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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-11-15 2 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf § Dnr KS2018/0352 

Nytt medborgarförslag om området mellan riksväg 70 och järnvägen i 
centrala Säter 

Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att medborgarförslaget hänskjuts till sam-
hällsbyggnadsnämnden för beslut. 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om området mellan riksväg 70 och järnvägen i centrala Säter 
lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-15 av Jonny Lindqvist, Sä-
ter. 

Medborgarens förslag 
Förslaget är att området mellan riksväg 70 och järnvägen i centrala Säter röjs upp, sly 
och mindre träd tas bort samt att några större träd som ekar och björkar sparas. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-11-15 3  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2018/03144 
 
Nytt medborgarförslag om en boulehall i Säter 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att medborgarförslaget hänskjuts till kom-
munstyrelsen för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om en boulehall i Säter lämnas in till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-11-15 av Dan Ericson, Säter. 
 
Medborgarens förslag 
”Det verkar inte bli något av förslaget PRO hade angående Boulehall. Därför lämnar 
jag här förslag på lämplig plats för att bygga en hall. Området mellan sågen och 
Klockarskolans gymnastikhall. Där är relativt plant, behövs inte några kostsamma 
markarbeten.” 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-11-15 4  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  §  
 
Nya motioner/medborgarförslag 
 
Ärendebeskrivning 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-11-15 5  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  § 
 
Information från revisionen 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-11-15 6  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  § 
 
Information om insamling av matavfall 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-11-15 7  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2018/0309 
 
Kommunal skattesats för 2019 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa skattesatsen för 
2019 till 22,32, vilket är oförändrat från 2018. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunallagen 8 kap 9 § föreskriver att kommunfullmäktige ska fastställa skattesat-
sen för nästkommande år senast före november månads utgång.  
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Tjänsteskrivelse 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) kommun@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  

 

Datum Dnr 
2018-09-17 KS 2018/0xxx 

 

Kommunal skattesats för 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa 
skattesatsen för 2019 till 22,32, vilket är oförändrat från 2018. 
 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunallagen 8 kap 9 § föreskriver att kommunfullmäktige ska fastställa skattesatsen för 
nästkommande år senast före november månads utgång.  
 
 
 
 
Torbjörn Matsson 
Ekonomichef 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-11-15 8 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf § Dnr KS2018/0189 

Gemensam överförmyndarnämnd för mandatperioden 2019–2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta ändring i reglemente gällande gemensam nämnd 
för överförmyndare enligt beskrivning. 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 
1. Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och Säters kommun bildar

från och med 1 januari 2019 en gemensam överförmyndarnämnd.
2. anta reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden.
3. godkänna det reviderade samverkansavtalet.

______ 

Ärendebeskrivning 
Överförmyndare ställs ofta inför svåra beslut vilket medför att erfarenhet och rutin är 
oerhört viktigt. Situationen inom överförmyndare i samverkan Falun – Bor-
längeregionen står därigenom för en stor utmaning då flera av de erfarna överför-
myndarna gör sin sista mandatperiod 2015–2018. Överförmyndarna har i och med 
denna utmaning fört en diskussion i styrgruppen för Överförmyndare i samverkan 
Falun – Borlängeregionen och kommit fram till att det är önskvärt med en gemen-
sam nämnd från och med årsskiftet 2018/2019. En gemensam överförmyndarnämnd 
säkerställer rättssäkra beslut i överförmyndarens myndighetsutövning samt enhetliga 
bedömningar i de samverkande kommunerna. Ytterligare vinster är ett enat förhåll-
ningssätt i utvecklingen av verksamheten och i bestämmandet av prioriterade frågor 
samt att det innebär en ökad inblick i den dagliga verksamheten då en gemensam 
nämnd föreslås sammanträda månadsvis. 

En gemensam överförmyndarnämnd är en vidareutveckling av nuvarande samverkan, 
som fungerat väldigt väl, och ett naturligt steg för överförmyndarverksamheten. För 
att möjliggöra en gemensam nämnd behöver kommunfullmäktige i samtliga samver-
kanskommuner anta ett reglemente för den gemensamma nämnden samt att det revi-
derade samverkansavtalet behöver godkännas. 
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Tjänsteskrivelse 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) kommun@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  

 

Datum Diarienummer 
2018-06-11 KSAU 2018- 

 

 

 

Gemensam överförmyndarnämnd för mandatperioden 2019-2022 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
 
 1. Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och Säters kommun bildar från och 
     med 1 januari 2019 en gemensam överförmyndarnämnd. 
2. anta reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden. 
3. godkänna det reviderade samverkansavtalet. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Överförmyndare ställs ofta inför svåra beslut vilket medför att erfarenhet och rutin är oerhört 
viktigt. Situationen inom överförmyndare i samverkan Falun – Borlängeregionen står därigenom 
för en stor utmaning då flera av de erfarna överförmyndarna gör sin sista mandatperiod 2015‐ 
2018. Överförmyndarna har i och med denna utmaning fört en diskussion i styrgruppen för 
Överförmyndare i samverkan Falun – Borlängeregionen och kommit fram till att det är önskvärt 
med en gemensam nämnd från och med årsskiftet 2018/2019. En gemensam 
överförmyndarnämnd säkerställer rättssäkra beslut i överförmyndarens myndighetsutövning 
samt enhetliga bedömningar i de samverkande kommunerna. Ytterligare vinster är ett enat 
förhållningssätt i utvecklingen av verksamheten och i bestämmandet av prioriterade frågor samt 
att det innebär en ökad inblick i den dagliga verksamheten då en gemensam nämnd föreslås 
sammanträda månadsvis. 
En gemensam överförmyndarnämnd är en vidareutveckling av nuvarande samverkan, som 
fungerat väldigt väl, och ett naturligt steg för överförmyndarverksamheten. 
För att möjliggöra en gemensam nämnd behöver kommunfullmäktige i samtliga 
samverkanskommuner anta ett reglemente för den gemensamma nämnden samt att det 
reviderade samverkansavtalet behöver godkännas. 
 
Beslutsunderlag 
‐ Beslut 2018‐04‐24 Överförmyndaren i samverkan Falu‐Borlängeregionen § 8 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Bakgrund 
År 2006 infördes bestämmelse i föräldrabalken som fastställde att kommuner kunde samverka 
genom gemensamma överförmyndarnämnder. Två eller flera kommuner kan således besluta om 
att ingå i gemensam överförmyndarnämnd. Det är obligatoriskt för varje kommun att ha en 
överförmyndarnämnd (alternativt en överförmyndare) och det blir allt vanligare att kommuner 
samarbetar genom gemensamma överförmyndarnämnder i Sverige. 
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Tjänsteskrivelse 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) kommun@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  

 

En gemensam nämnd utgör ingen egen juridisk person utan tillhör organisationen i den kommun 
som tillsatt nämnden (värdkommunen). Därför måste vissa frågor avseende nämnden ligga på 
värdkommunen. Det är enligt kommunallagen värdkommunen som utser ordförande samt vice 
ordförande i en gemensam nämnd. Det finns dock inget som hindrar att värdkommunen utser 
ordförande och vice ordförande från någon av de samverkande kommunerna. Ett alternativ kan 
vara att ordförandeskapet roteras mellan de samverkande kommunerna. Valet av ordförande 
bör regleras i ett för nämnden gemensamt reglemente. 
Vid bedömning av nämndens sammansättning och verksamhetsformer är det viktigt att beakta 
att överförmyndarnämnden nästan uteslutande ägnar sig åt hårt lagreglerad 
myndighetsutövning. Utrymmet för partipolitik är således mycket begränsad. 
Då Borlänge redan nu värdkommun för det gemensamma överförmyndarkontoret och samtliga 
anställa inom den gemensamma tjänstemannaorganisationen har sin anställning i Borlänge 
kommun. Utifrån detta få det anses naturligt att Borlänge kommun även fortsättningsvis är 
värdkommun. 
I en gemensam nämnd ska varje kommun vara representerad av en ledamot samt en ersättare. 
Det är kommunfullmäktige i respektive av de samverkande kommunerna som utser vilken 
ledamot som ska representera kommunen i den gemensamma överförmyndarnämnden. Då det 
är en väldigt lagstyrd verksamhet bedöms antalet ledamöter inte behöva spegla 
befolkningsmängd utan varje samverkande kommun bör välja en ledamot och en ersättare som 
representanter. 
Riksrevisionen har i granskning från år 2017 uttalat att överförmyndarens uppgift kräver stor och 
bred kompetens inom såväl förvaltningsrättsliga frågor som inom olika sakfrågor, samtidigt som 
det inte finns några formella kompetenskrav på överförmyndaren. Riksrevisionen påtalar dock 
att överförmyndarverksamheterna ute i landet som helhet har förbättrats. En av anledningarna 
till detta är att kommunerna de senaste åren har börjat samarbeta i nämnder. 
Även SKL har i en skrivelse till justitiedepartementet benämnd ”Begäran om översyn av reglerna 
om överförmyndare, gode män och förvaltare” uttryckt problematiken med en ensam 
överförmyndare. SKL har uttryckt att det med en nämnd finns bättre förutsättningar för en 
bredare belysning och diskussion. Systemet med en överförmyndare är mer personberoende 
och utsatt. 
 
 
 
Överväganden 
Fördelarna överväger i mångt och mycket nackdelarna med gemensam överförmyndarnämnd. 
Den kanske största fördelen är en ökad rättssäkerhet genom en större diskussion och belysning 
av ärendena. 
Gemensamma organisationer mellan överförmyndare brukar kallas för samverkan och där är 
överförmyndaren i respektive kommun huvudman. I valet mellan gemensam nämnd och 
samverkan mellan flera kommuner brukar fördelarna ur demokratisk synpunkt med en 
gemensam nämnd ställas mot fördelarna i effektivitet och lägre kostnader med samverkan 
mellan flera kommuner. 
Förespråkare för samverkan mellan flera kommuner framhäver enkelheten och effektiviteten i 
att nämndsmötet kan ersättas med e‐post och telefon och att utskrift av beslut är lätthanterat i 
jämförelse med att kalla till nämndsmöte, boka lokal och skriva protokoll. I praktiken torde detta 
inte innebära några problem eftersom merparten av besluten ändå är delegerade till 
handläggarna i verksamheten. Att ha en långtgående delegation förespråkas även av dem som 
ser större fördelar med en samverkan mellan flera kommuner. 
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Tjänsteskrivelse 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) kommun@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  

 

Då det är som ovan nämnt en långtgående delegation bör inte effektiviteten variera nämnvärt 
mellan samverkan mellan flera kommuner och gemensam nämnd. Gemensam nämnd är dock 
fördelaktigt när överförmyndare och dennes ersättare är frånvarande men ett beslut behöver 
fattas. Det är ytterligare fördelaktigt på mindre orter där personer ofta har någon koppling till 
varandra och därmed kan ställa till problem gällande objektiviteten. Det som dock är ännu 
viktigare än effektivitet och kostnadsfrågor, är att få ett samordnat demokratiskt forum som är 
med genom alla de beslut om inriktning och arbetssätt som ligger framför verksamheten och 
som kommer bidra till att öka rättssäkerheten. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Huvudsyftet med en skapa en gemensam överförmyndarorganisation var 2011 inte att spara 
pengar utan att skaffa en effektivare, mindre sårbar och mer rättssäker verksamhet. 
Förslaget om gemensam nämnd innebär ingen förändring avseende ekonomi och 
kostnadsfördelning för verksamheten i jämförelse med det befintliga samverkansavtalet. 
Respektive kommun fastställer och bekostar ersättningen/arvode till respektive 
ledamot/ersättare. Det är även här eventuella ökade kostnaderna kan komma att uppstå då 
nämnden kommer behöva sammanträffas vid fler tillfällen än de fyra gånger per år styrgruppen 
träffas idag. Vilket kan leda till en något ökad ersättning till ledamöter. Arvode och 
kostnadsersättning betalas ut av respektive kommun för deras ledamöter och ersättare. 
De ökade kostnaderna är beroende av vilken ersättning nämndens ledamöter erhåller från 
respektive kommun. Nuvarande överförmyndare har skilda former av ersättningar, vissa har 
timersättning medan vissa har en månads‐ eller årsersättning. De ökade kostnaderna kan även 
bestå i att de som väljs som ledamöter har andra jobb och därmed måste ersättas för förlorad 
arbetsinkomst för de tillfällen då nämndsammanträden hålls. 
 
 
 
 
 
 

   
Torbjörn Matsson, ekonomichef   
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Tjänsteskrivelse 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) kommun@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  

 

Datum Diarienummer 
2018-09-18 KS2018/0189 

 

 

 

Komplettering gällande reglemente för en Gemensam nämnd för överförmyndare i 
samverkan - ändring reglemente 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta ändring i reglemente gällande 
gemensam nämnd för överförmyndare enligt beskrivning nedan och föreslå kommunfullmäktige att anta 
reglementet för den gemensamma överförmyndarnämnden. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. att: Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och Säters kommun bildar från och med 1 
januari 2019 en gemensam överförmyndarnämnd. 

2. anta reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden 
3. godkänna det reviderade samverkansavtalet. 

 
Sammanfattning av ärende 
Ett förslag till ändring av § 3, Ledamöter och ordförandeskap, i reglementet för den gemensamma 
överförmyndarnämnden som tidigare är antaget av Säters kommuns Kommunstyrelses arbetsutskott och 
Kommunstyrelse. Det nya förslaget har inkommit 2018-09-14 från Borlänge kommun. 
 
Tidigare text i reglemente 
Borlänge kommun är ordförande i den gemensamma nämnden och väljer bland övriga ledamöter en vice 
ordförande. 
 
Ny text i reglemente 
Borlänge kommun ska bland nämndens ledamöter utse en ordförande och en vice ordförande i den 
gemensamma nämnden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Torbjörn Matsson, ekonomichef   
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1(8) 
 

 
 

 

 

 

Samverkansavtal om gemensam överförmyndarnämnd 
och gemensam organisation i Falun‐Borlängeregionen 
 

§ 1 Bakgrund 

Detta avtal reglerar samverkan mellan Borlänge kommun (värdkommun) och Falu, Gagnef, 

Ludvika, Smedjebacken samt Säters kommuner avseende gemensam överförmyndarnämnd 

(nedan kallad överförmyndarnämnden) och gemensam tjänstemannaorganisation för 

utförande av lagstadgad överförmyndarverksamhet i samverkande kommuner.  

Följande kommuner ingår i samverkan. 

Kommun  Antal invånare   % av total andel 

Borlänge  51 964  31 % 

Falun  58 340  34 % 

Säter  11 160  7 % 

Smedjebacken  10 894  6 % 

Gagnef  10 241  6 % 

Ludvika  26 992  16 % 

Totalt  169 591  100 % 

*Enligt SCB (Statistiska centralbyrån) 2017‐12‐31 

 

§ 2 Syfte 

Syftet med samverkan är att gemensamt nyttja resurser för att få en organisation som 

långsiktigt klarar av såväl ökad ärendetillströmning som skärpta lagkrav på 

överförmyndarverksamhet. Strävan är att långsiktigt kunna upprätthålla erforderlig 

kontinuitet, kompetens, kvalitet (rättssäkerhet) och att uppnå kostnadseffektivitet. 
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2(8) 
 

 
 

Den gemensamma organisationen ska utföra de uppgifter som ankommer på  

överförmyndarnämnden och som kan delegeras av densamma till tjänsteman. Respektive 

samverkanskommun utser ledamöter till överförmyndarnämnden som till tjänstemännen i 

den gemensamma organisationen delegerar rätten att fatta beslut på 

överförmyndarnämndens vägnar. Respektive samverkanskommun utser också ersättare till 

ordinarie ledamöter i överförmyndarnämnden.  

Överförmyndarnämnden kan delegera beslutanderätt i alla ärenden förutom; 

‐ Framställning till kommunfullmäktige 

‐ Beslut om att entlediga eller skilja en ställföreträdare från uppdrag (olämpliga 

ställföreträdare) 

‐ Beslut om att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo. 

‐ Föreläggande om vite. 

Finner tjänsteman som har delegation enligt §2 i detta avtal att samtycke, tillstånd, 

förordnande, upphörande i ett visst fall inte bör meddelas eller beslutas eller anser 

tjänsteman att frågan är tveksam, ska ärendet hänskjutas till överförmyndarnämnden. 

 

§ 3 Omfattning 

För samverkan ska det finnas en gemensam organisation som ska utföra följande: 

 Samtliga uppgifter som delegerats till den gemensamma organisationen enligt 19 

kap. 14 § Föräldrabalken (FB). 

 Inom ramen  för delegationen ansvarar den gemensamma organisationen för 

överförmyndarensnämndens tillsynsverksamhet över ställföreträdare i enlighet med 

gällande lagstiftning.  

 Vid icke delegeringsbara förfaranden ska tjänstemannaorganisationen efter 

föredragning av ärenden presentera överförmyndarnämnden ett förslag till beslut 

eller liknande.  

 Arvoden och kostnadsersättning åt ställföreträdare ingår endast i samverkan på så 

sätt att förslag till beslut härom tas fram av tjänstemannaorganisationen. Arvoden 
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och kostnadsersättning utbetalas därefter av den samverkanskommun där 

huvudmannen är folkbokförd.  

 Den gemensamma organisationen ansvarar för upprätthållande och granskning av 

personakter. 

 Utbildning och rekrytering av ställföreträdare. 

 Fullgörande av eventuellt ytterligare lagkrav som i framtiden kan komma att ställas 

på överförmyndarverksamheten.  

 

§ 4 Organisation/ansvarig arbetsgivare 

Borlänge kommun är värdkommun för den gemensamma överförmyndarorganisationen. 

Den gemensamma tjänstemannaorganisationen ingår i värdkommunens organisation, 

personal i tjänstemannaorganisationen har således sin anställning i Borlänge kommun.  

Den gemensamma organisationen har sitt arbetsställe och säte i Borlänge kommun. 

 

§ 5 Bemanning och organisatorisk placering med mera 

Den nuvarande organisationen består av 11.4 tjänster. Antalet anställda kan efter 

godkännande av överförmyndarnämnden ändras inom ramen för beslutad budget.  

Den gemensamma överförmyndarnämnden ska besluta i ärenden som avses i 2 § 3‐4 st. 

detta avtal. 

