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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 104  Dnr: SBN2018/0360 
 
 
Medborgarförslag om häktena vid Rådhuset 
 
Beslut  
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar uppdrar till fastighetsenheten att 
komplettera underlag till kommande samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om att rusta upp de gamla häktena bakom Rådhuset lämnades 
in till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-03-22 av Tyge Olsson, Säter. 
 
Kommunstyrelsen har beslutat remittera medborgaförslaget till Samhällsbyggnads-
nämnden samt Kulturnämnden för att i samråd yttra sig. 
 
Medborgarens förslag 
”Föreslår att de gamla häktena – fylleceller- som finns i uthusen bakom rådhuset  
Städas ur och görs i ett skick att de kan visas som en del av Säters historia för såväl 
kommunens invånare som för turister. Detta gäller både det ”de gamla” och de ”nya” 
cellerna.” 
 
Yttrande 
I nuläget används en stor del av berörda lokaler som förråd för bland annat Lokalser-
vice. För att frigöra dessa lokaler behövs tillskapandet av nya förråd.  
Bedömningen är att det är främst i samband med Säter Stampen som behov finns att 
visa upp berörda lokaler. Det kan finnas möjlighet att på föreningens initiativ och be-
kostnad frigöra del av dessa lokaler om de återställs till ursprunglig funktion efter 
evenemanget.  
 
På sammanträdet medverkar Kulturchef. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 105  Dnr: SBN2018/1132 
 
 
Rutin vid tomtköp 
 

 
Beslut  
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar uppdra till förvaltningen att kom-
plettera ärendet med att genomföra en omvärldsbevakning och återkomma med den 
till kommande samhällsbyggnadsnämnd.  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Intressent av tomt Skönviksstrand kan ej slutföra tomtköp varpå beslut om eventuellt 
kvarhållande av handpenning behöver tas. 
 
Motivering till beslut 
Den administrativa kostnaden bedöms vara ca 10% av handpenningen utöver detta 
innebär ej slutfört köp att det blir en försenad etablering avseende berörd tomt. Med 
detta som motivering föreslås att 20% av handpenningen kvarhålls i samband med 
att köpet avbryts.  
 
Bilaga 
Köpekontrakt 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au §  106  Dnr: SBN2015/0564 
 
 
Skrivelse gällande ansökan om bidrag till Anstahyttans bystuga 
 

 
Beslut  
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår Samhällsbyggnadsnämnden be-
sluta att: Avslå ansökan om bidrag då ekonomiska medel saknas 
 
Sammanfattning av ärendet 
6 september 2015 inkom en skrivelse från Anstahyttans bystugeförening gällande en 
ansökan om bidrag. 
Bystugeföreningen har påbörjat en renovering med att fräscha upp köket i bystugan. 
Man har bland annat målat väggar och skåpluckor, lagt klick-golv och köpt in flera 
köksskåp. Föreningen vill även investera i en diskmaskin och en micro där de önskar 
hjälp med kostnaderna. Förslaget på priser på de två sistnämnda inventarierna ligger 
på 10 000 kronor. 
 
Föreningen påtalar även de har varit i kontakt med Stocksbro Bystuga som tidigare 
beviljades bidrag på 50 000 kronor av kommunen. 
 
Ärendebeskrivning 
I Säters kommun finns det idag 13 lokaler där ibland bystugor som klassas som sam-
lingslokaler och som enligt beslut i fullmäktige har rätt att söka underskottsbidrag. 
Dessa lokaler är också utpekade i kommunens krisledningsplan att fungera som sam-
lingslokaler 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. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i dagsläget inga ekonomiska medel avsatta för 
den här typen av bidrag varvid möjligheten att bevilja detta bidrag inte finns. 
 
Att Stocksbro bystuga har beviljats bidrag från tidigare kommunen hänger ihop med 
att föreningen då gjorde större åtgärder i bystugan. En ansökan skickades då in till 
Boverket där kommunen fungerade som medfinansiär av renoveringen. 
 
Beslutsunderlag 
6 september 2015 inkom en skrivelse från Anstahyttans bystugeförening gällande en 
ansökan om bidrag. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 107  Dnr: SBN2016/0095 
 
 
Skrivelse konstsnö i Säters kommun 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår Samhällsbyggnadsnämnden  
besluta att: Avslå förslaget då ekonomiska medel saknas 
 
Sammanfattning av ärendet 
I mars 2016 mottog Samhällsbyggnadsnämnden en skrivelse från Säters IF Skidor 
gällande en önskan om konstsnöanläggning i Säters kommun. I skrivelsen framhåller 
föreningen bland annat att en konstsnöanläggning ligger helt rätt i tiden med kom-
munens vision om 12 000 invånare år 2030. 
Man nämner att det blir ett utmärkt komplement till kommunens redan befintliga an-
läggningar inom friluftslivet vilket även kan locka nya invånare till kommunen. 
 
