
buller och trafiksäkerhet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen utredde frågorna under våren 2018 och tog fram ett
förslag till yttrande. I utredningen gjordes dock aldrig någon bullermätning. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade yttra sig i ärendet enligt det förslag som förvaltningen
tagit fram varpå kommunstyrelsen återremitterade ärendet med direktivet att en mätning skulle genomföras.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu genomfört en bullermätning på den aktuella
platsen och ärendet har kompletterats med resultaten från mätningarna. Vidare har
förvaltningen kompletterat den utredning som togs fram under våren med mätvärden
och föreslår på nytt ett ställningstagande. Utredning och förslag till ställningstagande
ses i bilaga.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: SBN2018/0160

Svar på medborgarförslag om fartdämpande åtgärder på Bergtäktsvägen
Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslå samhällsbyggnadsnämnden besluta:
• Avslå medborgarförslaget
Förvaltningens ståndpunkt
Hastighetsmätningar genomförda 2017 visar att problemet utmed Bergtäktsvägen ej
är större än vad det normalt är på liknande gator. Förvaltningen ser därför att Bergtäktsvägen ej är att betrakta som någon särskilt utsatt sträcka varför förslaget bör avslås. Det ska också tilläggas att förvaltningen genomfört åtgärder i form av en körbana för gående och cyklister vilket tillsammans med de blomlådor som privata fastighetsägare har tillstånd för ger en bra utformning av gatan.
Bakgrund och ärendebeskrivning
I medborgarförslaget framförs önskemål om hastighetsbegränsande åtgärder utmed
Bergtäktsvägen i Säter. Som skäl framförs dålig regelefterlevnad från framförallt bilister. Medborgarförslaget ses i sin helhet i bilaga och innebär i korthet:
”Vi önskar att det fixas permanenta farthinder som sträcker sig över hela vägbanan
med jämna mellanrum efter Bergtäktsvägen för att dämpa fordonens hastighet och
därmed förbättra säkerheten för de som går efter vägen och för oss boende i anslutning till vägen.”
Förvaltningen genomförde under 2017 trafikmätningar i två punkter utmed Bergtäktsvägen. Resultaten visar att årsdygnstrafiken uppgår till 219 fordon och under
mätperioden passerade totalt 3077 fordon. Baserat på den totala fordonsmängden
under mätperioden ses att medelhastigheten uppgår till 31 km/h medan 85-percentilen uppgår till 42 km/h. Maxhastigheten som uppmättes var 63 km/h.
Resultatet från mätningen är typisk för denna typ av gata. Medelhastigheten ligger i
närheten av den skyltade hastighetsbegränsningen 30 km/h medan ca 15 % trafikanterna kör snabbare än 42 km/h med en maxhastighet vid 63 km/h. Hastighetsmätningen genomfördes under hösten, det vill säga efter att blomlådorna tagits bort från
gatan och före den dedikerade ytan för gående och cyklister tillkom.
Fortsättning

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning Sbn au § 67
Konsekvensbeskrivning
Föreslaget beslut innebär att hastighetsbegränsningen utmed Bergtäktsvägen kvarstår.
Trafiksituationen förblir därmed som vid tiden för medborgarförslaget. Det ska dock
tilläggas att gatan avsmalnats efter att medborgarförslaget lämnades in, i och med den
dedikerade ytan för gående och cyklister som skapats. Detta torde innebära att hastigheterna i skrivande stund är lägre alt. kvarstår på samma nivå.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: SBN2016/0520

Gång- och cykelväg Morbyvägen
Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar uppdra åt förvaltningen att kalla
markägarföreningen till möte om projektplan.
Förvaltningens ståndpunkt
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser att en säker gång- och cykelförbindelse mellan
Mora By och Enbacka är av högsta vikt vilket också fördjupad översiktsplan för Gustafs påtalar.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under en lägre tid arbetat med att utveckla Morbyvägen i Gustafs i syfte att förbättra situationen för gående och cyklister samt skapa
en säker skolväg mellan Mora by och Enbacka. I arbetet har förslag på lösningar tagits fram. Intressekonflikter har dock uppstått när det kommer till val av utformning
vilket innebär att projektets framdrift har stannat upp.
Förvaltningen har på begäran utrett olika möjligheter att komma vidare med projektet. Några olika vägval kan identifieras vilka presenteras vid Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: SBN2018/0920

Ekonomi & budgetuppföljning
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen
Bakgrund och ärendebeskrivning
Information om delårsbokslut.
Den långa och hårda vintern har varit starkt kostnadsdrivande för gatuenheten och
fastighetskontoret. Det är inte dock enbart vinterväghållningen som belastar budgeten
utan även kostnader för konstruktioner som skadats av de stora snömängderna. Utöver
detta har det även hänförts en extra kostnad avseende kollektivtrafik kopplat till skatteväxling som ej var budgeterad.
Förvaltningschef och ekonom har gått ut med direktiv till samtliga enheter att initiera
åtgärder för att motverka kostnadsöverdrag.