Den gemensamma tjänstemannaorganisationen är en självständig myndighet  som 

organisatoriskt tillhör sektorn för verksamhetsstöd och verksamheten Trygghet och 

hållbarhet i Borlänge kommun. Den gemensamma organisationens namn är 

Överförmyndare i samverkan i Falun‐ Borlängeregionen. 

 

§ 6 Besökstider 

Kontoret i Borlänge tar emot besök enligt överenskommelse. Överförmyndarnämnden ska 

inte ha expeditions‐ och telefontider. 
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§ 7 Akter/Register 

Akter ska förvaras i värdkommunen. 

Då ärende upphört ska personakten överlämnas enligt dokumenthanteringsplan till 

centralarkiv i respektive samverkanskommun. 

Datasystem och register som förs av den gemensamma organisationen ska ständigt 

ajourhållas. Datasystem och register ska föras i enlighet med gällande lagstiftning.  

 

§ 8 Budget 

Värdkommunen ska för den gemensamma organisationen årligen upprätta och fastställa 

budget i samråd med övriga samverkande kommuner.  

 

§ 9 Underlag för kostnadsfördelning 

Borlänge kommun upplåter erforderliga lokaler och utrustning samt svarar för att 

erforderliga investeringar avseende lös egendom görs. 

I underlag för budget ska de kostnader som ska fördelas mellan samverkanskommunerna tas 

utifrån följande kostnader; 

 Lön och personalomkostnader 

 Administration 

 IT 

 Lokaler/hyra 

 Övriga kostnader, exempelvis telefoni, resor, litteratur och kontorsmaterial. 

Det noteras att arvoden och kostnadsersättningar åt ställföreträdare inte omfattas av 

samverkan. För dessa kostnader ansvarar respektive huvudmans folkbokföringskommun. 

Respektive kommun står även för kostnaden för deras ledamot och ersättare i 

överförmyndarnämnden. 
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§ 10 Kostnadsfördelning 

Kostnaderna (totala faktiska kostnaderna) för den gemensamma organisationen ska fördelas 

mellan samverkanskommunerna utifrån invånarantal per den sista december året före 

budgetens fastställande. 

Anser endera kommunen att fördelningen är oskälig äger vederbörande kommun uppta 

förhandlingar med de övriga kommunerna i denna fråga (se § 16). Träffas överenskommelse 

om annan fördelning av organisationens kostnader efter det att part begärt förhandling i 

frågan, anses avtalet inte uppsagt utan löper vidare med överenskommen fördelning. Kan 

överenskommelse inte träffas gäller vad som stadgas i §§ 16 och 21.  

 

§ 11 Ersättning 

Ersättning enligt § 10 ska av vardera samverkanskommun betalas till värdkommunen 

halvårsvis i förskott.  

Verksamhetens kostnader ska slutregleras före januari månads utgång året efter 

verksamhetsåret.  

 

§ 12 Ekonomisk redovisning och överskott 

Värdkommunen ska årligen till samverkanskommunerna före den 15 februari redovisa 

föregående års räkenskaper.  

Vid överskott överförs detta till kommande år. Vid underskott fördelas kostnaderna enligt 

vad som anges i detta avtal avseende kostnadsfördelningen enligt § 10.  

Om överskott/underskott uppstår och samverkanskommunerna anser att 

överskott/underskott är orimligt stora gäller vad som stadgas avseende 

utvärdering/omförhandling i § 16.  
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§ 13 Utökning av verksamhetens omfattning 

Utökningen av omfattningen (§ 3) enligt detta avtal ska ske efter samråd och godkännande 

av samverkanskommunerna.  

 

§ 14 Utökning av samverkanskommuner 

Om utökning av samverkanskommuner aktualiseras ska samtliga befintliga 

samverkanskommuner sammankallas. Det är samverkanskommunerna, efter samråd och i 

samförstånd, som har att besluta om huruvida utökning av antalet samverkanskommuner 

ska ske eller ej samt villkor för en utökning. 

 

§ 15 Tillägg/ändringar 

Tillägg och ändringar av detta avtal ska ske skriftligen för att vara gällande. 

 

§ 16 Utvärdering/omförhandling 

Avtalet (inkluderar verksamhet och ekonomi) ska årligen utvärderas. Att särskilt beakta vid 

utvärderingen är att verksamheten ska bedrivas med hög kvalitet och rättssäkerhet. 

Verksamheten ska bedrivas så kostnadseffektivt som möjligt. Det är 

samverkanskommunernas gemensamma ansvar att säkerställa att årlig utvärdering sker. 

Omförhandling av avtalet kan påkallas av samverkanskommun efter skriftlig underrättelse till 

den gemensamma organisationen. Beslut om omförhandling eller eljest ändringar i fråga 

som rör avtalet kan endast tas av samtliga samverkanskommuner gemensamt efter samråd 

dem emellan.  

Om samverkanskommunerna efter omförhandling inte kan enas om ändringar/tillägg, vilka 

för sin giltighet ska ske enligt § 15, gäller avtalet på oförändrade villkor intill dess att avtalet 

upphör för samverkanskommun enligt vad som stadgas i bestämmelsen om uppsägning (§ 

21)  
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§ 17 Insyn i förvaltningen 

Samverkanskommunerna och överförmyndarnämnden har rätt till löpande insyn i den 

gemensamma organisationens verksamhet och de personärenden som är hänförliga till den 

egna kommunen. 

 

§ 18 Överlåtelse av avtal 

Detta avtal får inte överlåtas på annan utan skriftligt medgivande från övriga 

samverkanskommuner.  

 

§ 19 Tvist 

Tvist ska i första hand avgöras genom förhandling mellan parterna. Om detta visar sig 

ogörligt ska tvist prövas av allmän domstol. 

 

§ 20 Force Majeure  

Part är befriad från att fullgöra sin skyldighet enligt detta avtal endast om utförande hindras 

eller oskäligt betungas på grund av händelser utanför partens kontroll samt att dessa 

händelser ej kunnat förutses. Sådan befrielsegrund kan utgöras av exempelvis 

naturkatastrof, krigsutbrott eller strejker bortom parters kontroll.  

Befrielsegrund får ej åberopas med mindre än att parten kan visa att alla skäliga åtgärder för 

att undanröja eller begränsa hindrets verkan vidtagits och att part efter att hindret 

undanröjts försökt fullgöra sitta åtagande. 

 

§ 21 Samverkans upphörande 

I det fall den gemensamma organisationen upphör fördelas tillgångarna och 

avvecklingskostnaderna på samma sätt som kostnaderna för verksamheten enligt § 10. 

Då organisationens personal är anställda av värdkommunen åligger det övriga samverkande 

kommuner vid avtalets upphörande, om de avser anställa personal för handläggning av sin 
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överförmyndarverksamhet, att erbjuda handläggare och assistenter i den gemensamma 

organisationen anställning i denna verksamhet. 

Det åvilar den gemensamma organisationen att till respektive kommun överlämna 

personakter och register vid samverkans upphörande. 

 

§ 22 Avtalets giltighet 

Detta avtal gäller under förutsättning av beslut av kommunfullmäktige i samtliga sex 

samverkanskommuner.  

 

§ 23 Originalavtal 

Detta avtal har upprättats i sex original varav parterna tagit varsitt 

 

Datum 2018‐  

Borlänge kommun 

 

Jan Bohman 

Kommunstyrelsens ordf. 

Datum 2018‐  

Falu kommun 

 

Susanne Norberg 

Kommunstyrelsens ordf.  

Datum 2018‐  

Gagnef kommun 

 

Irene Homman 

Kommunstyrelsens ordf. 

 

 

 

Datum 2018‐  

Ludvika kommun 

 

Leif Petterson 

Kommunstyrelsens ordf. 

 

 

 

Datum 2018‐  

Smedjebackens kommun 

 

Fredrik Rönning 

Kommunstyrelsens ordf. 

 

 

 

Datum 2018‐  

Säters kommun 

 

Mats Nilsson 

Kommunstyrelsens ordf. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-11-15 9  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2018/0220 
 
Riktlinjer för föreningsbidrag 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta reviderade riktlinjer för 
föreningsbidrag. 
 
__________ 
 
Ärendet: 
Med anledning av förslag till organisationsförändring där ett fritidsutskott inrättas un-
der kommunstyrelsen har en översyn genomförts av riktlinjerna för föreningsbidra-
gen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-04, § 121 anta de reviderade riktlinjen för före-
ningsbidrag med förslag att ordet ”ungdoms” tas bort på sid 1 under rubriken ”Bi-
dragsberättigade föreningar & föreningsägda bolag”:  vilket innebär att lydelsen blir 
enligt följande: ”Föreningen åtar sig att med kraft motverka all eventuell användning 
av otillåtna prestationshöjande medel samt alkohol, narkotika och tobak i all verk-
samhet.” 
 
Förslag till riktlinjer ska beslutas av kommunfullmäktige. 
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Tjänsteutlåtande 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) nämnd@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  

 

SÄTERS KOMMUN 

Datum Diarienummer 
2018-10-18  KS2018/0220 

 

Revidering av riktlinjer för föreningsbidrag 

 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta reviderade riktlinjer för föreningsbidrag. 
 
Ärendet: 
Med anledning av förslag till organisationsförändring där ett fritidsutskott inrättas under 
kommunstyrelsen har en översyn genomförts av riktlinjerna för föreningsbidragen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-04, § 121 anta de reviderade riktlinjen för föreningsbidrag 
med förslag att ordet ”ungdoms” tas bort på sid 1 under rubriken ”Bidragsberättigade föreningar 
& föreningsägda bolag”: E, vilket innebär att lydelsen blir enligt följande:  
”Föreningen åtar sig att med kraft motverka all eventuell användning av otillåtna 
prestationshöjande medel samt alkohol, narkotika och tobak i all verksamhet.” 
 
Förslag till riktlinjer ska beslutas av kommunfullmäktige. 
 
 
 

 

Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare   
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Riktlinjer för Föreningsbidrag  
-bidrag och andra insatser för att främja föreningslivet i Säters kommun 

 

SÄTERS KOMMUN 
 

Antagen av kommunfullmäktige 
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Inledning 
Föreningslivet bidrar till attraktivitet och är en av Säters kommuns styrkor. Det värdesätts högt 
och är en av många tillgångar som ska möjliggöra målsättningen 12 000 invånare år 2030. I syfte 
att underlätta för föreningslivet stöttar kommunen dess verksamheter på olika sätt. Majoriteten av 
stödinsatserna syftar till att ge föreningarna direkt stöd för att bedriva sina verksamheter. En del 
av stödinsatserna berättigas därtill av att de dessutom bidrar till bilden av Säter som en del av 
kommunens marknadskommunikation. 

Bidragsberättigade föreningar & föreningsägda bolag 
Alla föreningar och ideella organisationer som har sitt säte eller verksamhet i Säters kommun kan 
söka bidrag och andra insatser för sin verksamhet. Ett krav för att beviljas bidrag och andra 
insatser är att verksamheten inte strider mot kommunens värdegrund.  
 
A. Föreningens verksamhet skall bedrivas med vedertagna, demokratiska metoder 

B. Föreningen skall vara öppen för var och en som önskar medlemskap och som accepterar 
föreningens mål och verksamhet 

C. Föreningen skall bedriva en verksamhet som främjar en sund fysisk och psykisk utveckling hos 
medlemmarna och som stärker respekten för människovärdet. 

D. Verksamheten får inte ha inslag av köns- eller rasdiskriminering 

E. Föreningen åtar sig att med kraft motverka all eventuell användning av otillåtna 
prestationshöjande medel samt alkohol, narkotika och tobak i all verksamhet. 

F. I de fall en förening bedriver verksamhet i flera kommuner, får föreningen i bidragshänseende 
endast tillgodoräkna sig bidrag för de medlemmar som är bosatta i Säters kommun. Vidare får 
endast aktiviteter som bedrivs inom Säters kommun räknas som underlag i den kommunala 
bidragsansökan. 

De olika sätt Säters kommun direkt eller indirekt stöttar föreningslivet är följande: 
1. Kommunalt aktivitetsstöd  KS 
2. Särskilt föreningsbidrag KS/Kultur 
3. Bidrag för föreningslokal KS 
4. Bidrag till samlingslokaler KS 
5. Stöd till föreningsdrivna anläggningarK S/Kultur 
6. Spår och leder KS 
7. Kartbidrag KS 
8. Bidrag till org. som arbetar med funktionsnedsättning KS 
9. Samverkan mellan kommun & förening kring verksamhet KS 
10. Stöd vid igångsättning av ny verksamhet KS/Kultur 
11. Bidrag till kulturarrangemang Kultur 
12. Evenemangsstöd KS 
13. Samarbeten kopplat till kommunens marknadskommunikation KS 
14. Särskild uppvaktning KS 
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1. Kommunalt aktivitetsstöd 
Bidrag i form av kommunalt aktivitetsstöd, som är kopplat till lokalt aktivitetsstöd (statligt bidrag) 
kan ges till följande föreningar; 

• Bidrag utgår till ideell förening som är medlem i Specialidrottsförbundet (SF), anslutet till 
Riksidrottsförbundet (RF), för verksamhet föreningen bedriver efter det att föreningen 
upptagits som medlem i SF. 

• Även föreningar som är medlemmar i SF med begränsat medlemskap enligt kap. 3 § RF:s 
stadgar samt föreningar som tillhör idrottsförbund som har ett samarbetsavtal med SF 
har möjlighet att ansöka om och få kommunalt aktivitetsstöd. 

• Övriga föreningar med barn- och ungdomsverksamhet och som inte tillhör RF men 
godkänts av Kommunstyrelsen har möjlighet att få aktivitetsstöd med 1 poäng per 
aktivitetstillfälle. 

 
Bidrag utgår för sammankomst/aktivitet som sker i föreningens regi. Inget hinder föreligger om 
föreningen köper tjänster i någon form. En sammankomst ska ligga i linje med föreningens 
idrottsliga verksamhet och idé för barn, ungdomar och särskilt inriktas för att: 

• utveckla barns, ungdomars och funktionshindrades intresse för idrott och deras möjlighet 
att få allsidig träning efter vars och ens fysiska och psykiska förutsättning. 

• utveckla kvaliteten i idrottsrörelsens barn- och ungdomsverksamhet och i 
idrottsverksamheten i övrigt så att verksamheten främjar god etik, ökat deltagande, ideellt 
engagemang, jämställdhet och integration. 

Grunden ska vara SF idrott men en del kan också vara därtill anknuten verksamhet. 
 
En sammankomst ska vara en ledarledd gruppaktivitet. Ledare ska ha rimliga kvalifikationer och 
vara utsedd av föreningen samt vara lägst 13 år och kan inte redovisningsmässigt vara ledare för 
flera grupper samtidigt. En sammankomst ska omfatta minst 3 bidragsberättigade deltagare 
utöver ledare. Bidrag utgår för maximalt 30 deltagare per sammankomst. 
En sammankomst ska pågå minst 60 minuter och innehålla gemensam samling och avslutning. 
För sammankomst i åldersgruppen 0 - 7 år, minst 40 minuter. 
 
Bidragsberättigade deltagare är barn och ungdomar i åldern 0 – 25 år och ledare 13 – 25 år som är 
medlem i föreningen och bosatta i Säters kommun. Åldern räknas tom det år deltagaren fyller 25 
år. En deltagare får räknas en gång per dag och idrott. Vid tävling/match redovisas varje 
deltagare av respektive förening som deltagare tillhör. 
 
För deltagare och ledare inom idrott för funktionshindrade (handikappidrott) finns ingen övre 
åldersgräns. Med handikappidrott menas idrottsverksamhet för personer med funktionshinder 
som bedrivs av föreningar anslutna till Handikappidrottsförbundet och Dövas idrottsförbund 
samt övrig SF-idrott som bedrivs för personer med funktionshinder. 

Ansökan  
Inlämnas senast 15 maj (avseende föregående årsverksamhet). 
På blankett för aktivitetsstöd med eventuella bilagor. 
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2. Särskilt föreningsbidrag 
Föreningar har möjlighet att söka bidrag för olika kostnader som t ex hyra, extra driftskostnader, 
resor, underhåll och arrangemang. Det är möjligt att söka bidrag för redan uppkommen kostnad 
eller för framtida/planerad kostnad. 

Ansökan  
Löpande under året på blankett för särskilt föreningsbidrag med eventuella bilagor 

3. Bidrag för föreningslokal 
Föreningar som hyr lokal av annan aktör än kommunen kan få bidrag med maximalt 50 % av 
kostnaden. 

Ansökan  
Löpande under året på blankett för bidrag för föreningslokal med eventuella bilagor 

4. Bidrag till samlingslokal 
Föreningar som äger och driver samlingslokaler, ex bystugor kan beviljas underskottsbidrag för 
fastighetens drift. Kommunen beslutar om vilka samlingslokaler som kan omfattas av detta 
bidrag. Det åligger fastighetsägaren att, genom lämpliga åtgärder, tillse att intäkterna 
(hyresintäkter, nettointäkter från egna arrangemang osv), så långt det är möjligt, täcker 
driftskostnaderna för berörd fastighet/lokal. Det eventuella underskott som uppstår kan täckas, 
helt eller delvis, av bidrag från kommunen. 

Ansökan  
Inlämnas senast 15 maj på blankett för bidrag till samlingslokal 

5. Föreningsdrivna anläggningar 
Inom Säters kommun finns det ett antal kommunala anläggningar som drivs av olika föreningar. 
Förhållandet mellan Säters kommun och respektive förening regleras genom ett driftsavtal som 
beslutas av Samhällsbyggnadsnämnden.  

6. Spår och leder 
• Bidrag per kilometer för underhåll 
• Bidrag för bränsle 
• Ersättning för spårhållning (per timme) 

Ansökan  
Löpande under året på blankett för Spår och leder 

7. Kartbidrag 
Medel kan sökas för uppdatering av kartmaterial. 

Ansökan  
Löpande under året på blankett för kartbidrag 
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8. Bidrag till organisationer som arbetar med 
funktionsnedsättning 
I syfte att möjliggöra ett rikt föreningsliv för funktionsnedsatta personer utgår bidrag till 
organisationer där verksamheten vänder sig till funktionsnedsatta. 