Finansiering av en konstsnöanläggning kan ske bland annat via bidrag från olika or-
ganisationer så som RF (Riksidrottsförbundet) och Allmänna Arvsfonden. Ett krav 
från RF är att föreningen som sådan i det här fallet Säters IF skidor ska äga eller dis-
ponera i minst 3 år från ansökningstillfället. Skulle bidraget överstiga 200 000 kronor 
ska anläggning ägas eller disponeras av förening i minst 10 år från ansökningstillfället. 
En kostnad för ett projekt likt det är svårt att uppskatta exakt, siffror som nämns är 
bland annat: Snökanon-/kanoner 150 000 :-, Pist-/spårmaskin 690 000 :- utöver 
dessa kostnader tillkommer elanslutningar, olika typ av vattenanslutningar, vattenre-
servoar och uppläggningsplatser för producerad snö. 
Investeringskostnaden är en sak därefter tillkommer även en driftskostnad med som 
innefattar bland annat eventuell personal, driftsbidrag till förening, el och vatten etce-
tera. 
 
Utöver dessa frågor bör man även ta sig en funderare över lämplig plats för placering 
av denna anläggning. 
Idag finns det tre stycken elljusspår i Säters kommun och de är placerad i kommun-
delarna Säter, Gustafs samt Stora Skedvi. För att nyttjandegraden utav en konstsnö-
anläggning ska bli så hög som möjligt är kombinationen med ett elljusspår att före-
dra. 
 
Motivering 
Samhällsbyggnadsnämnden delar förslagsställarens uppfattning vad gäller en konst-
snöanläggning och anser att det skulle vara ett berikande inslag i Säters kommun. 
Däremot finner samhällsbyggnadsnämnden att en investering av detta slag inte ryms i 
den befintliga investeringsbudgeten för de kommande åren. Likväl som att drift-
pengar lär skapas ur budget för att kunna driva denna anläggning som efterfrågas. 
Med det sagt föreslår förvaltningen att man avslår förslaget i dagsläget men undersö-
ker möjligheterna till en konstsnöanläggning i framtiden. 
     Fortsättning 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Sbn au § 107 fortsättning 
 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse inkommen 2016-03-10 till Samhällsbyggnadsförvaltningen från Säters IF 
Skidor. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 108  Dnr: SBN2018/1041 
 
 
Skrivelse gällande föreningslokal Kungsvägen 20 i Säter 

 
 

Beslut  
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår Samhällsbyggnadsnämnden  
besluta att avsluta bidrag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Genom åren har Säters kommun subventionerat föreningslokalen som DHR nyttjar i 
bottenplanet på Säterbostäders fastighet Kungsvägen 20 i Säter. Hyran för lokalen 
ligger årligen på 96 139:-  varav kommunen betalar 86 447:-. Föreningen som sådan 
bestod 2017 utav 15 medlemmar och verksamheten har under året bedrivits i liten 
omfattning enligt verksamhetsberättelsen. 
DHR hyr även ut lokalen till andra föreningar vilket gör att de kan nyttja den kost-
nadsfritt. 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Samhällsbyggnadsförvaltning ställer sig frågade till om vi verkligen skall subvention-
era föreningslokalen som DHR har till sitt förfogande? Föreningen bedriver förvisso 
en viktig verksamhet här i Säters kommun, dock i väldigt liten skala. Föreningen har 
under 2017 ansökt om så kallad begränsad verksamhet hos sitt distrikt. Detta beror 
på lågt medlemsantal samt svårt att få ihop en styrelse. Detta beviljades i april och nu 
förvaltas Säter avdelningen av distriktet.  
Med detta i beaktande samt det faktum att föreningen även hyr ut lokalen i andra 
hand vill vi därför efterhöra nämndens uppfattning om fortsatt hyresbidrag. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om verksamhetsbidrag för organisationer och föreningar som arbetar med 
funktionsnedsättning. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 109  Dnr: SBN2018/0702 
 