•
•
•

Justerande sign

Andra åtgärder som är utförda inom Samhällsbyggnad är (Intäkter från dessa åtgärder kommer in till Kommunstyrelsen)
Ansökan av bidrag för ökat bostadsbyggande från Boverket
Pågående försäljning av Fäggeby skola
Pågående försäljning Skålbo Gård

Utdragsbestyrkande
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Dnr: SBN2018/0916

Revidering delegationsordning Samhällsbyggnadsnämnden avseende behandling av personuppgifter
Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår Samhällsbyggnadsnämnden besluta godkänna revidering av delegationsordning
Bakgrund och ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning behöver kompletteras avseende:


Justerande sign

Beslut om att behandla nya personuppgifter delegeras till förvaltningschef.

Utdragsbestyrkande
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Dnr: SBN2018/0916

Anmälan av delegationsbeslut med anledning av nya kommunallagen

•

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår Samhällsbyggnadsnämnden besluta:
beslut tagna på delegation enligt Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning ska
fortsatt redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden
Bakgrund och ärendebeskrivning
Den 1 januari 2018 trädde den nya kommunallagen (2017:725) i kraft. I den nya kommunallagen anges i 6 kap 40 § att nämnden ska besluta i vilken utsträckning beslut
som har fattats enligt delegation ska anmälas till nämnden. Beslut som inte anmäls
ska protokollföras särskilt och tillkännages på den kommunala anslagstavlan om beslutet får överklagas genom laglighetsprövning enligt 13 kap Kommunallagen. Den
obligatoriska anmälningsskyldigheten som tidigare gällde beträffande delegationsbeslut har upphört att gälla
Nämnden kan besluta att vissa delegationsbeslut inte behöver anmälas till nämnden
utan att särskilda protokoll upprättas av delegaten och anslås på kommunens anslagstavla för att klagotiden ska börja löpa.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: SBN2018/0919

Remiss revidering av kommunens reglemente
Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till samhällsbyggnadsnämnden utan eget förslag till beslut.
Bakgrund och ärendebeskrivning
I samband med att beslut fattades i Kommunfullmäktige om att inrätta ett utskott
under kommunstyrelsen för fritidsfrågor finns behov att fastställa nya reglementen
för Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden. I samband med den förändringen görs även en översyn av samtliga nämnders reglementen
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-08-28 Au§140:
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta fastställa nya reglementen för kommunstyrelsen.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar skicka reglementen på remiss för synpunkter och översyn till övriga nämnder.
3. KsAu föreslår att det under § 46 ska anges att fritidsutskottet ska bestå av 3 ledamöter och 3
ersättare.
4. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en rutin för kommunicering av kommunstyrelsens
beslut.
Yttrande
§ 38 - Inkallelse av ersättare vid förhinder
I § 38 anges att en ledamot som är förhindrad att delta på ett sammanträde ska meddela nämndsekreteraren/aktuellt kansli som sedan kontaktar den ersättare som istället
ska tjänstgöra.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att de förtroendevalda själva ska kalla in sin ersättare till sammanträden vid frånvaro. Nämndsekreterarna i Säters kommun har
även andra uppdrag och är inte alltid är tillgängliga eller på sin arbetsplats under kontorstid, vilket gör nuvarande rutin sårbar. Om den förhindrade istället själv kallar sin
ersättare kan politiska ställningstaganden i sakfråga diskuteras och dessutom kan den
förhindrade kalla sin ersättare vid andra tider än under kontorstid. Att demokratin
fungerar och att oönskade partiväxlingar inte sker bör ligga i de förtroendevaldas intresse och borde inte hanteras av någon utanför den politiska spelplanen.
Förslag till ny lydelse för inkallelse av ersättare:
”En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde kallar själv sin ersättare. Ledamoten med förhinder meddelar snarast nämndsekreteraren som via upprop vid sammanträde kan meddela förändringen i tjänstgöringen.”
Fortsättning
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning Sbn au § 72
Vidare så påtalar Samhällsbyggnadsnämnden vikten av en god dialog, vid införandet
av ett fritidsutskott/enhet, för att minimera gränsdragningar samt tydliggöra ansvarsförhållanden.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: SBN2018/0869