• Lägsta bidrag skall motsvara ett så kallat grundbidrag 
• För varje medlem, bosatt i Säters kommun betalas ett medlemsbidrag 

Ansökan  
Inlämnas senast 15 maj på särskild blankett (avseende föregående årsverksamhet) 

9. Samverkan mellan kommun & förening kring verksamhet 
Samarbeten mellan Säters kommun och föreningar som innebär att kommuninvånare erbjuds 
verksamheter som utgör komplement till det kommunala uppdraget är möjlig. Förhållandet 
mellan Säters kommun och respektive förening regleras genom avtal i varje enskilt fall. Där 
kommunen ger ett bidrag och föreningen förbinder sig att erbjuda en överrenskommen 
verksamhet, såsom exempelvis Väntjänst. 

10. Stöd vid igångsättning av ny verksamhet Bidrag  
När föreningar står i begrepp att starta upp, för dem, nya verksamheter kan kommunen bidra 
med stöd för att agera möjliggörare. Stöd ges utifrån de förutsättningar som råder vid varje unikt 
tillfälle. Tilltänkt verksamhet påverkar vilka kompetenser som kopplas till processen. 
Stödinsatserna kan variera från rådgivning, personellt stöd till ekonomiskt stöd mm. 

Ansökan  
Löpande under året. 
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11. Bidrag till kulturarrangemang 
Kulturbidragen ska bidra till någon eller några av följande punkter: 

• Stärka barns och ungas delaktighet 
• Ett jämställt och demokratiskt samhälle, alla ska ha lika rättigheter och möjligheter att ta 

del av kultur oavsett kön, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller 
funktionsnedsättning 

• Kulturen i Säter utvecklas. Bidragen stärker konstgenrer som dans, teater, musik, 
bildkonst, film, litteratur etc 

• Utveckla mötesplatser för kultur och/eller folkbildning; fysiska eller digitala 
• Bidra till samverkan 
• Förnyelse och utveckling av kulturarvet 

Stödet kan inte användas till: 
• Enskild persons verksamhet, studieresa eller utbildning 
• Organisationers eller föreningars årsmöten eller jubileer 
• Produktion av exempelvis böcker  
• Investering 

Ansökan  
Löpande under året. 

12. Evenemangsstöd 
Evenemang har stor betydelse för bilden av Säter. Definitionen av evenemang är större 
tillställningar eller händelser som arrangeras kortvarigt, och ska inte förväxlas med löpande 
verksamhet. Säters kommun stödjer genomförande av evenemang via praktiskt stöd och/eller 
ekonomiskt bidrag. Kommunens evenemangsstöd synliggörs i sin helhet, av kommunfullmäktige 
antagen, Evenemangsstrategi. Samordning sker via Evenemangsrådet. 

Ansökan  
Se evenemangsstrategin  

13. Samarbeten kopplat till kommunens 
marknadskommunikation 
Samarbeten med personer/föreningar som syftar till att Säters kommun synliggörs på olika sätt 
mot en ekonomisk insats (traditionellt kallat sponsring) är en möjlighet. Initiativ och kontakt med 
potentiella samarbetspartners tas av Kommunstyrelsen. Samarbeten ska: 

1. Bidra till att förstärka den positiva bilden av Säter.  
2. Förstärka de prioriteringar som gäller för kommunens marknadskommunikation. 

Bedömning görs av vilka samarbeten som har störst genomslagskraft och utifrån det sker 
eventuell prioritering. Planering sker inför respektive budgetår.  

Ansökan  
Förslag på potentiella samarbeten mottages löpande under året 
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14. Särskild uppvaktning 
Personer eller föreningars prestationer som framstår som föredömliga kan föranleda särskild 
uppvaktning. Via uppvaktning av person uppmärksammas indirekt en förening. Följande 
uppvaktningar används: 

• Vid prestationer av internationell karaktär uppvaktas med en tillägnad bänk/sittmiljö i 
Säterdalen. 

• Vid prestationer av nationell/regional karaktär görs en enskild bedömning huruvida 
uppvaktning sker. Prioritering sker utifrån prestationens genomslagskraft och i vilken 
grad det bidrar till den positiva bilden av Säters kommun.  

Ansökan  
Förslag gällande särskild uppvaktning mottages löpande under året 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-11-15 10  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr: KS2018/0057 
 
Sanering av grunder på Åsen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till Säterbostäder 
att sanera och bekosta saneringen av område 1 på Åsen enligt redovisad modell i för-
slag 3.1 i tjänstemannautredningen. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
På Kommunstyrelsen 2018-05-22 Ks § 101 beslutades: 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommundirektören att tillsammans med Säter-
bostäder AB ta fram förslag på åtgärder, med utredningen som bakgrund, i syfte att 
iordningsställa byggbar mark och påvisa ekonomiska möjligheter att ta tillvara rest-
produkter. 
 
En utredning har arbetats fram i samarbete med Säterbostäder Beräkningar finns för 
kostnadspåverkan på bolaget respektive på kommunen baserat på utförandeform 
som används (se Utredning Sanering grunder Åsen). Siffrorna baseras på antagna 
mängder kopplat till projekt Återvinningscentral. Detta är i nuläget uppskattade vär-
den baserat på tidig planering. 
 
Marken ägs idag av Säterbostäder. 
 
Ajournering 
Mötet ajourneras 11.00- 11.10. 
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Tjänsteskrivelse 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 0225-55 000 (vxl) sbn@sater.se  
 Box 300 Västra Långgatan 12 Fax Internetadress  
 783 27 Säter Säter 0225-516 65 www.sater.se  

 

Datum DNR 
2018-10-22 
 

KS2018/0057 

Sanering grunder Åsen 
 
Förslag till Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att uppdra till Säterbostäder att sanera och 
bekosta saneringen av område 1 på Åsen enligt redovisad modell i förslag 3.1 i 
tjänstemannautredningen. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
På Kommunstyrelsen 2018-05-22 Ks § 101 beslutades: 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommundirektören att tillsammans med Säterbostäder 
AB ta fram förslag på åtgärder, med utredningen som bakgrund, i syfte att 
iordningsställa byggbar mark och påvisa ekonomiska möjligheter att ta tillvara restprodukter. 
 
En utredning har arbetats fram i samarbete med Säterbostäder 
Beräkningar finns för kostnadspåverkan på bolaget respektive på kommunen baserat på 
utförandeform som används (se Utredning Sanering grunder Åsen). Siffrorna baseras på antagna 
mängder kopplat till projekt Återvinningscentral. Detta är i nuläget uppskattade värden baserat på tidig 
planering. 
 
Marken ägs idag av Säterbostäder. 
 
Bilaga 
Utredning Sanering grunder Åsen 
 
 
Andréas Mossberg    Pär Jerfström 
Samhällsbyggnadschef  Kommundirektör 
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Utredning sanering Åsen

Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommundirektören att 

tillsammans med Säterbostäder AB ta fram förslag på åtgärder, med 
utredningen som bakgrund, i syfte att iordningsställa byggbar mark 

och påvisa ekonomiska möjligheter att ta tillvara restprodukter 

Vision 
-Säter kommun präglas av framtidstro

-I Säter känner medborgarna trygghet och 
livskvalitet

-Säter har 2030 12 000 invånare
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Tidslinje

• KS 2018-09-04
• KF 2018-09-20
• Upphandling start okt 2018
• Byggbar mark juni 2019
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• Mängd massor ca 8 000 ton betong och 2 000 ton osorterat rivningsavfall 
(bedömt).

• Komplett sanering (bortforsling och omhändertagande) av alla rivningsmassor.
• Återställande till byggbar mark.
• Reducera behovet av jungfruliga råvaror.

Från rapport: 
-RGS utförandeförslag sanering kv. Åkaren 6

48



Från rapport: 
-RGS utförandeförslag sanering kv. Åkaren 6

Sett till planering av ÅVC projekt (tidig planering/ej 
projekterat) så antas ca 7500 kvm behöva hårdgöras

samt en mängd fyllnadsmassor beräknas behövas
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Från rapport: 
-RGS utförandeförslag sanering kv. Åkaren 6

Sett till planering av ÅVC projekt (ej projekterat) så 
antas ca 7500 kvm behöva hårdgöras samt en mängd 
fyllnadsmassor att behövas  4,5/2-2,7/2=0,9 Mkr 
billigare att använda hårdgöring av betong. Dock kan 

det finnas etableringskostnader som påverkar.
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Nuläge

Område 1 Område 2LSS

Område 1 
2800 kvm byggrätt

Ca 3,6 grunder återstår
LSS har använt del av byggrätt

Potential ca 25-30 lgh

Område 2 
2000 kvm byggrätt
4 grunder återstår

Potential ca 16-24 lgh

3. Sanering av 
området

5.1 miljoner inkl. 
krossning & frakt

2. Deponi av massor
8,2 miljoner

1. Massor får ligga 
kvar
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Utredning alternativ 3
-potentiella scenarios

Sanering område 1
7500 kvm hårdgöring

2000 kvm byggrätt

Sanering hela området
5.1 miljoner inkl. krossning 

& frakt

Förädling av material för 
15000 kvm  2,7 miljoner 

(belastar projekt ÅVC)

Inköp av material maximalt 1,8 
miljoner (differens mellan asfalt & 
förädling krossad betong (belastar 

projekt ÅVC))

Hårdgöring asfalt kostnad 
15000 kvm * 300 kr/kvm

Värdering mark 2,2 miljoner

Extern byggherre  1,1 
negativt netto

Bygga egen regi  kostnad för 
detaljplanelagd byggbar mark = 

3,3 miljoner

Sanering område 1
2,55 miljoner inkl. krossning & frakt

Inköp av material maximalt 900 tkr 
(differens mellan asfalt & förädling 
krossad betong) (belastar projekt 

ÅVC))

Värdering mark 1.1 miljon

Extern byggherre  650 Tkr 
negativt netto

Bygga egen regi  kostnad för 
detaljplanelagd byggbar mark = 

1,65 miljoner

Område 2 kvarvarande 
massor + byggrätt

Sanering område 1 & 2
15000 kvm hårdgöring

4000 kvm byggrätt

Förädling av material för 7500 kvm 
 1,35 miljoner (belastar projekt 

ÅVC)
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Ekonomi - förklaringsmodell

Säterbostäder 
hela området

SBN ÅVC + 
andra potentiella 

projekt hela 
Ram projekt 8 

miljoner

Säterbostäder 
halva

SBN ÅVC halva
Ram projekt 8 

miljoner
Kommentarer

Kostnad för 
sanering frakt & 

kross
5,1 miljoner 0 2,55 miljoner 0

4,5 miljoner 
hårdgöring kräver 
flera samverkande 

projekt

Förädling av 
material 

(asfaltsliknande
yta)

2,7 miljoner 1,35 miljoner

Differens inköp av 
material -1,8 miljoner 1,8 miljoner -0,9 miljoner 900 tkr

Netto egen regi 3,3 miljoner 4,5 miljoner 1,65 miljoner 2,25 miljoner

Försäljning av 
mark 2,2 miljoner 1.1 miljoner

Rest 1,1 miljoner 0,55 miljoner

Momseffekt Se separat fil

Siffrorna bygger på antagande av volymer på ÅVC projektet som inte är 
färdigt
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Sanering halv del av tomt
Säterbostäder Säters kommun

Alt -ej momsavdrag SB Moms
Sanering 2 550 -    638 -       3 188 -  
Ersättning massor 900      900 -               
Förädling 1 350 -            
Delsumma 2 288 -  2 250 -            
Budget VA 2 250             
Nettokostnader 2 288 -  -                  

Alt -momsavdrag SB
Sanering 2 550 -    -          2 550 -  
Ersättning massor 900      900 -               
Förädling 1 350 -            
Delsumma 1 650 -  2 250 -            
Budget VA 2 250             
Nettokostnader 1 650 -  -                  

Alt. Tomtförsäljning
Tomtförsäljning 1          1 -                   
Sanering 2 550 -            
Förädling 1 350 -            
Delsumma 1          3 901 -            
Budget VA 2 250             
Nettokostnader 1          1 651 -            

Tomtvärde halv del 1 100   1 100             
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Beräkning sanering tomt Åsen
Sanering hel av tomt

Säterbostäder Säters komm
Alt -ej momsavdrag SB Moms
Sanering 5 100 -    1 275 -    6 375 -  
Ersättning massor 900      900 -       
Förädling 1 350 -    
Delsumma 5 475 -  2 250 -    
Budget VA 2 250     
Nettokostnader 5 475 -  -         

Alt -momsavdrag SB
Sanering 5 100 -    -          5 100 -  
Ersättning massor 900      900 -       
Förädling 1 350 -    
Delsumma 4 200 -  2 250 -    
Budget VA 2 250     
Nettokostnader 4 200 -  -         

Alt. Tomtförsäljning
Tomtförsäljning 1          1 -           
Sanering 5 100 -    
Förädling 1 350 -    
Delsumma 1          6 451 -    
Budget VA 2 250     
Nettokostnader 1          4 201 -    

Tomtvärde halv del 2 200   2 200     
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Slutsats sett gentemot uppdrag

-Sanering genom deponi bör ej genomföras
-Ingen åtgärd genom sanering  detaljplanelagd mark kan ej användas till det den är planerad för
-Sanera hela området i en etapp rekommenderas ej då man saknar referensobjekt samt planerad avsättning av massorna

Rekommendation: sanera område 1 för att tillskapa ca 2000 kvm byggbar mark  25-30 lgh i egen eller extern regi. 
-Detta till en bedömt kostnad för Säterbostäder om ca 1.65 miljoner kr samt del av budgeterat projekt ÅVC om ca 2,25 miljoner 
kr (hårdgjord yta 7500 kvm) alternativt genom att kommunen köper marken och genomför sanering

Övriga kommentarer
Området är detaljplanelagt för bostadsändamål sedan tidigare
Ingen ytterligare utbyggnad av infrastruktur bedöms vara nödvändig
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RGS är ett miljöföretag
som återvinner

byggavfall och renar
mark och vatten

RGS utförandeförslag sanering 
kv. Åkaren 6
2018-05-22
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Förutsättningar och mål

• Mängd massor ca 8 000 ton betong och 2 000 ton osorterat rivningsavfall 
(bedömt).

• Komplett sanering (bortforsling och omhändertagande) av alla 
rivningsmassor.

• Återställande till byggbar mark.
• Reducera behovet av jungfruliga råvaror.

58



3

Grundläggande förslag åtgärder på kv. Åkaren 6

1. Avtäckning vegetation för återställande.
2. Schakt, grovsortering, grovkrossning för transport.
3. Transport till lämplig mottagningsanläggning.
4. Återställande till byggbar mark med befintliga 

vegetationsmassor.
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Åtgärdsalternativ 1, innefattar:

1. Flisning, transport och avsättning av stubbar och träddelar.
2. Schakt till upplag av markvegetation.
3. Sortering, delning av större block och utlastning. 
4. Transport till mottagare inom 5-130 km.
5. Utläggning av vegetationsmassor på rensad yta.
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Åtgärdsalternativ 2, innefattar:

1. Flisning, transport och avsättning av stubbar och träddelar.
2. Schakt till upplag av markvegetation.
3. Sortering, delning av större block och utlastning. 
4. Transport av alla betongmassor till Säters ÅVC, ca 5 km.
5. Sönderdelning och krossning av betongmassor till 

konstruktionsmaterial. 
6. Utläggning av vegetationsmassor på rensad yta.
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Jämförelse Åtgärdsalternativ 1&2
Omhändertagande Beräknad Miljöbelastning Kostnad
Åtgärdsförslag 1: 
Transport alla massor till extern 
mottagningsanläggning <130 km 

Ca 76 ton CO2 Ca 8,2 Mkr

Åtgärdsförslag 2: 
Transport betongmassor till 
Säter ÅVC inkl. behandling till 
konstruktionsmaterial 
Övriga massor till extern 
mottagningsanläggning <130 km 

Ca 83 ton CO2 Ca 5,1 Mkr, varav 0,3 Mkr 
kostnad för transport av 
okrossad betong till ÅVC  
(skrymmande material)
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Åtgärdsalternativ 3, sammantagen kommunnytta:

Åtgärdsalternativ 3 innebär att konstruktionsmaterial som skapats 
inom alternativ 2, sanering kv. Åkaren 6, nyttiggörs i hårdgjord 
industribeläggning på Säters ÅVC. 
Kostnaden inkluderar tillkommande material som cement och 
bergkross samt maskintjänster. 
Betongrester på Åkaren 6 bedöms räcka till ca 1,5 ha (15 000 m2)
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Åtgärdsalternativ 3 vs. Asfaltbeläggning

Utförande Beräknad Miljöbelastning Kostnad
Hårdgjord industribeläggning på 
Säter ÅVC: 
Ca 1,5 ha 
Utförande enligt sep. 
beskrivning

Ca 43 ton CO2 Ca 2,7 Mkr

Asfaltbeläggning på Säters ÅVC: 
Ca 1,5 ha
120 AG + 80 ABS 
Inkl. underbyggnad och 
justeringslager

? Ca 4,5 Mkr 
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RGS är ett miljöföretag
som återvinner

byggavfall och renar
mark och vatten

Industribeläggning
Säter ÅVC
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Cementstabiliserad hårdgjord yta

• En utvecklad och beprövad anläggningsmetod för hårdgjorda arbetsytor. 
• Ger en ”tät” konstruktion med hög förmåga att fördela laster och 

beständighet mot värme.
• Bidrar till en hållbar avsättning av askor, krossad betong, schaktmassor 

mm.
• Reducerar behovet av jungfruliga råvaror.
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Möjliga material till anläggningsändamål vid Säters ÅVC
• Krossad rivningsbetong från kv. Åkaren 6
• Sopsand (saltfri)
• Spolgropsmassor (urspolning av betongbilar)
• Återvunnen och krossad asfalt
• Krossad stålverksslagg
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Utförande vid Säters ÅVC

• Analyser och miljökontroll av möjliga material
• Tillverkning av testkroppar för hållfasthetsprövning
• Myndighetskontakt/underlag till anmälan
• Justering/terrassering av ytan
• Utläggning av huvudmaterial (betongkross)
• Komplettering med bergkross och djupfräsning
• Utläggning av cement och djupfräsning
• Hyvling och vältning
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• Fräsning av utlagda 
material

• Hyvling/justering efter 
fräsning med cement

• Färdig terminalyta
• Borrkärna för 

tryckhållfasthetstest

Utförande
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SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-05-22 43  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 101 Dnr KS2018/0057 
 

 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommundirektören att tillsammans med Säter-
bostäder AB ta fram förslag på åtgärder, med utredningen som bakgrund, i syfte att 
iordningsställa byggbar mark och påvisa ekonomiska möjligheter att ta tillvara rest-
produkter 
 
__________ 
 
Ajournering  
Sammanträdet ajourneras mellan 16.25-16.30 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av möjligheten till sanering/återvinning/återanvändning av de delar av 
Åsen som är märkta i gällande bostadsplan med S1, Åkaren 6. 
 