 
Nytt vaktmästaravtal för 2019 
 

 
Beslut  
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Samhällsbyggnadsnämn-
den upprätta avtal t o m 31 mars 2019, detta innebär en ökad kostnad på 30 000 kr. 
Samt överlämna till fritidsutskottet att utforma framtida modell för  
vaktmästaravtal. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Säters IF har begärt utökad ersättning för vaktmästeriavtal i Ishallen för perioden 1 
september 2018 t.o.m. 31 mars 2019. Detta innebär en ökad kostnad på 60 000 kr för 
perioden. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-08-29 SBN§100: 
Beslut 
1. uppdra till förvaltningschefen att teckna ett tidsbegränsat avtal med Säters IF till  
2018-12-31, med en ökning med maximalt 30 000kr.  
2. samt uppdra förvaltningschefen att utreda alternativ drift av anläggningen  
 
Förvaltningen och kommunledningskontoret har med detta uppdrag som grund sam-
mankallat samtliga berörda föreningar för en dialog över alternativ drift av anlägg-
ningen.  
 
Slutsatser redovisas i presentation på arbetsutskottets sammanträde. 
  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2018-11-28 9  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Sbn au § 110  Dnr: SBN  
 
 
Information om uppdrag avseende Genomförandeplan för ny grupp-
bostad enligt LSS 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Samhällsbyggnadsnämn-
den besluta tacka för informationen. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutade 2018-11-08 SN§139 
Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att ta 
fram planering för en ny bostad med särskild service enligt LSS, omfattande 6 platser. 
2. Gruppbostaden ska vara klar för inflyttning under våren 2020. 
 
Önskad tidplan förutsätter placering på redan detaljplanelagd mark samt uppdatering 
av tidigare framtagna handlingar/förfrågningsunderlag för LSS (1) som tas i bruk i 
slutet av 2018.  
 
Bilaga 
Protokollsutdrag socialnämnden 2018-11-08 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 111  Dnr: 2014000092 
 
 
Slutredovisning projekt Stora Skedvi skola 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Samhällsbyggnadsnämn-
den besluta godkänna slutredovisningen 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Under hösten togs de sista delarna av nya Stora Skedvi skola i bruk.  
Projektet är uppdelat i två budgetar, en grundbudget på 91,4 miljoner samt en till-
läggsbudget på 7,8 miljoner kronor. Total projektbudget är 99,2 miljoner kronor. 
Utöver detta så har det även beviljats bidrag av Boverket samt Jordbruksverket på ca 
7 miljoner kronor.  
 
• Bidraget från Jordbruksverket är slutredovisat och godkänt/utbetalt. 
• Bidraget från Boverket är slutredovisat och utbetalt. 
 
Projektets ingående delar: 
• Ny förskola/skoldel/kök. 
• Ny stor sporthall 
• Utemiljö enligt Boverkets Riktlinjer 
• Ombyggnad del av gamla skolan samt tillskapande av ett nytt bibliotek 
• Multisportarena 
 
Utöver projektets åtgärder har andra åtgärder vidtagits i samverkan med projektet: 
• Energisparåtgärder 
• Eftersatt underhåll 
• Ny busshållplats 
• Ny cykelbana samt infartsväg 
 
 
Bilaga 
Ekonomisk slutredovisning 
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Sbn au § 112  Dnr: SBN2016/0509 
 
 
Projekt SäBo, Särskilt boende 
 
 
Beslut  
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden tackar 
för informationen.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 113  Dnr: SBN2018/1044 
 
 
Ombyggnation återvinningscentral (ÅVCn) i Jönshyttan 

 
 
Beslut  
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden  
besluta att medge ianspråktagande av investeringsmedel för den planerade ombygg-
nation på återvinningscentralen (ÅVCn) i Jönshyttan.  
 
Bakgrund 
Återvinningscentralen i Jönshyttan har inte längre kapacitet att hantera de volymer 
som genereras i ett växande Säter. Anläggningen har flera brister främst när det gäller 
arbetsmiljö och säkerhet för besökare. Både antal besök och volymerna som samlas 
in till ÅVCn i Jönshyttan har ökat. För att av att ta emot växande volymer och möj-
liggöra en noggrannare utsortering så krävs större ytor för mottagningen. Den plane-
rade ombyggnationen syftar till att minska arbetsmiljörisker för personal, öka säker-
heten för besökare samt möjliggöra en mer miljövänlig hantering av avfallet.  
 