Fordonspolicy för Säters kommunkoncern
Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
o uppdra till förvaltningen att inför kommande samhällsbyggnadsnämnden se
över användande av egen bil i tjänsten samt införande av krav på alkolås samt
förtydliga att policyn även gäller tunga och lättare maskiner
o föreslå Samhällsbyggnadsnämnden att godkänna förslaget till Fordonspolicy för
Säters kommunkoncern.
Bakgrund och ärendebeskrivning
De stora utsläppen av koldioxid och andra klimatstörande gaser måste minska kraftigt. Enligt FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC har
•
•

Vart och ett av de tre senaste årtiondena på jordytan har varit varmare än samtliga
tidigare årtionden sedan 1850. På norra halvklotet har de senaste årtiondena sannolikt varit de varmaste under åtminstone de senaste 1400 åren.
Koncentrationen av växthusgaser i atmosfären har stigit till nivåer utan motsvarighet
under åtminstone de senaste 800 000 åren. Koncentrationen av koldioxid har ökat
med 40 procent sedan förindustriell tid, i första hand till följd av förbränning av fossila bränslen och i andra hand på grund av förändrad markanvändning (källa naturvårdsverket.se)

I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla länder och ska börja gälla senast år 2020. Den globala temperaturökningen ska hållas
långt under 2 grader och vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader. Avtalet
trädde i kraft i november 2016 och det långsiktiga målet är att utsläppen ska ner till
noll.
Sveriges nationella klimatmål innebär bl.a. att Sverige senast år 2045 inte ska ha några
nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären och att utsläppen från inrikes transporter
ska minska med minst 70% från år 2010 till år 2030. För att detta ska vara möjligt
måste alla arbeta på en snabb omställning och kommunerna är viktiga aktörer denna
process.
(källa regeringen.se)
Konsekvensbeskrivning
Några av de konsekvenser som väntas vid en uppvärmning av planeten är följande:
•
•
•
•
•

Justerande sign

Extrema väderhändelser
Hotad livsmedelsproduktion
Havsisarna smälter vid polerna/Stigande havsytor
Hot mot ekosystem
Havsförsurning

Utdragsbestyrkande
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Dnr: SBN2018/0921
KS2018/0305

Godkännande av Tillägg till Plan- och bygglovstaxa, tabell 8 – avgift
för områdesbestämmelser och detaljplaner
Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå för samhällsbyggnadsnämnden att föreslå för kommunfullmäktige att
• Godkänna Tillägg till Plan- och bygglovstaxa, tabell 8 - avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner.
• Tillägget ska gälla för alla inregistrerade ärenden från och med 2018-12-01.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Plan- och bygglagen (PBL) och kommunallagen ger kommunerna möjlighet och rätt
att ta ut en avgift för de tjänster och nyttigheter som kommunen tillhandahåller. Det
avser till exempel ärenden som rör framtagande av detaljplaner, program, områdesbestämmelser eller liknande. Om kommunen väljer att inte avgiftsbelägga dessa tjänster
och nyttigheter innebär det att den verksamheten i princip skattefinansieras.
Säters kommuns gällande Plan- och bygglovstaxa antogs i kommunfullmäktige 201104-28 KF §110 och reviderades 2017-11-30 KF §151. I båda dokumenten hänvisas
det till tabell 8, som avser avgifter för områdesbestämmelser och detaljplaner, men
denna tabell saknas i sin helhet i samma dokument. Därför har Samhällsbyggnadsförvaltningen nu tagit fram en uppdaterad version av tabell 8, som ett tillägg till Planoch bygglovstaxan. På så sätt kan plan- och programkostnader, samt kostnader för
andra åtgärder som behövs för att upprätta eller ändra exempelvis detaljplaner
och/eller områdesbestämmelser täckas.
Kopia beslut till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: SBN2018/0917

Information inför remis Programhandling SÄBO
Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott tackar för informationen
Bakgrund och ärendebeskrivning
Förvaltningschef informerar om processen kring kommande extra SBNau & extra
SBN där Samhällsbyggnadsnämnden förväntas yttra sig på Kommunstyrelsens remiss
avseende Programhandling SÄBO

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sbn au § 76
Verksamhetsinformation
•
•
•
•

Justerande sign

Hur går trenden för sjukfrånvaron kostenheten?
Lekutrustning Fäggeby skola
Ordförandebeslut extra Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 3 oktober och
Samhällsbyggnadsnämnden 10 oktober
Dagvatten

Utdragsbestyrkande
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Sbn au § 77
Förstärkningsbidrag 2018
Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda ekonomiska principer samt förutsättningar inför kommande samhällsbyggnadsnämnd.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