Redovisningen omfattar förslag till omhändertagande och kostnader. 
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SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-03-22 14  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 27 Dnr KS2018/0057 
 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar uppdra till Säterbostäder att skyndsamt detaljkalkylera 
och utreda möjligheten till sanering/återvinning/återanvändning av de delar av Åsen 
som är märkta i gällande bostadsplan med S1. Redovisning ska ske senast den 22 maj 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
På Åkaren 6 stod det tidigare bostadshus det togs beslut om att rivas. Grunden till 
rivningen var att det fanns en överkapacitet av lediga lägenheter.  För att utföra riv-
ningen så ekonomiskt som möjligt så valde man i dialog med berörda myndigheter 
att låta grunderna vara kvar på fastigheten. 
 
I antagen bostadsplan ligger berörd fastighet med för framtida byggnation av bostä-
der. Kommunen har även blivit uppvaktad av aktör som önskar bygga på berörd fas-
tighet. Området är sedan tidigare detaljplanelagt för bostäder. För att fastigheten ska 
kunna säljas måste sanering av fastigheten fullföljas. 
 
Enligt kommunallagens 10 kap, 3§, punkt 4, ska fullmäktige i bolagsordningen för 
kommunala bolag ange att fullmäktige ska ges möjlighet att ta ställning till sådana be-
slut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. En så-
dan bestämmelse finns därför i bolagets bolagsordning. Enligt bolagets och förvalt-
ningens bedömning är detta ärende en sådan fråga som innebär att fullmäktiges ställ-
ningstagande ska inhämtas.  Kommunfullmäktige har möjlighet att göra tillfälliga till-
lägg/avsteg från upprättade ägardirektiv. 
 
Yttrande: 
I ärendet yttrar sig Mats Nilsson (S), Malin Hedlund (M), Hans Johansson (C ), Tor-
björn Orr (S), Elsa Efraimsson Vestman (C ) och Fia Wikström (V). 
 
Yrkande: 
Mats Nilsson (S) yrkar att punkten nummer två ”Delegera till kommunstyrelsen att ta 
beslut om att uppdra till Säterbostäder att sanera och förbereda berörd mark för bo-
stadsändamål och sälja marken baserat på genomförd utredning” stryks och att punk-
ten ett kompletteras med att redovisning ska ske senast den 22 maj till kommunsty-
relsen för beredning. 
 
Kommunfullmäktiges ledamöter enas om ändringen. 
 
__________ 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-11-15 11  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2018/0350 
 
Budgetdirektiv 2020-2022 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa budgetdirektiv för 
2020-2022 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Förslag till budgetdirektiv 2020-2022 har tagits fram av förvaltningen utifrån kända 
intäktsförutsättningar och sedvanliga finansiella mål. 
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Tjänsteskrivelse 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) kommun@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  

 

Datum Dnr 
2018-10-23 KS 2018/0xxx 

 

Budgetdirektiv 2020-22 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa 
budgetdirektiv för 2020-22 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Förslag till budgetdirektiv 2020-22 har tagits fram av förvaltningen utifrån kända intäktsförutsättningar 
och sedvanliga finansiella mål. 
 
 
 
 
 
Torbjörn Matsson 
Ekonomichef 

73



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgetdirektiv och preliminära ramar 

2020 – 2022 
 

 
 
 
 
 
 

SÄTERS KOMMUN 

KSF Ekonomienheten 

 

74



2 

Innehållsförteckning 
 
Finansiella mål     3 
    Inledning      3 
    Intäktsutvecklingen     3 
    Resultatmål      5 
    Investeringstak     6 
    Skuldsättning     6        
    Pensionsförvaltning     6 
 
Mål för verksamheten av betydelse för god ekonomisk hushållning  8 
    Vision – bilden av Säter     8 
    Målområden     8 
   Strategiska mål     8 
    Mätbara effektmål och uppföljning    9 
    Strategier      9 
 
Övriga planeringsgrunder     9 
   Personalkostnadsökningar och övriga kostnadsökningar  9 
   Räntekostnader                        10 
   Avgifter                         10 
   Driftbudgetramar totalt                        10 
   Budgetteknik                        10 
 
Driftbudgetramar nämnder, KS och samverkansverksamheter                     11 
 
Resultatbudget                        12 
 
Tidplan för budgetarbetet                                            13 
    

75

file://///sknas1/alla/BUDGET/Budget%202017/Budgetdirektiv%20%202017-19%20-%20förslag%20ksau%202015-11-03.docx


3 

Finansiella mål 
Inledning 
Säters kommun skall ha en över tid stabil ekonomi. En stabil ekonomi är en grundläggande 
förutsättning för att kommunen skall klara de ålägganden som riksdagen har beslutat om, och de 
satsningar som kommunen själv vill göra. Kommunen kan endast med en stabil ekonomisk grund 
fullfölja sina åtaganden gentemot kommunens invånare. 
 
Kommunens budget grundar sig på en anpassning av kostnaderna till de förväntade intäkterna och 
därigenom upprättas en budget i balans. Detta är ett grundläggande krav i kommunallagen som 
kommunen är skyldig att följa.  
 
För att inte kostnaderna för investeringar ska ta alltför stort utrymme av den kommunala kakan 
behöver investeringsnivåerna anpassas i storlek och tid. Med en självfinansieringsgrad på 60% 
beräknat på rullande 4-årsperioder begränsas upplåningar och investeringsnivåer till att rymmas i 
den totala kostnads- och likviditetsbudgeten. 
 
Kommunens bostadsbolag, Säterbostäder AB, skall uppvisa positiva resultat under planperioden. 
Det tidigare utgivna aktieägartillskottet på 9 mkr har under 2014 återbetalats till kommunen. 
Återbetalningen har använts för att finansiera en nyemission på 9 mkr i aktiekapital. Genom att öka 
aktiekapitalet möjliggörs en högre utdelning från bolaget. Beslut om utdelning tas på bolagets 
stämma efter avgiven årsredovisning. 
 
Kommunen har ett åtagande för pensioner intjänade före 1998 som inte redovisas som skuld i 
kommunens balansräkning. Åtagandet kommer att infrias successivt i takt med att kommunalt 
anställd personal går i pension, och kommunens kostnader för pensioner kommer att öka markant 
när de stora åldersgrupperna födda på slutet av 40-talet och början av 50-talet går i pension. Mer än 
50 % av denna kostnadsökning kan finansieras via de medel som avsatts i kapitalförvaltning, i 
samband med försäljningen av Säters Energiverk. Resterande kostnadsökning måste hanteras inom 
ordinarie ekonomiska ramar, och för detta måste kommunen ha en finansiell beredskap.  

Intäktsutvecklingen 
Tre saker är av avgörande betydelse för intäktsutvecklingen; befolkningsutvecklingen, 
skatteunderlagets utveckling, det kommunala utjämningssystemets utformning, samt statens anslag 
till detta. 
 
Kommunen har antagit ett långsiktigt mål för befolkningsutvecklingen. År 2030 skall kommunen 
ha 12 000 invånare vilket innebär en genomsnittlig ökning på 60 personer per år.  
Befolkningsökningen har varit för 2015: 144 personer, 2016: 77 personer och 2017: 74 personer  
för att nå upp till 11 160 personer 2017.  
För perioden 2018-20 prognostiseras en tillfällig avmattning av befolkningsökningen då tillgången 
på lediga bostäder är begränsad, för att till år 2021 återgå till ursprungliga planen för målet. 
Beräkningsgrunden för 2020 läggs på 11 200 personer (1/11 2019). 
 
De egna skatteintäkterna och bidraget från inkomstutjämningen är beroende av hur skatte-
underlaget, de totala taxerade inkomsterna, utvecklas. Det exakta utfallet är inte tillgängligt förrän 
vid definitiv taxering i november året efter inkomståret. Vid budgeteringstillfället bygger intäkts-
beräkningen på prognoser för det framtida utfallet. Kommunen använder sig av de prognoser som 
görs av Sveriges kommuner och landsting, 4 – 5 gånger per år.  
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För de egna skatteintäkterna görs en justering utifrån historiska utfall. Den senaste 
skatteunderlagsprognosen kom vecka 42 och nästa beräknas komma vecka 51. 
 
SKL har v 42 presenterat sin senaste skatteunderlagsprognos. Ur denna kan citeras: 
”Konjunkturen mattas av 2019. 
Det starka konjunkturläget i Sverige håller ännu i sig. Visserligen bedömer vi att utsikterna 
för BNP-tillväxten i år har försvagats. Å andra sidan steg antalet arbetade timmar 
under första halvåret starkare än förväntat. Sammantaget är vår syn på konjunkturen 
inte olik den vi haft i våra senaste prognoser. 
Vår bedömning om att högkonjunkturen i år når sin topp kvarstår, och att en 
konjunkturavmattning kommer synas allt tydligare under loppet av 2019. Med andra ord räknar 
vi med att nulägets höga resursutnyttjande faller nästa år, att den rekordhöga 
sysselsättningsgraden då faller tillbaka. Vi räknar med en inbromsning för såväl BNP som 
sysselsättningstillväxten under 2019–2020 och att tillväxten en tid understiger 
tillväxten för ekonomins underliggande potential, vilket är det normala efter en högkonjunktur. 
Vad gäller utvecklingen för priser och löner är högkonjunkturens avtryck i statistiken 
hittills rätt måttligt totalt sett. Visserligen har konsumentprisinflationen på sistone tagit 
fart. Septemberutfallet för KPIF-inflationen2 nådde 2,5 procent och hittills i år 
(t.o.m. september) har KPIF-inflationen varit 2,1 procent (2,0 år 2017). Uppgången 
beror dock i hög grad på höga energipriser och den svaga svenska kronan. Vi tror i nuläget 
ändå att Riksbanken i december i år kommer att höja reporäntan, samt att fler 
höjningar väntar 2019. Som vi tidigare räknat med ser löneökningstakten ut att bli 
högre i år än 2017. Däremot pekar nu tillgänglig statistik mot en långsammare ökning 
än vad vi tidigare beräknat. I vår uppdaterade skatteunderlagsprognos är 
därför timlöneutvecklingen i år nedreviderad, såväl för kommuner och landsting som 
för resten av arbetsmarknaden.” 
 
 
 
Skatteunderlaget beräknas öka med 3,6 % 2018. 2019 ökar skatteunderlaget med 3,4 %, 2020 med 
3,3 % och 2021 med 3,8 %.  
 
 
Det system som finns för att utjämna skillnader i kostnadsnivå mellan kommunerna vilar till stor 
del på demografiska skillnader, kommunens åldersstruktur jämfört med rikets åldersstruktur. 
Demografiska förändringar påverkar i stor utsträckning kostnadsutjämningen där kommunens 
demografi jämförs med rikets snitt. I Säter ökar andelen äldre snabbare än i riket.  
 
Det särskilda system för utjämning av LSS-kostnader (Lag om särskilt stöd till vissa handikappade) 
som infördes 2004 har visat sig vara väldigt instabilt, och svårt att bedöma.  
För 2019 beräknas utjämningsavgiften öka med 1,5 mkr och uppgå till 5,4 mkr. För 2020 saknas 
ännu beräkningar, då de grundar sig på 2018-års utfall. 
 
 
Den kommunala fastighetsavgiften beräknas ge efter den nya fastighetstaxeringen 2018 för 2019 
och 2020 28,3 mkr per år. 
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Ingen ny budgetproposition finns tillgänglig vid upprättandet av budgetförutsättningarna för 2020-
22. I den senaste budgetpropositionen från april 2018 redovisades inga förslag till höjningar i de 
generella statsbidragen. De 10 miljarder till välfärden kommuner och landsting som infördes 2017 
fördelas enligt samma principer 2018, 2019, 2020 och förutsätts ligga på samma nivå för Säters 
kommun. Kommuner och landsting kompenseras för den skattesänkning som genomförs för 
pensionärer, samt för reformer som påverkar kommunernas kostnader. 
 
Sammantaget innebär ovanstående utveckling att kommunens intäkter från skatter, generella 
statsbidrag och utjämning ökar 2019 med 21,0 mkr jämfört med 2018. 2020 ökar intäkterna med 
17,1 mkr. 
 

Resultatmål 
Målet är att resultatet skall överstiga 2 % av skatteintäkter generella statsbidrag och utjämning. 
Detta innebär för Säters kommun ett plusresultat på c:a 13 mkr. Plusresultatet är inte en vinst utan 
ett överskottsmål, som bl. a skall täcka: 
 

- Inflationssäkring av eget kapital. Vid ett nollresultat minskar det egna kapitalet i reala 
värden med kostnaden för inflationen 

- Finansiellt sparande för framtida behov som investeringar, och pensionsåtaganden 
- Marginaler för osäkerheter i intäkter och kostnader 

 

78



6 

Resultatmål för planperioden: 
 
Resultatmålet är lagt på det balanskravsavstämda resultatet, där hänsyn tagits till såväl avkastning 
som tillskott från kommunens pensionsmedelsförvaltning. 
 
Justerat resultat 
2020: + 13,3 mkr 
2021: + 13,7 mkr 
2022: + 13,8 mkr 
 
 

 
 

Investeringar  
Investeringsbehovet är fortsatt stort. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter behöver nya 
lokaler för förskola. Socialnämnden behöver nya lokaler för särskilt boende. Standarden på 
kommunens fastigheter behöver generellt höjas framför allt på ventilation och brandskydd. På 
gatusidan behövs ombyggnader, förbättrad gatubelysning och nya gång- och cykelvägar. Även 
infrastruktur för genomfart och centrum Säter. Anläggningar för vatten och avlopp behöver byggas 
om och förbättras. Användningen av IT inom skola och administration kräver löpande 
investeringar. 
 
För att inte kostnaderna för investeringar ska ta alltför stort utrymme av den kommunala kakan 
behöver investeringsnivåerna anpassas i storlek och tid. Över en fyraårsperiod, tre föregående år 
plus beräkningsår, ska minst 60 % av investeringarna vara självfinansierade. Med självfinansiering 
menas det likvida utrymme som skapas av kommunens resultat och nivån för avskrivningar. 
 
Följande investeringsnivåer föreslås för perioden. För åren 2020 – 22 är de preliminära nivåerna 
fördelade jämt över tidsperioden; 
 
2019: 100,3 mkr 
2020: 53,4 mkr (budget 2019-2021 73,5 mkr) 
2021:  53,4 mkr (budget 2019-2021 38,2 mkr) 
2022: 53,4 mkr 

Skuldsättning 
 
Säters kommun har 2018-08-31 en låneskuld på 160 mkr. Med planerade investeringar 2019 – 21 
kommer en utökad upplåning att behöva göras med 70 mkr 2019 och 25 mkr 2020.  
 
Säters kommun har en jämförelsevis låg skuldsättningsnivå. Det har även kommunens 
bostadsbolag, Säterbostäder AB. Både kommunen och bostadsbolaget står dock inför stora 
investeringar som kräver ökad upplåning, och skuldsättningen behöver styras. I riktlinjer för god 

79



7 

ekonomisk hushållning har därför ett skuldsättningstak införts. Detta är relaterat till Kommun-
invests limit för kommunkoncerner. Kommunens skuldsättning ska maximalt uppgå till 75 % av 
Kommuninvests limit. I skuldsättning ingår kommunkoncernens kortfristiga och långfristiga 
skulder, avsättningar, pensionsåtaganden och extern borgen med avräkning av kassa/bank samt 85 
% av det bokförda värdet på kommunens kapitalförvaltning (pensionsmedel). 
 
2018-01-01 uppgick kommunkoncernens skuldsättning till 49 538 kr/invånare. 75 % av koncernens 
limit var 92 250 kr/invånare.  

Pensionsförvaltning 
Vid försäljningen av Säters energiverk avsattes 70 mkr till kapitalförvaltning för framtida 
pensionskostnader. 1998 placerades dessa medel i aktiv kapitalförvaltning hos två förvaltare. I det 
reglemente som reglerar hur förvaltarna får placera kapitalet har angetts att huvuddelen skall vara 
placerat i räntebärande värdepapper. Aktiemarknadens svängningar har påverkat kapitalets 
utveckling. När kursutvecklingen har varit god har avkastningen bidragit till att förbättra 
kommunens kapital. Vid nedgången i börsen sjunker värdet. För att motverka svängningar i 
kapitalets värde, är kapitalet placerat i Statliga realränteobligationer samt övriga räntebärande 
värdepapper. Detta ger en långsammare, men mer stabil värdeökning. 
 
Kommunen skall för varje år ta ett beslut om hur mycket av pensionsfonden som skall utnyttjas för 
pensionsutbetalningar. Fonderingen av pensionsmedel, och utnyttjandet av de fonderade medlen 
kan utgöra grund för att frångå kravet på balans i budget och bokslut. Budgeten kan 
underbalanseras med det belopp som används ur fonden. 
 
Kommunen fastställer följande mål för pensionsförvaltningen för planperioden 2020 - 2022 

• Avkastningen på pensionsförvaltningen beräknas under planperioden uppgå till 1 %/år 

• Kostnader för utbetalda pensioner finansieras upp till 7,2 mkr/år av skattemedel. För 
belopp över denna nivå tillskjuts medel från pensionsförvaltningen.  

• 2016:  0 kr. Överförs till 2017 och 2018. 

• 2017: 9,2 mkr (varav 2,0 mkr från 2016) 

• 2018: 8,8 mkr (varav 1,6 mkr från 2016) 

• 2019: 9,3 mkr (varav 2,1 mkr från 2016) 

• 2020: 9,1 mkr (varav 1,5 mkr från 2016) 

• 2021: 7,3 mkr 

• 2022: 7,4 mkr 
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Mål för verksamheten  
Vision  
 
 
 
 
 

 

 
 

Strategiska mål för mandatperioden 2015-18 
Kommunstyrelsen föreslår att fokus ska läggas på tre områden under den innevarande 
mandatperioden för att kommunen skall utvecklas mot visionen om 12 000 invånare 2030; 
Bostäder, arbetstillfällen och skola. 
 