Säters kommun har ett behov av en plats för mellanlagring av snö. Inom fastigheten 
Jönshyttan 3, där ÅVCn ligger finns lämplig mark för ordnandet av snöupplag. En 
samordning av arbetena med ett snöupplag och byggnationen av en ny ramp på 
ÅVCn medför stora fördelar, framförallt ekonomiskt. Kostnaden för fyllnadsmassor 
kan i det närmaste halveras genom att egna massor omfördelas inom fastigheten. 
Samtidigt som massor frigörs skapas även förutsättningar för att ordna ett snöupplag. 
Vidare kan båda verksamheterna dra nytta av den personal och maskiner som redan 
finns på plats.  
 
En utökning av rampen planeras ske bakom den befintliga personalbyggnaden. Utök-
ningen kommer att innehålla 15 nya containerplatser. Området som är lämpligt för 
snöupplag ligger i fastighetens västra del, längs med Smedjebacksvägen. Snöupplaget 
planeras bli 12 000 kvm och uppfyller väl ytbehoven av snöupplag som kan väntas. 
 
Enligt den preliminära budgeten kommer entreprenadarbetena att kosta 7 
100 000skr. Till dessa kostnader kommer även projektledning, projektering, byggled-
ning samt oförutsett. Dessa kostnader beräknas uppgå till 900 000. Investeringsbud-
geten för VA/renhållningen innehåller 4 milj 2018 och 4 milj 2019 i investeringsme-
del.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au §  114  Dnr: SBN2014/0377 
 
 
Godkännande av granskningsutlåtande och antagande av Fördjupad 
översiktsplan för Gustafs (Enbacka, Mora By m.m.) i Säters kommun 

 
 

Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå samhällsbyggnads-
nämnden att  
- godkänna granskningsutlåtandet för Fördjupad översiktsplan för Gustafs (Enbacka, 
Mora By m.m)  
 
2. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå samhällsbyggnads-
nämnden att föreslå Kommunfullmäktige att  
 
- anta Fördjupad översiktsplan för Gustafs (Enbacka, Mora By m.m) i Säters  
kommun.  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
En fördjupad översiktsplan innebär att man pekar ut ett område som behöver speci-
ficeras mer i detalj än vad översiktsplanen tillåter. Det är kommunens aktuella be-
dömning om hur mark- och vattenområden i Gustafs (Enbacka, Mora By m.m) bör 
användas samt hur bebyggelsen ska utvecklas och bevaras de kommande åren.  
 
Arbetet med den fördjupade översiktsplanen inleddes genom beslut i Kommunstyrel-
sen 2014-06-03 § 93. Samrådstiden pågick mellan 2016-08-24 – 2016-10-05. Samråds-
redogörelsen godkändes av Samhällsbyggnadsnämnden 2017-09-05 §117.  
 
Granskningstiden pågick mellan 2018-06-25 – 2018-08-20 och totalt inkom 18 ytt-
randen. Dessa redovisas samt besvaras i granskningsutlåtandet och har föranlett en 
del mindre justeringar och kompletteringar i den fördjupade översiktsplanen, men 
inga sådana att en ny granskning blir nödvändig. Bland annat har namnet ändrats från 
Fördjupad översiktsplan för Gustafs tätort till Fördjupad översiktsplan för Gustafs (Enbacka och 
Mora by m.m).  
 
Den fördjupade översiktsplanen för Gustafs (Enbacka och Mora by m.m.) är därmed 
redo att antas.  
 
Bilaga  
1. FÖP Gustafs (Enbacka och Mora by m.m.) Antagandehandling  
2. Bilaga FÖP Gustafs (Enbacka och Mora by m.m.) Antagandehandling  
3. Granskningsutlåtande, 2018-10-03  
4. Samrådsredogörelse, Godkänd av SBN 2017-09-05 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 115  Dnr: SBN2018/0916 
 
 
Revidering delegationsordning Samhällsbyggnadsnämnden 

 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Samhällsbyggnadsnämn-
den besluta anta justerad delegationsordning 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Delegationsordningen är myndighetens delegation till förvaltningen. För att delegat-
ionsordningen skall kunna vara gällande när ny nämnd tillträder behöver delegations-
ordningen avpersonifieras/justeras. 
 
Bilaga 
Uppdaterad delegationsordning 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 116   
 
 
Kalendarium 2019 
 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden be-
sluta anta kalendarium för 2019. 
 
Ärendebeskrivning  
Förvaltningen har tagit fram förslag till kalendarium 2019 för samhällsbyggnads-
nämnden och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott. 
 