Bostäder. En grundläggande förutsättning för att befolkningen ska öka är att utbudet av bostäder 
ökar. Kommunen har ett relativt stort utbud av byggklara tomter för småhus. Däremot finns det 
brist på bostadslägenheter. Kommunen har genom sitt bostadsbolag Säterbostäder påbörjat projekt 
med såväl nybyggnation som ombyggnation som kommer att öka utbudet av hyres-lägenheter. 
Även andra aktörer på marknaden måste bidra till att utbudet ökar. Arbeta för att det ska finnas 
attraktiva lägen för såväl privata hyresrätter som bostadsrätter och egna hem i kommunen  
 
Aktiviteter: Fördjupningar av översiktsplanen. Planläggning för flerbostadshus. Framtagande av en 
bostadsförsörjningsplan. Kartläggning av attraktiva lägen för andra aktörer på bostadsmarknaden 
och vara aktiv i dialog med nationella organ i bostadsfrågor. 
 
Mål: Utbudet av bostäder skall öka med 200 under mandatperioden.  
 
Arbetstillfällen. Säter är en pendlingskommun och befolkningsutvecklingen är beroende av hur 
arbetsmarknaden utvecklas i regionen. Kommunen kan dock inte enbart förlita sig på utvecklingen 
i regionen utan måste även aktivt arbeta för att öka antalet arbetstillfällen i kommunen.  
 
Aktiviteter: Aktivt arbete med näringslivsutveckling och ett bra företagsklimat. Understödja 
nyföretagande, och generationsväxling. Nätverksbyggande inom såväl privat som offentlig 
verksamhet, för att öka förståelsen för näringslivets förutsättningar i den kommunala 
handläggningen. 
 
Mål: I snitt 7 nya företag/ 1000 invånare skall startas varje år under mandatperioden.  

Mått 33 KKiK  
Antalet sysselsatta, dagbefolkning skall öka med i snitt 40/år under mandatperioden. SCB 
Registerbaserade statistik.  
 
Skola. Benägenheten att flytta varierar mellan olika åldersgrupper. Den är som störst i ålders-
gruppen 18 – 40 år. Det är familjer med barn eller unga vuxna som kommer att bilda familj och 
skaffa sig barn. För dem är det viktigt att den kommun de bosätter sig i erbjuder goda uppväxt-
villkor för barnen. En väl fungerande skola är en viktig faktor. 
 

Bilden av Säter 
 

Säters kommun präglas av framtidstro. 
I Säter känner medborgarna trygghet och livskvalitet 

Säter har 2030 12 000 invånare 
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Aktiviteter: Säters kommun skall genom en aktiv kvalitetsuppföljning och ständig förbättring 
upprätthålla en hög nivå på skolundervisningen. 
  
Mål: Säters kommun skall tillhöra de femtio bästa kommunerna i Sverige i SKL:s öppna jämförelser 
av grundskolan på 
- genomsnittligt meritvärde åk 9 
- andel elever som klarat alla delprov i ämnesproven i åk 3, och 6  

 
Miljömål 
Säters kommun ska bidra till att förverkliga de nationella miljömålen med syfte att kunna lämna 
över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. Arbetet ska genomsyra 
alla verksamheter och beslut i förvaltningar och bolag. 

• Alla enheter/förvaltningar ska ha egna mätbara miljömål som stödjer något eller några av 
miljökvalitetsmålen. 

• Ett fullständigt förslag för införande av källsortering av organiskt avfall inkl. finansiering 
ska finnas färdigt för beslut. 

Nämndplan 
Nämnderna skall ta fram en nämndplan där mål och strategier redovisas utifrån nämndens uppdrag 
och kommunens vision och strategiska mål. 

Övriga planeringsgrunder 
 

Utöver de finansiella målen och verksamhetsmålen styr även andra faktorer det ekonomiska 
utrymmet för kommunens verksamheter. Kommunfullmäktige fastställer följande 
beräkningsgrunder som skall användas i beräkningen av kommunens kostnader.  

Personalkostnadsökningar och övriga kostnadsökningar 
Personalkostnader utgår från SKL:s prisindex för kommunal verksamhet med anpassning till lokal 
ambitionsnivå. SKL:s antaganden gäller för riket. 
  Budget 2019  2020 2021 2022 
SKL         3,1 %  3,4 % 3,5 % 3,5 %  
Säters Kommun        2,3 %  2,5 % 2,6 % 2,6 % 
 
PO-påslag beräknas till 39,17 % för anställda och 37 % för förtroendevalda.  
 
Avsättning för underhåll fastigheter 
Enligt regelverket för komponentavskrivningar skrivs t ex komponenterna i en fastighet av på olika 
tidslängder. När den är avskriven och ska ersättas behandlas den som en ersättningsinvestering som 
skrivs av på samma tidslängd. Detta innebär att behovet av avsättning för underhåll kommer att 
minska med tiden och ersättas av investeringsmedel. Det kommer dock att finnas kvar vissa 
åtgärder som bokförs som underhåll. Fördelningen mellan avsatta medel för underhåll och 
ersättningsinvestering behöver klargöras ytterligare. I avvaktan på detta bör avsättningen för 
underhåll ligga kvar på nuvarande nivå 80 kr/kvm. 
 
Kostnader för kost och lokalvård 
Kostnaderna för kost och lokalvård beräknas utifrån satt ambitionsnivå med hänsyn tagen till 
beslutade antaganden om kostnadsökningar för personal och övriga kostnader. Hänsyn tas även till 
förändringar i beställande nämnds beställningar. 
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Övriga kostnader 
Finns index för kostnadsuppräkningar angivna i avtal om köp av tjänster och varor används dessa. 
För kostnader som inte styrs av avtal används Riksbankens bedömning av KPIF:s utveckling. KPI 
med fast ränta (KPIF) är ett mått på underliggande inflation och syftar till att ta bort effekten av 
förändrade räntesatser från KPI. 
 
  2019 2020 2021 2022 
KPIF  2,2 % 1,9 % 2,0 % 2,0 %   
 

Räntekostnader 
Extern räntesats för av kommunen upptagna lån beräknas till: 1,5 % 2019, 2 % 2020, 2,5% 2021 
och 2,5% 2022.Vid bedömningen av räntesats har Riksbankens prognos för reporäntans utveckling 
använts. 
 
Intern räntesats för beräkning av kapitalkostnader är satt till samma nivå som externa räntor: 1,5 % 
för 2019, 2,0% 2020, 2,5% 2021 och 2,5% 2022. 

Avgifter 
Utrymmet för avgiftshöjningar i de kommunala verksamheterna är begränsat. För VA och 
Renhållning har kommunen sedan flera år en 100 % -ig avgiftsfinansiering. För äldreomsorg och 
barnomsorg finns maxtaxor som begränsar kommunens möjlighet att avgiftsfinansiera verksam-
heten. På övriga områden har avgifterna relativt liten effekt på kommunens ekonomi. 
 
De möjligheter som finns att öka avgiftsfinansieringsgraden måste dock övervägas och förslag på 
reviderade avgifter skall där detta är möjligt lämnas i samband med budgetförslagen från nämnder 
och förvaltningar. Förslag till avgiftshöjningar skall även redovisas separat som egna ärenden och 
särskilt beslut om dessa skall tas i Kommunfullmäktige. 

Driftbudgetramar 2020 -  2022 
Totala preliminära driftbudgetramar framräknade utifrån ovanstående ekonomiska mål och övriga 
planeringsgrunder: 
 
2020:  680 200 kkr 
2021: 702 900 kkr 
2022: 724 500 kkr 
 
Nedbrutna budgetramar för resp. nämnd och förvaltning 2019 redovisas nedan. Nämnderna och 
KS skall lägga förslag till en budget som inryms i den preliminära ramen. Behöver åtgärder vidtas 
för att åstadkomma detta skall förslag med konsekvensbeskrivningar inlämnas med budgetförslaget. 

Budgetteknik 
Ekonomikontoret kommer liksom tidigare år att utsända tekniska anvisningar för budgetmaterialets 
utformning. Allt material samlas i nätverket under V:/Budget/Budget 2020. 
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Driftbudgetramar för nämnder, KS och 
samverkansverksamheter 
 
 
 

 

  

DRIFTBUDGET 

SÄTERS KOMMUN

1000-tal kr

Utfall Budget KF beslut Ramjust. Prel Prel 

juni * ramar ram

Nämnd/förvaltning 2017 2018 2019 2019 2020

Kommunstyrelsen exkl pensioner 40 402 45 656 46 806 11 657 58 463 59 524      

  Pensioner 14 456 13 800 14 148 14 148 14 404      

Verksamhet i samverkan

  Räddningstjänst Dalamitt 9 499 9 618 9 666 9 666 9 841         

  Överförmyndare i samverkan ÖiS 969 964 1 038 1 038 1 057         

  Upphandling FBR 877 911 1 074 1 074 1 093         

Samhällsbyggnadsnämnd 58 464 46 065 47 226 -8 945 38 281 38 975      

Miljö- och byggnämnd 4 067 3 147 3 226 3 226 3 285         

Kulturnämnd 13 439 15 075 15 455 15 455 15 736      

Barn- och utbildningsnämnd 263 376 263 316 271 050 271 050 275 969    

  Ung i Säter 2 255 2 312 -2 312 0

Socialnämnd 229 329 241 270 249 949 -400 249 549 254 077    

Revision 874 922 950 950 967            

Volymförändringsreserv 500 500 5 270         

SUMMA 635 754 643 000 663 400 0 663 400 680 200    

Ökning 2,53%

Volymförändringsreserv -0,70%

*Preliminära siffror Fritid samt Södra Dalarnas samordningsförbund Rest 1,83%
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Resultaträkning 
 

 
 
 

R E S U L T A T R Ä K N I N G
Utfall Prognos Budget Budget Budget Prognos Prognos
2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

Verksamhetens intäkter 161 977 141 824 141 824 145 518 148 478 153 000 157 645
Verksamhetens kostnader -767 359 -755 638 -750 760 -770 312 -785 981 -809 922 -834 511
Avskrivningar -24 393 -29 764 -29 764 -31 406 -33 589 -34 737 -35 961
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0 0 0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTN. -629 775 -643 578 -638 700 -656 200 -671 092 -691 659 -712 827

Skatteintäkter 523 920 530 041 528 058 543 763 558 875 575 177 594 495
Generella statsbidrag och utjämning 109 428 110 580 114 724 117 867 119 899 127 745 130 065
Finansiella intäkter 2 293 2 440 1 640 1 235 1 217 1 196 1 207
Finansiella kostnader 78 53 -1 447 -2 775 -4 650 -6 125 -6 563

RESULTAT FÖRE MINORITETSANDEL 5 944 -464 4 275 3 890 4 249 6 334 6 377

Pensionsförvaltning 2 405 2 405 1 405 1 331 1 301 1 238 1 177

ÅRETS RESULTAT 8 349 1 941 5 680 5 221 5 550 7 572 7 554

N Y C K E L T A L
Utfall Prognos Budget Budget Budget Prognos Prognos
2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022Utfall  2017Prognos 2018Budget 2018Budget 2019Budget 2020Prognos 2021Prognos 2022

Nettokostnadernas (exkl avskr. o 
jämförelsestörande poster) andel av 
skatteintäkter o generella statsbidrag 95,6% 95,8% 94,7% 94,4% 93,9% 93,5% 93,4%
Finansnettots andel av skatteint. -0,4% -0,4% 0,0% 0,2% 0,5% 0,7% 0,7%
Andel av skatteint. disp. för investeringar 4,8% 4,6% 5,3% 5,3% 5,6% 5,8% 5,8%

Årets resultat 8 349 1 941 5 680 5 221 5 550 7 572 7 554
Kassaflöde (förändring räntebärande
tillgångar och skulder) -45 596 -63 155 -59 416 -63 693 -34 351 4 119 -36 485

Soliditet 63% 60% 61% 56% 54% 55% 53%

2018 Pr 2019 2020 2021 2022
Resultat 1 941   5 221    5 550      7 572     7 554     
Avkastning pensionsmedel 2 405 -  1 331 -   1 301 -     1 238 -    1 177 -    
Andra justeringar 500      -        -           -          -         
Tillskott pensionsmedel 8 800   9 300    9 051      7 322     7 400     
Resultatutjämningsreserv -        -        -           -          -         
Justerat resultat 8 836   13 190  13 300    13 656   13 777   
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Tidplan 

2018-10-30 KSAU-Lägger förslag till preliminära ramar och budgetdirektiv för 2020-22 
2018-11-06 KS-Lägger förslag till preliminära ramar och budgetdirektiv för 2020-22 
2018-11-12 Reviderad budget 2019, nämnderna lämnar förändringar behov 
2018-11-15 KF-Fastställer preliminära ramar och tidplan för budgetprocessen 2020-22 samt 

skattesats för 2019 
2018-11-20 KSAU-Beredning reviderad budget 2019-21 
2018-11-27 KS-Lägger förslag till reviderad budget 2019-21 
2018-12-13 KF-Fastställer reviderad budget 2019-21 
2018-12-20 BUN/SN-Lämnar beställning till kostenheten 
2018-12-31 Detaljbudget och ev. reviderade nämndplaner inlämnas till ekonomienheten 
2019-02-15 SKL-Skatteunderlagsprognos 
2019-02-19 KS-Bokslutsprognos för 2018 
2019-02-28 Interna poster skall vara klara och inlagda i nätverket. Hyror, städ- och 

kostkostnader, telefon, årsavgifter för myndighetsutövning, etc. 
v 10-16 Nämndbehandling av budgetförslag 
2019-03-19 KSAU-Behandlar årsredovisning för 2018 
2019-04-09 KS-Behandlar årsredovisning för 2018 
2019-04-16 KSAU-Första budgetuppföljning 2019 mars månad. Beslut om KS förslag till budget 
2019-04-15 Regeringens vårproposition 
2019-04-18 Deadline för inlämning av budgetförslag 
2019-04-2425 Förvaltningsberedning av förslag till drift- och investeringsbudget 
2019-04-26 SKL/SCB-Prognos utjämningssystemen 2019 
2019-05-02 KF-Behandlar årsredovisning för 2018  
2019-05-03 SKL-Skatteunderlagsprognos 
Maj 2019 SKL-Ekonomirapport 
2019-05-0607 Budgetberedning 
2019-05-14 KSAU-Fördjupad budgetuppföljning, t o m april, med prognos för utfallet  

2019-12-31  
2019-05-21 KS-Behandlar budgetförslag 2020-22 
2019-05-22  Central budgetförhandling 11 § MBL 
2019-06-13 KF-Beslutar om budget för 2020-22 
2019-06-18 KSAU-Budgetuppföljning maj 2019 
v 36-49 Nämnder och KS fastställer detaljbudget utifrån tilldelad ram. Förvaltningarna 

upprättar verksamhetsplaner med aktiviteter utifrån antagna strategier 
Sept 2019 Regeringens budgetproposition 
2019-09-24 KSAU-Delårsrapport samt budgetuppföljning augusti 2019 
2019-10-01 KS-Delårsrapport samt budgetuppföljning augusti 2019 
2019-10-01 SKL-Skatteunderlagsprognos, SCB beräkningar utjämning m m 
2019-10-24 KF-Delårsrapport samt delgivning budgetuppföljning augusti 2019 
2019-10-29 KSAU-Beredning av reviderad budget 2020-22, budgetdirektiv 2021-23 med 

preliminära ramar, budgetuppföljning september 2019 samt skattesats 2020 
2019-11-12 KS-Behandlar reviderad budget 2020-22, budgetdirektiv 2021-23 med preliminära 

ramar, budgetuppföljning september 2019 samt skattesats 2020 
v 46 MBL 11 § om reviderad budget 
2019-11-19 KSAU-Budgetuppföljning oktober 2019 
2019-11-28 KF-Beslut om reviderad budget 2020-22, budgetförutsättningar 2021-23 med 

preliminära ramar och tidplan samt skattesats 2020 
2019-12-05 KS-Budgetuppföljning oktober 2019 
2019-12-17 KSAU-Budgetuppföljning november 2019 
2019-12-31   Detaljbudget och ev. reviderade nämndplaner inlämnas till ekonomienheten 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-11-15 12  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Ks § 19 Dnr KS2018/0298 
 
Antagande av Detaljplan för särskilt boende m.m. vid Prästgärdet 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att Detaljplan för särskilt bo-
ende m.m. vid Prästgärdet, upprättad i augusti 2018, och bestående av plankarta och 
planbeskrivning antas. 
 
Reservation 
Caroline Willfox (M), Jenny Nordahl (SD), Daniel Ericgörs (KD) och Roger Silje-
holm (M) reserverar sig mot beslutet. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Detaljplanen upprättas för att Säters kommun, i likhet med många andra kommuner i 
Sverige, har en åldrande befolkning som i kombination med brist på både platser i 
särskilt boende och brist på ordinärt boende gör att ett nytt särskilt boende (SäBo) är 
angeläget för att Säters kommun ska klara sina åtaganden avseende god bostadsför-
sörjning. 
 
Som ett första steg togs ett planprogram fram under 2017 för att utreda vilken plats i 
Säter som var lämpligast för uppförande av ett särskilt boende. 
 
Den aktuella detaljplanen bedöms inte strida mot översiktsplanens syfte, men be-
döms vara av betydande intresse för allmänheten. Därför hanteras framtagandet av 
detaljplanen med s.k. utökat förfarande. 
 
Detaljplanen syftar till att inom planområdet skapa förutsättningar för att uppföra ett 
särskilt boende för äldre (SäBo) med nödvändiga kringfunktioner. Detta görs i planen 
genom att medge uppförande av byggnader för bostäder, vård och skola. Det sär-
skilda boendet är tänkt att placeras i den norra delen av planområdet samtidigt som 
planen för den södra delen möjliggör för en flexiblare markanvändning för att vid 
behov på sikt kunna utöka omfattningen av det särskilda boendet. Eftersom den gäl-
lande detaljplanen medger uppförande av skolbyggnader för den norra delen av plan-
området tillåter även den aktuella planen uppförande av byggnader för sådan verk-
samhet. Detaljplanen skapar även förutsättningar för att i den västra delen av plan-
området uppföra tekniska anläggningar (t.ex. nätstation för elförsörjning). 
 
Kommunfullmäktige i Säter beslutade 2018-10-15 §12 att återremittera ”Detaljplan 
för särskilt boende m.m. vid Prästgärdet”, upprättad i augusti 2018, för att ytterligare 
utreda och belysa förutsättningarna för annan användning än särskilt boende såsom 
skola och bostäder. I bifogad bilaga 1 ”Underlag till tjänsteutlåtande” redovisas ett 
förtydligande av planhandlingarna vad gäller möjligheterna till utbyggnad inom plan-
området utifrån planförslagets tillåtna användningar (bl.a. bostäder och skola). Be-
dömningen är att något ytterligare förtydligande av planbeskrivningen inte behövs. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-11-15 13  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 19 forts 
 
Planförslaget har tagits fram av konsulter på Sweco på uppdrag av Säters kommun. 
 
2017-02-07  Kommunstyrelsen fattade beslut om att prioritera ett framta-

gande av detaljplan för ett särskilt boende. 
2017-03-15 t.o.m. 2017-04-23, Programsamråd 
2017-09-21  Kommunfullmäktige fattade beslut om att godkänna plan-

programmet för lokalisering av ett särskilt boende och föror-
dade i första hand det aktuella planområdet (område D –
”förskoletomten”). 

2018-02-21 Samhällsbyggnadschefen beslutade på delegation att god-
känna detaljplanen, upprättad i februari 2018, för samråd. 

2018-03-06 t.o.m. 2018-04-03, Samråd 
2018-06-12 Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samrådsredogörelse 
2018-06-12 Samhällsbyggnadsnämnden godkänner detaljplanen för 

granskning 
2018-06-19 t.o.m. 2018-07-31, Granskning 
2018-08-29  Samhällsbyggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtande 
2018-09-25 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de-

taljplanen 
2018-10-15 Kommunfullmäktige återremitterar detaljplanen med stöd av 

kommunallagen (KL) 5 kap. 50§ 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark ,  4 kap 5 Ä 3

BostäderB

VårdD

Tekniska anläggningarE

SkolaS

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Stªngsel och utfart

Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap 9 §

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap 11 § 1

Marken får endast förses med komplementbyggnad,  4 kap 11 § 1

0 Högsta byggnadshöjd i meter,  4 kap 11 § 1

0 Största takvinkel i grader,  4 kap 11 § 1

Utformning

f3 Taktäckning ska huvudsakligen utgöras av lertegel. Även falsad plåt
och sedumtäckning kan nyttjas på vissa byggnadsdelar eller
byggnader. Tak får inte vara av blänkande material,  4 kap 16 § 1

f2 Fasad ska huvudsakligen utgöras av träpanel med faluröd färg,  4 kap
16 § 1

f4 Lägenheter ska ha tillgång till uteplats som uppfyller gällande
riktvärden för trafikbuller vid uteplats,  4 kap 16 § 1

f1 Huvudbyggnad ska ges en gestaltningsmässigt omsorgsfull
utformning och delas upp så att den upplevs som flera
byggnadsvolymer,  4 kap 16 § 1

Markens anordnande och vegetation

0 Markens maximala höjd över nollplanet i meter,  4 kap 10 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomfºrandetid

Genomförandetiden är 5 år och börjar när planen vunnit laga kraft,  4 kap 21 §

Markreservat

u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap 6 §

Skala: 1:1000 ( i format A1)

ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för
Särskilt boende m.m. vid Prästgärdet
Säters kommun
DALARNAS LÄN

Upprättad i augusti 2018 av
Sweco Architects AB

Isak Jakobsson Yvonne Seger
Samhällsplanerare Arkitekt SAR/MSA SBN 2017/0898

HANDLINGAR
Till planen hör förutom denna plankarta med bestämmelser:
      planbeskrivning upprättad i augusti 2018, kompletterad i oktober 2018     

Övriga handlingar:
      grundkarta
      fastighetsförteckning
      planprogram (2017-09-21)
      antikvarisk förundersökning (2018-02-07)
      samrådsredogörelse (2018-06-12)
      granskningsutlåtande (2018-08-29)
      underlag till tjänsteutlåtande (2018-10-25)
          

UPPLYSNINGAR
Instans Datum

      Godkänd för samråd Delegation 2018-02-21       
      Godkänd för granskning Samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-12
      Antagen Kommunfullmäktige
      Vunnit laga kraft

Koordinatsystem i plan är Sweref 99 15 45. Höjdsystem är RH2000.
Detaljinformation, aktualitet: 2017-09-28
Fastighetsredovisning, aktualitet: 2017-09-28

100 meter9080706040 503020100PLANKARTA
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PLANBESKRIVNING 
Detaljplan för särskilt boende m.m. vid Prästgärdet 
Säters kommun, Dalarnas län 
 
Upprättad i augusti 2018, kompletterad i oktober 2018 
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Handlingar 
• Plankarta med planbestämmelser 
• Planbeskrivning (denna handling) 

 
Övriga handlingar 

• Grundkarta 
• Fastighetsförteckning 
• Planprogram Lokalisering av särskilt boende (SäBo) i Säter (godkänt  

2017-09-21) 
• Antikvarisk förundersökning (Sweco, 2018-02-07) 
• Samrådsredogörelse (godkänd 2018-06-12) 
• Granskningsutlåtande (godkänd 2018-08-29) 
• Underlag till tjänsteutlåtande (upprättat 2018-10-25) 

 
I planbeskrivningen kommer begreppen ”gällande detaljplan” och ”aktuell 
detaljplan” att användas. Med gällande plan avses den nu juridiskt bindande 
detaljplanen och med aktuell plan avses den nya detaljplanen som dessa handlingar 
beskriver. 

Planförfarande och planprocess 
Planen handläggs med utökat förfarande (enligt 5 kap. PBL fr.o.m. 1 januari 2015). 
Planförslaget antas av kommunfullmäktige. Samråd och granskning omfattar 
sakägare, boende, myndigheter och övriga som bedöms ha väsentligt intresse av 
planen. Plankartan är juridiskt bindande medan planbeskrivningen (denna handling) 
ska öka förståelsen av plankartan. 

 
  

 
 
START 
 
 
 
 
Så här långt har detaljplanen kommit i planprocessen. 
 

Syfte och huvuddrag 
Detaljplanen syftar till att inom planområdet skapa förutsättningar för att uppföra 
ett särskilt boende för äldre (SäBo) med nödvändiga kringfunktioner. Detta görs i 
planen genom att medge uppförande av byggnader för bostäder, vård och skola. 
Det särskilda boendet är tänkt att placeras i den norra delen av planområdet 
samtidigt som planen för den södra delen möjliggör för en flexiblare mark-
användning för att vid behov på sikt kunna utöka omfattningen av det särskilda 
boendet. Eftersom den gällande detaljplanen medger uppförande av skolbyggnader 
för den norra delen av planområdet tillåter även den aktuella planen uppförande av 
byggnader för sådan verksamhet. Detaljplanen skapar även förutsättningar för att i 
den västra delen av planområdet uppföra tekniska anläggningar (t.ex. nätstation för 
elförsörjning). 

SAMRÅD AV 
DETALJPLAN 

GRANSKNING AV 
DETALJPLAN 

ANTAGANDE  
AV DETALJPLAN 

LAGA  
KRAFT 

SAMRÅD AV 
PLANPROGRAM 

GODKÄNNANDE AV 
PLANPROGRAM 
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Förenligt med 3,4 och 5 kap i miljöbalken 
De åtgärder som detaljplanen medger bedöms vara förenliga med en ur allmän 
synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna 
i 3 kap 1 § miljöbalken.  

 
Byggrätten för detaljplanens kvartersmark för bostäder, vård och skola ligger cirka 
35 meter från ett område av riksintresse för kulturmiljövården (”Säters stadskärna”) 
enligt miljöbalken 3 kap 6§. Planen bedöms vara förenlig med riksintresset utifrån 
det som redovisas i avsnitten ”Byggnadskultur och gestaltning” och ”Konsekvenser 
av planens genomförande”. Genomförandet av planen bedöms inte medföra en 
”påtaglig skada” på riksintresset. 

 
Planområdet ligger i utkanten av influensområdet för riksintresset för luftfart (Dala 
Airport). Den aktuella planen medger dock endast en marginellt högre byggnads-
höjd över nollplanet för bebyggelsen jämfört med vad den gällande detaljplanen 
gör för bebyggelsen på Åsen samtidigt som marknivån över nollplanet överlag är 
lägre inom planområdet (delvis reglerad genom planbestämmelser) jämfört med 
den angränsande bebyggelsen på Åsen. Planen bedöms därför inte påverka 
riksintresset. 

 
Planområdet berörs inte av något riksintresse enligt 4 kap miljöbalken. Planen 
bedöms inte påverka några miljökvalitetsnormer och bedöms därför vara förenlig 
med 5 kap miljöbalken. 

Behovsbedömning för miljöbedömning 
Om detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan så ska kommunen 
enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900 4 kap 34 §) samt miljöbalken (MB 6 kap 
11§) göra en miljöbedömning. För varje detaljplan är det nödvändigt att avgöra om 
miljöbedömning behövs, d.v.s. om planen kan antas innebära betydande miljö-
påverkan. Bedömning om sådant behov föreligger görs genom en behovs-
bedömning. Kriterierna för bedömningen finns i förordningen om miljö-
konsekvensbeskrivningar (MKB-förordningen) och dess bilagor. 

 
Utifrån det som redovisas i avsnitten ”Konsekvenser av planens genomförande” 
och ”Byggnadskultur och gestaltning” görs bedömningen att detaljplanens 
genomförande inte innebär en betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) enligt 6 kap 11 § miljöbalken behöver därför inte upprättas. 

 
Behovsbedömningen (som utgörs av planbeskrivningens avsnitt 
”Behovsbedömning för miljöbedömning”, ”Konsekvenser av planens 
genomförande” och ”Byggnadskultur och gestaltning”) lämnades för samråd med 
länsstyrelsen samtidigt med detaljplanen. Länsstyrelsen delar kommunens 
bedömning om att planens genomförande inte innebär en betydande 
miljöpåverkan. 

Plandata 

Lägesbestämning 
Planområdet är delvis beläget på den östra delen av Prästgärdet i Säters tätort, 
delvis beläget i den nordöstra delen av stadsdelen Åsen. Planområdet avgränsas i 
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nordost av Åsenvägen, i söder av Dahlanders väg och i väster av gång- och 
cykelvägen som löper mellan Södra Kyrkogatan och Åsenområdet. 

Areal 
Planområdets areal är cirka 2,4 hektar. 

Markägoförhållanden  
Planområdet utgörs av fastigheten Säter 4:5, som ägs av Säters kommun, och 
fastigheten Ådern 1, som ägs av Säterbostäder AB. 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktliga planer 
Av översiktsplan för Säters kommun från 2013 framgår att kommunens ambition 
är att det ska finnas såväl äldreboende som seniorboenden med modern standard 
och funktionalitet i bra boendemiljöer i såväl Säter som Stora Skedvi och Gustafs. I 
översiktsplanen pekas dock inte planområdet särskilt ut. 

 
I fördjupad översiktsplan för Säters tätort från 1990 är den norra delen av 
planområdet utpekad för allmän service och den södra delen utpekad för bostäder. 
I översiktsplanen förtydligas att begreppet bostäder innefattar olika typer av 
boendeformer, däribland service-bostäder och andra specialbostäder (t.ex. 
gruppboende) liksom bostadskomplement och fritidsgårdar. 

 
Den aktuella detaljplanen bedöms inte strida mot översiktsplanens syfte. 

 
Arbete pågår med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan (FÖP) för Säters tätort. 
Arbetet är dock fortfarande i ett så tidigt skede att det i dagsläget inte finns något 
preliminärt samrådsmaterial att förhålla sig till.  

Planprogram 
Planprogram för val av lokalisering av särskilt boende har tagits fram under 2017 
och godkänts i kommunfullmäktige 2017-09-21. I kommunfullmäktiges beslut 
förordades att ett särskilt boende i första hand ska placeras i det aktuella 
planområdet vid Prästgärdet.  Länsstyrelsen yttrade sig under programsamrådet och 
framförde särskilt följande: 
 
• Planområdet ligger i ett exponerat läge i direkt anslutning till det 

kulturhistoriska riksintresseområdet, och byggnaden för det särskilda boendet 
behöver vara stor. Utformning och placering behöver anpassas väl till det 
angränsande 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. 

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

 

93



ANTAGANDEHANDLING 
  Dnr: SBN 2017/0898  

 
 

5 
 

Planområdet för den aktuella detaljplanen skiljer sig något jämfört med 
planområdet som redovisades i planprogrammet. Planområdet ligger fortfarande 
utanför områdesbestämmelserna med undantag för ett litet delområde i väster för 
att möjliggöra flytt av transformatorstationen och genom en smal markremsa mot 
gång- och cykelvägen längs planområdets västra gräns. Även den befintliga 
bebyggelsen vid Falkgränd (delar av fastigheten Ådern 1) ingår nu i planområdet. 

Detaljplaner 
För den nordligaste delen av planområdet, som berör Prästgärdets öppna gräsytor, 
gäller ”Detaljplan barnstuga mm, Prästgärdet” (laga kraft 1990-06-29) och medger 
uppförande av byggnader för skola och barnstuga i en (1) våning och till en 
byggnadshöjd av 4,5 meter. 

 
För de mittersta och sydligaste delarna av planområdet gäller detaljplan ”Förslag till 
ändring och utvidgning av stadsplan för Säter (Prästhagen)” (fastställd 1977-01-13). 
Planen medger park eller plantering (allmän plats) i planområdets mittersta del och 
bostäder (i två våningar och till en byggnadshöjd av 7,4 meter) i den södra delen.  

 
För näst intill hela Prästgärdet gäller områdesbestämmelser för Säters innerstad 
(laga kraft 1995-05-24). Den nordligaste delen av planområdet berör 
områdesbestämmelserna på en smal remsa (2–3 meter bred) längs nordvästra 
plangränsen närmast gång- och cykelvägen. Den berörda delen av 
områdesbestämmelserna benämns som ”allmän plats” och för detta område anges: 

 
• Bebyggelse utöver befintlig tillåts ej utöver komplementbyggnader 
• Fasadmaterial ska vara trä eller puts 
• Takmaterial ska utgöras av rött lertegel eller falsad plåt 
• Beträffande riksintresseområdet som gränsar mot Ljustern, bl.a. kvarteret 

Hamnen och Ljusterns nordöstra strand ska områdets öppna fält bibehållas 
utan nybebyggelse eller planteringar. 

 
Marken där den befintliga transformatorstationen (nätstationen) ligger är inte 
planlagd sedan tidigare. 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen fattade 2017-02-07 beslut om att prioritera ett framtagande av 
detaljplan för ett särskilt boende. 

 
Kommunfullmäktige fattade 2017-09-21 beslut om att godkänna planprogrammet 
för lokalisering av ett särskilt boende och förordar i första hand det aktuella 
planområdet (område D –”förskoletomten”). 

 
Särskilt boende  

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 
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även möjliggöra en senare utbyggnad utifrån framtida behov. För mer detaljer kring 
valet av plats för det särskilda boendet, se avsnittet ”Planprogram”. 

 
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 vid Prästgärdet är tänkt att 
vara i 2–3 våningar och bedöms ligga i ett attraktivt läge i närhet till service och 
kollektivtrafik. 

Planeringsförutsättningar och föreslagna förändringar 

Natur 

Mark och vegetation 
Den norra delen av planområdet ligger på Prästgärdet, som utgörs av stora 
gräsytor. Den mellersta delen av området utgörs av gles ung lövskog medan den 
södra delen innefattar befintlig bebyggelse på Åsen med flerbostadshus i två 
våningar och tillhörande park-, parkerings- och körytor liksom garagelängor och 
gårdsbyggnader. Genom den norra halvan av planområdet går några mindre diken 
samt ett något större dike som avgränsar Prästgärdets öppna gräsytor från den glesa 
ungskogen. Lövskogen bör i så stor utsträckning som möjligt sparas för att kunna 
bidra med uppvuxna träd till grönyteplaneringen kring den nya bebyggelsen. 
Planeringen av det särskilda boendets utemiljö bör ses som en integrerad del av en 
framtida planering av hur Prästgärdet som helhet kan utformas för att vara till nytta 
och glädje för kommuninvånare och besökare i alla åldrar. 
 
Marken sluttar från som högst cirka +168 i söder vid Dahlanders väg till cirka 
+160 i nordväst. Den norra delen av planområdet med öppen gräsbevuxen mark är 
relativt plan, mestadels på markhöjder mellan +160 och +161 medan den skogs-
bevuxna marken och Åsenbebyggelsen sluttar betydligt mer uppåt från det större 
diket. 
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Vy västerut. Prästgärdets öppna gräsytor (till höger i bild) och den glesa unga lövskogen (till vänster i bild). Bakom 
lövskogen skymtar bebyggelsen på Åsen. I brytgränsen mellan gräsytorna och skogsmarken löper ett flackt dike och i 
bakgrunden skymtas transformatorstationen (nätstationen) i brytgränsen. 

 
 

Geotekniska förhållanden 
Enligt SGU:s jordartskarta utgörs marken i den norra delen av planområdet av 
glacial silt och i den södra delen av morän.  

 

 
Jordarter enligt SGU:s jordartskarta 

 
För den del av planområdet där ny bebyggelse planeras har ingen geoteknisk 
undersökning utförts. För de angränsande områdena vid Åsen/Falkgränd/ 
Dahlanders väg (södra delen av planområdet) och i kv. Gäddan (norr om 
planområdet) har geotekniska undersökningar gjorts i form av ”Geoteknisk 
undersökning Åsenområdet etapp 1” (VIAK, 1976-10-22) och ”Grund-
undersökning och yttrande över grundförhållandena för planerade bostadshus i kv 
Gäddan” (VIAK, 1958-05-30). 