  

Månad Ordförandeberedning Sbn au Sbn 
 
Januari 

   2  16 

 
Februari 

7 20 fm 20 em 

 
Mars 

14 27 6, 7 

 
April 

  10 

 
Maj 

2 15  

 
Juni 

  5 

 
Juli 

   

 
Augusti 

                 15 28  

 
September 

19  18 

 
Oktober 

31 2 16 

 
November 

 13 27 

 
December 
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Sbn au § 117  Dnr: SBN2017/1094 
 
 
Handlingsplan mot hedersrelaterat våld 

 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till  
samhällsbyggnadsnämnden utan eget förslag till beslut. 
  
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har antagit en policy mot hedersrelaterat våld. Utifrån policyn 
ska nämnderna ta fram handlingsplaner för den egna verksamheten 
  
Bilagor 
Bilaga 1 – Förslag till handlingsplan 
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Sbn au § 118  Dnr: SBN2015/0128 
 
 
Ställningstagande förrättningsärende Tägtvägen i Arkhyttan 
 
 
Beslut  
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslå Samhällsbyggnadsnämnden  
besluta:  
 Återta ansökan om lantmäteriförrättning avseende Tägtvägen i Arkhyttan.  
 Uppdra åt förvaltningen att ta fram en redovisning av byggnadsplaner i kommu-

nen samt aktuell status kring drift och underhåll av allmän plats.  
 
Motivering 
Samhällsbyggnadsnämnden har vid närmare kontroll av planer liknande den i  
Arkhyttan sett att oklarheter kring väghållarskap och drift och underhåll föreligger. 
Samhällsbyggnadsnämnden ser därför att ärendet kopplat till Tägtvägen behöver av-
brytas och invänta en översyn av samtliga byggnadsplaner i Säters kommun. Det är 
av högsta vikt att väghållarskap och beslutade planer överensstämmer samt att kom-
munen behandlar alla invånare lika.  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott tog 2016-03-23 beslut att via en lantmäte-
riförrättning genomföra en förändring kring väghållarskap för Tägtvägen i Arkhyttan. 
Detta utifrån önskemål från boende samt oklarheter kring ansvar för drift och under-
håll. Förvaltningen har startat upp förrättningsarbetet enligt beslut men har också via 
samtal med Lantmäteriet och extern planexpertis fått ny information i hur förhållan-
dena ser ut, dels i Arkhyttan, men även på andra ställen i Säters kommun. 
 
I Arkhyttan, och på många andra ställen, finns en så kallad bebyggelseplan fastställd. 
Bebyggelseplanen härstammar från tiden innan detaljplanen och innebär i grund och 
botten att kommunen ej är ansvarig för allmän platsmark, det vill säga ej är väghål-
lare. Förvaltningen har tidigare gjort bedömningen att kommunen ska vara ansvarig 
för allmän platsmark vilket dock är fel. Utifrån detta läge i processen föreslås en 
översyn av hur samtliga bebyggelseplaner i Säters kommun hanteras innan några för-
ändringar görs.  
 
Bilagor  
Bilaga 1 – Samhällsbyggnadsnämndens beslut om lantmäteriförrättning i Arkhyttan.  
Bilaga 2 – Utredning ”Rätt väghållarskap i Arkhyttan”  
 
Delge beslutet till:  
Lantmäteriet  
Kontaktperson för boende vid Tägtvägen  
Vägförening 
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Sbn au § 119  Dnr: SBN2018/0992 
 
 
Medborgarförslag om nät och rovfågelsattrapper vid Ljusternbadet 
 

 
Beslut  
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslå Samhällsbyggnadsnämnden  
besluta:  
• Se medborgarförslaget som besvarat  
 
Motivering 
Samhällsbyggnadsnämnden ser att det finns utmaningar med fåglars närvaro vid 
Ljusternbadet. För att minska olägenhet för badgäster behöver åtgärder vidtas. Sam-
hällsbyggnadsnämnden ser dock att flera olika åtgärder kan vara lämpliga för att 
komma till rätta med problemet. Lämpligen utförs ett arbete på förvaltningen där 
gatuenheten ser över åtgärderna i nära arbete med kommunens biolog.  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag om nät och rovfågelsattrapper vid Ljusternbadet lämnas in till  
kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-20 av Krister Björklund Säter.  
”Ta bort det hemska nätet som avgränsar Ljusternbadet mot vattnet och ge platsen ett välkomnande 
utseende. Tillsätt rovfågelattrapper så badgästerna slipper fågelskiten”  
 
Bilagor  
Kommunfullmäktiges beslut  
Medborgarförslag  
 
Delge beslutet till:  
Författare av medborgarförslag 
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