 

Kv. Gäddan 

Åsen 
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Sammanfattningsvis utgörs marken för den planerade Säbo-bebyggelsen av 
siltjordar och i södra delen av planområdet av morän. Moränen är övervägande 
siltig till sandig och måttligt tjälfarlig. Silten är mycket tjälfarlig och flytbenägen vid 
vattenmättnad. Siltens mäktighet ökar troligtvis norrut. Utifrån tidigare utförda 
geotekniska undersökningar bedöms att förutsättningar för att grundlägga med 
platta på mark för byggnader med tre våningar finns. Pålning av hela eller delar av 
byggnader kan dock inte uteslutas, beroende på siltens mäktighet och byggnadernas 
utformning. Risk för sättningar vid ytlig grundläggning med platta på mark kan 
föreligga. Stabiliteten inom området är tillfredsställande med hänsyn till topografi 
och förekommande jordar. Möjligheter till infiltration av dagvatten i silten bedöms 
inte vara möjligt samt vara mycket begränsade i den täta moränen.  

 
Inför bygglov ska en geoteknisk undersökning göras för att bestämma val av 
grundläggningsmetod. 

Bebyggelse 

Befintlig bebyggelse 
Den norra halvan av planområdet är idag obebyggd, med undantag för en 
transformatorstation (nätstation) för elförsörjning längs den västra plangränsen. 
Bebyggelsen i den södra delen av planområdet utgörs av flerbostadshus i två 
våningar vid Falkgränd byggda sent 1970-tal. 
 
På östra sidan av Åsenvägen finns gräsytor och lövskog och bortanför det 
villabebyggelse/egna hem från tidigt 1900-tal. Planområdet gränsar i sydväst till 
radhusbebyggelse i 1,5 våning med suterräng samt flerbostadshus i två våningar 
liknande de som finns inom planområdet. I kvarteret Åkaren söder om plan-
området pågår byggnadsarbeten med att uppföra bebyggelse för ett nytt LSS-
boende. 
 

 

 
Vy söderut mot planområdet med de öppna gräsytorna i den östra delen av Prästgärdet och befintlig bebyggelse på Åsen med 
tvåvånings flerbostadshus vid Falkgränd bortanför gräsytorna. I förgrunden ses korsningen Gränsgatan/Åsenvägen/Södra 
Kyrkogatan samt början på gång- och cykelvägen mot Åsen. 
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Befintlig bebyggelse vid Falkgränd, vy österut längs Falkgränd från gång- och cykelvägen. 

 

Tillkommande bebyggelse 
Planen medger att byggnader för bostäder, vård och skola får uppföras till en 
byggnadshöjd av högst 8 meter. Detta motsvarar byggnader i två våningar enligt 
dagens standard för våningshöjder och med möjlighet att i byggnadshöjden 
uppföra byggnader med träbjälklag. För att begränsa byggnadernas totala höjder för 
den norra halvan av planområdet (fastigheten Säter 4:5) har bestämmelser införts 
om att högsta tillåtna takvinkel får vara 27 grader och att högsta tillåtna marknivå i 
den sydvästra och sydöstra delen av fastigheten Säter 4:5 får vara +162 respektive 
+163 meter över nollplanet.  
 
För att reglera minsta avstånd mellan den befintliga bebyggelsen Falkgränd (Ådern 
1) och den tillkommande bebyggelsen (Säter 4:5) har så kallad prickmark (mark 
som inte får förses med byggnad) lagts ut på Ådern 1 närmast fastighetsgränsen 
mot Säter 4:5 och korsprickad mark (mark som endast får förses med 
komplementbyggnad) lagts ut på Säter 4:5 närmast fastighetsgränsen mot Ådern 1. 
På så vis skapas ett avstånd på cirka 15 meter mellan befintlig och nytillkommande 
bebyggelse där inga större byggnader får tillkomma. Detta motsvarar det avstånd 
som idag är mellan de befintliga byggnaderna på Falkgränd (Ådern 1). 

 
Planen möjliggör även en flytt av/uppförande av ny nätstation för elförsörjning 
längre söderut på den västra sidan av gång- och cykelvägen genom ett område för 
tekniska anläggningar (E). 

 
Utredning pågår av exakt placering och utformning av det planerade särskilda 
boendet och omkringliggande utemiljöer. Ett exempel på hur den planerade 
bebyggelsen kan se ut finns i illustrationen på nästa sida. För att skapa ett visuellt 
intryck av en småskaligare bebyggelse är byggnaden tänkt att delas upp på flera 
byggnadskroppar (gråa i illustrationen). Huvudentrén, med infart och parkering, är i 
illustrationen vänd mot Åsenvägen, men regleras inte med bestämmelser i 
detaljplanen utan bestäms slutligen i bygglovsskedet. 
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Illustration av byggnad för särskilt boende. Byggnaden är tänkt att gestaltningsmässigt delas upp så att den upplevs bestå av 
flera byggnadsvolymer. Observera att detta endast är ett exempel på ny bebyggelse som kan tillkomma inom planområdet och 
att detta inte heller är en slutlig skiss på det särskilda boendet. Illustration: Sweco. 

 
 

Även om den aktuella detaljplanen tas fram för att möjliggöra ny bebyggelse för 
särskilt boende så finns möjligheten att uppföra byggnader även för skola samt 
annan typ av boende eller vård.  

 
Bebyggelsen i den södra delen av planområdet längs Falkgränd utgörs idag av 
hyreslägenheter för ordinärt boende som ägs av Säterbostäder. En tänkbar 
utveckling på sikt skulle kunna vara att alla eller delar av, dessa omvandlas (genom 
ombyggnad eller rivning och nybyggnad) till särskilt boende eller till en typ av 
boende eller vård som stödjer det särskilda boendet vid Prästgärdet, eftersom 
prognoser idag tyder på att efterfrågan på olika typer av särskilt boende fortsatt 
kommer att öka under de närmsta decennierna. 

Byggnadskultur och gestaltning  
Planområdet i sig ligger inte inom något område som är utpekat som särskilt 
värdefullt ur kulturhistoriskt hänseende. Detaljplanen gränsar dock till ett område 
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av riksintresse för kulturmiljövården (”Säters stadskärna”) enligt miljöbalken 3 kap 
6§ (byggrätten för detaljplanens kvartersmark för bostäder, vård och skola ligger 
cirka 35 meter från riksintresset) och får därigenom anses påverka riksintresset. I 
motiveringen av riksintresset framgår att Säter är en: 
 

”Stadsmiljö, småstad som i den regelbundna rutnätsstaden från 1600-
talet, övergången till landsbygd i sydväst och träbebyggelsen speglar 
1600-talets stadsgrundningspolitik och trästadens bebyggelse-
utveckling till tiden kring sekelskiftet 1900.” 
 

 I beskrivningen av uttrycket för riksintresset anges bland annat: 
 
”Gatunät och tomtstruktur. Bebyggelsekaraktären med stads-
gårdarnas huvudbyggnader mot de större gatorna och ekonomi-
byggnaderna mot gränder och gårdsmiljöer. […] Området söder och 
väster om kyrkan som är rester av kungsgårdens och kyrkoboställets 
mark och som med sin glesare bebyggelse utgör en övergång till 
landsbygd.” 

 

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

 
 

En antikvarisk förundersökning (Sweco, 2018-02-07) har tagits fram för detalj-
planen. Prästgärdet är historiskt sett en del av kyrkoherdeboställets inägor, dvs. 
mark som tillhörde kyrkan och som ursprungligen utgjorde en förmån för 
kyrkoherden som del av dennes lön ända fram till 1910. Det var först på slutet av 
1970-talet som Prästgärdet kom att bli en naturlig del av Säters stad, som 
funktionen av ett grönområde, i samband med att de första delarna av den södra 
stadsdelen Åsen planlades. Från att ha varit en del i Säters periferi, med tydligare 
kopplingar till landsbygden än staden, har Prästgärdet vuxit in i Säter och utgör 
numera en central del av staden som helhet. 

 
Planområdet anknyter till den angränsande 1970-talsbebyggelsen på Åsen som 
redan idag avviker till skala och bebyggelsestruktur från den äldre bebyggelsen i 
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Säters innerstad. Eftersom den aktuella planen ianspråktar en mindre del i utkanten 
av Prästgärdet bibehålls det sammanhängande öppna landskapsrum som 
Prästgärdet utgör. I den aktuella planen begränsas byggrätten så att den nordligaste 
gränsen sammanfaller med byggrättsgränsen för den gällande detaljplanen. 
Samtidigt anpassas planens bebyggelse till terrängen genom att den trappas ner i 
höjd mot norr (sett till höjd över nollplanet), med en begränsning av 
byggnadshöjden till att medge byggnader upp till en högsta höjd av 8 meter, 
motsvarande två våningar. Gestaltningsmässigt ska en storskalig byggnad brytas 
ned i tydligt urskiljbara mindre volymer så att den upplevs bestå av flera mindre 
volymer. För att uppfylla detta har en planbestämmelse om utformning (f1) införts 
om att ”huvudbyggnad ska ges en gestaltningsmässigt omsorgsfull utformning och 
delas upp så att den upplevs som flera byggnadsvolymer”. 

 
Den tilltänkta bebyggelsen bör i bygglovsskedet placeras och gestaltas på ett sätt så 
att dess påverkan på omgivande bebyggelse begränsas liksom att utblickarna mot 
Ljustern behålls i så stor utsträckning som möjligt.  

 
Av den antikvariska förundersökningen framgår visserligen att det avgörande för 
att minska påverkan på riksintresset inte är material eller färg utan hur 
anpassningen av den eller de tillkommande byggnadsvolymerna grupperas samt hur 
de relaterar till den näraliggande bebyggelsen (se även avsnitt ”Konsekvenser av 
planens genomförande”). För att ändå säkerställa att den nya bebyggelsen ges en 
mer lantlig och underordnad karaktär, och på så vis minska den upplevelsemässiga 
påverkan på det omgivande öppna landskapet, kompletteras f1-bestämmelsen med 
bestämmelser för fasad- och takutformning: 

• ”Fasad ska huvudsakligen utgöras av träpanel med faluröd färg” (f2). Med 
faluröd färg avses fasadfärg med kulör som utgörs av eller liknar faluröd 
slamfärg. 

• ”Taktäckning ska huvudsakligen utgöras av lertegel. Även falsad plåt och 
sedumtäckning kan nyttjas på vissa byggnadsdelar/byggnader. Tak får inte 
vara av blänkande material” (f3). 

 
Planbestämmelserna angående val av fasad- och takmaterial medger viss variation, 
även om de huvudsakliga materialen ska vara träpanel av faluröd färg och tak av 
lertegel. Viss variation i val av material och färg underlättar för att skapa en 
småskalighet och för att kunna bryta ner byggnaden i flera fattbara volymer.  
 
Inga kända fornlämningar finns inom eller i direkt anslutning till planområdet. 

Friytor 
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. Friytor för lek, utevistelse och rekreation finns 
i övrigt även i skogsområdet strax sydväst om planområdet. 

Gator och trafik 
Planområdet nås idag från Åsenvägen öster om planområdet och Dahlanders väg 
söder om planområdet. Båda gatorna har kommunal väghållare. Hastighetsgränsen 
är 40 km/h på Åsenvägen och 30 km/h på Dahlanders väg. Gatorna Södra 
Kyrkogatan och Gränsgatan, där en stor del av trafiken till planområdet kan 
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förväntas färdas, har hastighetsgräns 30 km/h. Trafikflödet var på Åsenvägen 
direkt utanför planområdet 355 fordon per årsvardagsdygn (ÅVDT)1 i februari 
2016, varav 8 procent var tung trafik. På Södra Kyrkogatan strax norr om 
planområdet var trafikflödet 635–725 fordon per årsvardagsdygn i februari 2016, 
varav 3–4 procent var tung trafik. Trafikflödet på Gränsgatan, i kvarteret närmast 
Åsenvägen, var 810 fordon per årsvardagsdygn i mars 2016, varav 26,5 procent2 var 
tung trafik. 
 

 
Uppmätta trafikflöden enligt trafikmätningar 2016–2017, Säters kommun (*Uppskattning från 
mätpunkten längre norrut på Åsenvägen) 

 
 

Biltrafik kommer även vid en exploatering att nå området från Åsenvägen och 
Dahlanders väg. Den norra delen av planområdet, där tillkommande bebyggelse 
planeras, nås från Åsenvägen.  
 
Med hänsyn till Åsenvägens topografi (begränsade siktförhållanden pga. kurva) 
längs den södra halvan av planområdet har en planbestämmelse om utfartsförbud 
införts på denna sträcka. 

                                                 
1 Trafikmätningarna är ursprungligen redovisade i ÅDT (årsmedeldygnstrafik) men har omvandlats till ÅVDT för att 
kunna jämföras med beräknad tillkommande trafik som anges i ÅVDT under avsnitt ”Trafikalstring”. 
2 Osäkerhet finns kring riktigheten i detta värde eftersom det avviker mycket kraftigt från angränsande gatulänkars 
uppgifter om andel tung trafik. Andelen tung trafik i denna punkt kan antas vara ungefär detsamma som för 
mätpunkten längre norrut på Gränsgatan, dvs. 8,7 procent. 
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Trafikalstring 
För att uppskatta hur ett genomförande av planen påverkar trafikmängderna på de 
viktigaste gatorna i närheten av planområdet har beräkningar av trafikalstring vid 
ett genomförande av detaljplanen gjorts för tre scenarier av trolig markanvändning 
och exploateringsgrad:  

• Särskilt boende (SäBo) 70 lägenheter 
• Förskola 100 elever (annan typ av skola medför lägre motorfordonsflöden)  
• Bostäder (ordinärt boende) 8 000 m² BTA3 motsvarande 116 lägenheter 

 
För att beräkna trafikalstringen från planområdet har Trafikverkets 
trafikalstringsverktyg nyttjats. Därmed fås en indikation på vilka trafikflöden som 
kan vara aktuella till följd av den planerade utbyggnaden inom området. 
Trafikalstringsverktyget har fyllts i utifrån dagsläget, vad gäller exempelvis avstånd 
och prioritering för gång, cykel och kollektivtrafiken samt med information om 
vilken exploatering som beräknas tillkomma vid utbyggnad av området. Resultatet 
anges i ÅVDT (årsvardagsdygnstrafik). 
 
I trafikalstringsverktyget ges inte nyttotrafiken explicit utan detta får hanteras via 
omräkning för att kompensera nyttotrafiken till området. I resultatet under 
respektive scenario är nyttotrafiken inkluderad. 
 
Slutsatser kring konsekvenserna av planens genomförande vad gäller trafikökningar 
redovisas i avsnitt ”Konsekvenser av planens genomförande”. 
 

Scenario ”Särskilt boende 70 lägenheter” 
Ett särskilt boende med 70 lägenheter beräknas generera cirka 200 resor med bil 
som alla skulle belasta Åsenvägen i riktning norrut, eftersom in- och utfart till 
planområdet sker via denna gata. Dessa antas fördelas med 150 resor längs 
Gränsgatan och 50 resor längs Södra Kyrkogatan.  

 

 
Beräknade trafikflöden vid scenario ”Särskilt boende 70 lägenheter” 

                                                 
3 Bruttoarea (BTA) är de mätvärda utrymmena av våningsplanen i en byggnad. Bruttoarea begränsas av ytterväggens 
utsida och ingen hänsyn tas till smärre profileringar och lister. 
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Scenario ”Förskola 100 elever” 

En förskola för 100 elever skulle generera cirka 200 resor med bil som skulle 
belasta Åsenvägen norrut med 150 resor och Åsenvägen söderut med 50 resor, 
eftersom in- och utfart till planområdet sker via denna gata. Fördelning norrut 
antas bli 100 resor längs Gränsgatan och 50 resor längs Södra Kyrkogatan. 
 

 
Beräknade trafikflöden vid scenario ”Förskola 100 elever” (*Uppskattning från mätpunkten längre 
norrut på Åsenvägen) 
 
 

Scenario ”Bostäder 8 000 m² BTA” 
Bostäder på 8 000 m² BTA, motsvarande 116 lägenheter, beräknas generera cirka 
140 resor med bil som alla skulle belasta Åsenvägen norrut, eftersom in- och utfart 
till planområdet sker via denna gata. Dessa antas fördelas med 100 resor längs 
Gränsgatan och 40 resor längs Södra Kyrkogatan. 
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Beräknade trafikflöden vid scenario ”Bostäder 8 000 m² BTA” 
 

Gång- och cykeltrafik 
Längs den västra plangränsen finns en gång- och cykelväg som förbinder Säters 
centralare delar med Åsenområdet, med möjlighet att ta sig vidare ner till sjön 
Ljustern. En gång- och cykelförbindelse finns även i Falkgränds förlängning för 
passage österut över Åsenvägen till Museigatan och Skogsstigen. 

 

 
Gång- och cykelväg mellan Falkgränd och Säters stadskärna. Del av planområdet till höger i bild. 

 

Kollektivtrafik 
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. 
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Parkering 
Säters kommun har ingen uttalad norm för beräkning av parkeringsbehov för bil 
eller cykel varken för bostäder, vård eller skola. 

 
Bilparkeringar för besökande (inklusive korttidsparkeringar (”hämta/lämna”) och 
handikapparkeringar) till det särskilda boendet bedöms kunna lösas inom 
planområdets kvartersmark. Bilparkeringar för personal är tänkt att i första hand 
anordnas på angränsande allmän plats utanför planområdet, t.ex. vid korsningen 
Gränsgatan/Åsenvägen (där marken redan är planlagd för detta ändamål) och på 
Coriandergårdens parkering, fastigheten Gärdet 1, där marken redan används för 
parkering. Behovet av personalparkeringar har av verksamheten uppskattats till 
cirka 50 platser. Detta bedöms kunna tillgodoses på dessa ytor. Eftersom 
lokaliseringen ligger i ett centralt läge kan bilburna besökare/personal till viss del 
förutsättas nyttja befintliga allmänna parkeringar i de centrala delarna av Säters 
tätort. Ett arbete pågår med att förbättra nyttjandegraden av befintliga 
parkeringsplatser i centrala Säter för att t.ex. kunna kombinera behovet av 
boendeparkering och besöksparkering. 
 
Användningen av parkeringarna inom planområdet bör i någon form regleras för 
att undvika oönskad användning av dessa, t.ex. att personal parkerar på 
besökandeparkeringar. Detta kan t.ex. göras genom informationsinsatser, 
beteendepåverkansåtgärder, skyltning, beivran av felaktig användning och 
genomtänkt utformning av parkeringarna. 

 
Parkeringsbehovet för cyklar uppskattas till cirka 25–40 platser, inkluderat 
personalparkeringar, om planområdet bebyggs med särskilt boende. 

 
Parkeringsbehovet för bil och cykel bedöms vara tillgodosett för befintlig 
bebyggelse vid Falkgränd.   

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Området ingår i verksamhetsområden för vattenförsörjning och 
avloppsanläggningar. Vatten- och spillvattenledningar passerar under gång- och 
cykelvägen direkt väster om planområdet. 

 
Utformningen av vattennätet förutsätts kunna tillgodose de kapacitetskrav på 
sprinklers som kan komma att ställas på ett särskilt boende. Frågan kommer även 
att utredas vidare inom ramen för planeringen av det särskilda boendet. Eventuella 
förändringar i vattennätets utformning bedöms vara möjliga att genomföra med 
den aktuella detaljplanen. 

Dagvatten  
Dagvattenanläggningar 

Genom planområdet passerar en dagvattenledning i öst-västlig riktning (grön linje i 
figur nedan). Dagvattenledningen behöver flyttas i samband med utbyggnaden av 
planområdet. Nytt område för dagvattenledningen finns reserverat genom den 
nordligaste delen av planområdet (u på plankartan). Detta innebär att ledningen 
flyttas nedströms. Befintliga öppna diken som går genom och i direkt anslutning till 
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planområdet (cerise linjer i figur nedan) behöver också de ledas om utanför den 
aktuella planens byggrätt, i första hand norr om planområdet. 

 

 
Befintliga dagvattenanläggningar i form av dagvattenledningar (grön) och öppna diken (lila). 
 
 
Flöden 

Planområdet ligger nedströms ett avrinningsområde som är nästan tre gånger större 
än själva planområdet (grönt område i figur nedan). Avrinningsvägarna visas som 
ljusblå pilar. En avrinningsväg går från sydvästra hörnet av planområdet, följer 
Prästgärdet, och sedan ut i sjön Ljustern. Den avvattnar det gröna och det gula 
avrinningsområdet. Den andra avrinningsvägen avvattnar det rosa avrinnings-
området (se figur nedan) och leder från en punkt strax norr om planområdet och 
vidare in i riksintresset för kulturmiljö utmed Ljusterån. I och med exploateringen 
kan flödet i denna avrinningsväg öka. Det kan vara lämpligt att om möjligt avleda 
denna avrinningsväg innan den når riksintresset för kulturmiljö, eftersom detta 
annars kan leda till översvämningar och påföljande skador vid kraftiga regn, se figur 
nedan om 100-årsregn. 

 

Ljustern 

Prästgärdet 

Åsen 

107



ANTAGANDEHANDLING 
  Dnr: SBN 2017/0898  

 
 

19 
 

 
Avrinningsområde och avrinningsvägar som påverkar planområdet. 

 
 

Figuren på nästa sida visar vattendjup vid ett skyfall på 55 mm. Det motsvarar ett 
100-årsregn med varaktigheten 60 minuter. Skyfallskartan baserar sig på höjddata 
och utgår från att dagvattenledningar och markporer är mättade. Resultatet visar 
instängda områden där vattendjup på minst 10 cm kan bli stående. I planområdet 
finns ett instängt större område längs med nordvästra gränsen som det kan vara 
önskvärt att eliminera om det inte kan ingå i gestaltningen av utemiljön kring den 
planerade byggnaden. Det är också viktigt att inga nya instängda områden skapas i 
och med exploateringen. 
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Figuren visar var vatten blir stående med minst 10 cm djup vid ett 100-årsregn och 60 min varaktighet. 

 
 

Föroreningar 
Området ingår i verksamhetsområde för dagvatten. Säters kommun har ingen 
beslutad strategi för hantering av dagvatten, men en uttalad önskan finns att på sikt 
minska det ofördröjda utsläppet av dagvatten till dagvattenledningsnätet. Principen 
är att så lite dagvatten som möjligt ska gå direkt på ledning utan att först passera 
någon form av fördröjning. Infiltrationsanläggningar som kan fördröja ett tvåårs-
regn renar merparten av årsnederbörden. Möjlig fördröjning kan utgöras av 
dikessystem, dammar och/eller växtbäddar samt gröna tak. Undergrundens jordart 
av glacial silt och morän är troligtvis ogynnsam för lokal infiltration, men genom att 
tillföra en genomsläpplig jord i växtbäddar kan dagvatten fördröjas och renas där 
innan det leds på ledning via dräneringen. 

 
Sjön Ljustern är en klassad vattenförekomst enligt VISS (VattenInformations-
System Sverige, 2017) och är recipient för dagvattnet från planområdet. Den 
klassas ha måttlig ekologisk status och ska uppnå god status senast år 2021. Detta 
kan innebära restriktioner för direktutsläpp av dagvatten och krav på fördröjning 
enligt ovan. 

 
Inför bygglov ska en mer detaljerad planering av dagvattenhanteringen göras i 
anslutning till den planerade byggnationen, där det utreds vilka tekniska lösningar 
som är möjliga att göra för att hantera och fördröja det dagvatten som genereras 
lokalt inom planområdet. Rätt utformad skulle dagvattenhanteringen kunna 
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kombinera utjämning av höga flöden, rening av vatten från närsalter och andra 
föroreningar, ökad biologisk mångfald och en tilltalande park-/grönmiljö kring den 
nya bebyggelsen. 

El och fiber  
Befintlig transformatorstation (nätstation) i den västra delen av planområdet (med 
ledningsrätt, aktnr 2082-832.1) behöver flyttas/nyuppföras i samband med 
utbyggnad av planområdet. Nytt område för nätstation finns reserverat i planen 
längre söderut på den västra sidan av gång- och cykelvägen genom ett område för 
tekniska anläggningar (E). 

   
Markförlagda elledningar passerar genom planområdet i öst-västlig riktning samt 
längs den västra plangränsen. Ledningsrätt finns för befintliga elledningar för 
starkström som ägs av Dala Elnät AB (aktnr 2082-832.1). Elledningen som passerar 
genom planområdet behöver flyttas i samband med utbyggnad av planområdet. 
Nytt område för ledningar finns reserverat genom den nordligaste delen av 
planområdet (u på plankartan).  
 
Markförlagd fiberkabel finns på östra sidan av gång- och cykelvägen som löper 
längs västra kanten av planområdet. Befintliga fiberkablar behöver troligen flyttas 
till följd av exploateringen. Ny kabel bör samförläggas med högspänningsledningen 
på västra sidan av gång- och cykelvägen på sträckan mellan kabelbrunnarna B0093 
och B0112 enligt ledningskartan ovan. 

 

 
Markförlagda ledningar och anläggningar för el och fiber (rosa är fiber, röd är högspänning för el, blå och grön är 
lågspänning för el, svart kvadrat är nätstation) 
 

Ny plats för nätstation (el), 
Tekniska anläggningar (E) 
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Fjärrvärme 
Området kan anslutas till fjärrvärmenätet. Ledningarna ägs av Hedemora Energi. 

 
Markförlagd fjärrvärmeledning passerar planområdet till största delen väster om 
gång- och cykelvägen, direkt öster om området för tekniska anläggningar (E).  

Avfallshantering/återvinning 
Det är viktigt att tillräckliga utrymmen finns för att på ett rationellt sätt bedriva en 
avfallshantering i enighet med kommunen renhållningsordning och att insamling av 
avfall kan ske i linje med de direktiv som kan komma från regeringen vad gäller 
fastighetsnära källsortering/återvinning. Exakt utformning av dessa frågor bör 
säkerställas i bygglovsskedet. 

Hälsa, säkerhet och risker 

Räddningstjänstens insatstid 
Normal beredskapstid för räddningstjänsten är inom 10 minuter. Räddningsstation 
finns i Säters tätort. 

Trafikbuller 
Planområdet gränsar till Åsenvägen som ger upphov till trafikbuller, om än i 
mycket begränsad omfattning. En beräkning av bullersituationen har gjorts i 
applikationen ”Nordic Road Noise” (Tyréns AB), som baserar sig på 
”Vägtrafikbuller, Nordisk beräkningsmodell (Naturvårdsverket, rapport 4653)”. 
Applikationen ger inte exakta beräkningssvar utan de beräkningsresultat som fås 
ska endast ses som indikationer på om riktvärdena för buller riskerar att överträdas. 
Indata som har använts vid bullerberäkningen ses i tabellen nedan. 
 
Indata vid beräkning av buller från trafik på Åsenvägen 

Beräknat trafikflöde (ÅDT) efter uppräkning år 2014–2040 
(baseras på beräknat trafikflöde vid ett genomförande av planen; ÅVDT = 
555 och ÅDT = 500) 

600 (585) 

Andel tung trafik 8 procent 
Skyltad hastighet 40 km/h 
Lutning på körbana 4 procent 
Typ av miljö Stadsmiljö 
Marktyp mellan bullerkälla och bostäder Hårdgjord 

 
 Regler om planläggning i bullerutsatta lägen finns framför allt i plan- och bygglagen 

och miljöbalken samt i plan- och byggförordningen och förordningen om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216). Av förordningen framgår bl.a. att 
ljudnivå utomhus vid fasad (frifältsvärde) för bostäder > 35 m² respektive ≤ 35 m² 
inte bör överskrida 60 ekvivalent ljudnivå (dBA) respektive 65 ekvivalent ljudnivå 
(dBA). Ljudnivå utomhus vid uteplats i anslutning till bostad bör inte överskrida 50 
ekvivalent ljudnivå (dBA) och 70 maximal ljudnivå (dBA). 

 
Resultatet av bullerberäkningen visar att bullernivån 40 meter från Åsenvägen är 
cirka 51 dBA ekvivalent ljudnivå (dBA) och 70 dBA maximal ljudnivå (dBA). 
Bullerberäkningarna för planens byggrätt närmare Åsenvägen än 40 meter visade på 
högre maximala ljudnivåer men oförändrade ekvivalenta ljudnivåer. Utifrån 
bullerberäkningen bedöms gällande riktvärden för trafikbuller vid bostäder kunna 
uppfyllas med god marginal. Uteplatser bör dock, för att klara maxvärdet, förläggas 
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på byggnadssida som inte vetter mot Åsenvägen alternativt förläggas längre ifrån 
vägen än cirka 40 meter. Den planerade byggnationen med särskilt boende är tänkt 
att vända sina uteplatser mot en bullerskyddad innergård. 

 
Planbestämmelse införs för marken närmast Åsenvägen om att lägenheter ska ha 
tillgång till uteplats som uppfyller gällande riktvärden för trafikbuller vid uteplats. I 
praktiken kan detta, i enlighet med förordningen om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader (2015:216), innebära en gemensam uteplats för alla lägenheterna, 
t.ex. i form av en kringbyggd gård som illustrerades för SäBo-byggnaden i 
planbeskrivningens samrådsversion. 

Brottsförebyggande arbete 
Polismyndigheten deltar gärna i den brottsförebyggande dialogen vid 
genomförandet av detaljplanen, precis som sker i övrigt med Säters kommun. 
Brottsförebyggande rådet, där polisen ingår, arbetar på olika sätt för att göra 
kommunen så trygg som möjligt. När boendet är uppfört, skulle även 
grannsamverkan kunna införas i lämplig form. 

Trafiksäkerhet 
Det särskilda boendet riktar sig till äldre personer som kan antas ha svårare att röra 
sig jämfört med yngre kommuninvånare. Det kan ta längre tid att korsa en väg. 
Trafiksäkerheten måste därför anpassas till individerna. God sikt och väl tilltagen 
belysning i kombination med säkra passager i form av t.ex. övergångsställen över 
anslutande gator till planområdet kan förebygga olyckor. 

Konsekvenser av planens genomförande  

Konsekvenser vid ett nollalternativ 
Gällande detaljplaner (”Detaljplan barnstuga mm, Prästgärdet” (laga kraft 1990-06-
29), ”Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för Säter (Prästhagen)” 
(fastställd 1977-01-13), ”Områdesbestämmelser för Säters innerstad” (laga kraft 
1995-05-24)) fortsätter att gälla och medger uppförande av skola och förskola (i en 
1 våning och till en byggnadshöjd av 4,5 meter) för den nordligaste delen av 
planområdet och bostäder (i 2 våningar och till en byggnadshöjd av 7,4 meter) för 
den sydligaste delen. Den mellersta delen av planområdet regleras fortsatt som 
”park eller plantering” (allmän plats). 

 
Särskilt boende är inte möjligt att uppföra på den tilltänkta platsen inom 
planområdet. 

 
Som framgår av Antikvarisk förundersökning (Sweco, 2018-02-07) kommer ett 
”genomförande” av nollalternativet (gällande detaljplan för skola/barnstuga har 
inte genomförts än) att, i likhet med ett genomförande av planförslaget, innebära 
en viss påverkan på riksintresset, om än i dess periferi. ”Att marken bebyggs istället 
för att förbli bevarad åkermark innebär att möjligheten till ett återtagande av den 
historiska användningen oåterkalleligen försvinner. Som en direkt konsekvens 
kommer också landskapsbilden att förändras.” Planområdet anknyter dock till den 
angränsande 1970-talsbebyggelsen på Åsen som redan idag avviker till skala och 
bebyggelsestruktur från den äldre bebyggelsen i Säters innerstad. Nollalternativet 
skulle innebära en mindre visuell påverkan på landskapsbilden än vad planförslaget 

112



ANTAGANDEHANDLING 
  Dnr: SBN 2017/0898  

 
 

24 
 

skulle göra, på grund av att gällande detaljplaner medger en snävare byggrätt, 
framför allt sett till bebyggelsens skala. Eftersom varken takvinkel eller nockhöjd 
regleras i gällande detaljplaner öppnas dock för olika alternativ i bygglovsskedet vid 
ett ”genomförande” av nollalternativet. Graden av påverkan på riksintresset styrs i 
stor utsträckning av den tillkommande bebyggelsens slutliga utformning. 
 
Ett visst ökat trafikflöde för motorfordon, till följd av besökare, personal och 
nyttotrafik till planområdet, kommer att alstras vid ett nollalternativ. 
Uppskattningsvis skulle en utbyggnad med förskola enligt den gällande planen 
kunna generera cirka 100–150 resor, vilket är något mindre än vid ett 
genomförande av den aktuella planen. Sett till de aktuella gatornas utformning, 
nuvarande kapacitet i vägnätet och karaktären på gatornas omgivande mark 
bedöms inte tillskottet av fordon till följd av nollalternativet vara i sådan 
storleksordning att några betydande negativa konsekvenser uppstår t.ex. vad gäller 
biltrafikens framkomlighet, trafiksäkerhet för trafikanter eller störningar för 
närliggande bostäder från trafikbuller. 

Konsekvenser vid ett genomförande av planförslaget 
Bostäder, särskilt boende, skola, förskola och vårdanknutna verksamheter kan 
uppföras inom planområdet. Föreslagen utbyggnad sker huvudsakligen inom redan 
detaljplanelagt område för skola och barnstuga (enligt gällande ”Detaljplan 
barnstuga mm, Prästgärdet”, laga kraft 1990-06-29, se figur nedan) respektive 
område söderut detaljplanelagt för bostäder (”Förslag till ändring och utvidgning av 
stadsplan för Säter (Prästhagen)”, fastställd 1977-01-13). Endast en smal remsa 
väster om gällande detaljplan från 1990-06-29 berör områdesbestämmelserna för 
Säters innerstad, där den aktuella planen berör befintlig gång- och cykelväg. Ingen 
byggrätt ges dock på denna smala remsa. 
 

 
Jämförelse av planområdets avgränsning norrut för den aktuella detaljplanen (blå linje) med den gällande 
detaljplanen (”Detaljplan barnstuga mm, Prästgärdet”, laga kraft 1990-06-29) med byggrätt för 
uppförande av skola och barnstuga. 
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Planförslaget innebär ett utökat spektra av olika markanvändningar (utöver skola 
medges även bostäder och vård) och en betydande utökning av byggrätten 
ytmässigt jämfört med den gällande detaljplanen. Den aktuella planen medger även 
en högre byggnadshöjd än den gällande detaljplanen: 

 
• för den nordligare delen 8 meter jämfört med nollalternativets 4,5 meter 
• för den sydligare delen 8 meter jämfört med nollalternativets 7,4 meter  
 
En volymstudie med fotomontage har genomförts som visar skillnaden i hur 
planområdet upplevs vid ett genomförande av planförslaget med utveckling av 
särskilt boende jämfört med ett ”genomförande” av ett nollalternativ där området 
utvecklas med en byggnad för förskola enligt gällande detaljplan, se figur nedan 
samt figurer på nästa sida. Illustrationerna i fotomontaget är inte en slutlig 
utformning av det särskilda boendet. Inom ramen för SäBo-projektet pågår arbete 
med att utveckla byggnadens gestaltning inför bygglovsskedet. 
 

 

 
Illustration genom fotomontage av nollalternativ med uppförande av förskolebyggnad enligt gällande detaljplan (övre bilden) 
jämfört med genomförandet av planförslaget med uppförande av byggnad för särskilt boende (nedre bilden). Vy från kyrkan i 
riktning mot planområdet med bostäderna vid Södra Kyrkogatan/kv. Gäddan (till vänster i bilderna) och församlingshemmet 
(till höger i bilderna). Bilderna ska betraktas som en volymstudie och avvikelser kan förekomma mot verkligheten. Observera 
att detta endast är ett exempel på ny bebyggelse som kan tillkomma inom planområdet och att detta inte heller är en slutlig 
utformning av det särskilda boendet. Illustration: Sweco 
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Illustration genom fotomontage av nollalternativ med uppförande av förskolebyggnad enligt gällande detaljplan (övre bilden) 
jämfört med genomförandet av planförslaget med uppförande av byggnad för särskilt boende (nedre bilden). Vy från Södra 
Kyrkogatan i riktning mot planområdet med bostäderna vid Falkgränd (till höger i bilderna) och korsningen Åsenvägen/Södra 
Kyrkogatan/Gränsgatan resp. gång- och cykelvägen mot Åsenbebyggelsen (i förgrunden centralt i bilderna). Bilderna ska 
betraktas som en volymstudie och avvikelser kan förekomma mot verkligheten. Observera att detta endast är ett exempel på 
ny bebyggelse som kan tillkomma inom planområdet och att detta inte heller är en slutlig utformning av det särskilda boendet. 
Illustration: Sweco 
 
 

 
Översikt över fotovyer för fotomontage gjorda inom ramen för volymstudien. Illustration: Sweco. Bakgrundskarta: Eniro 
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Som framgår av Antikvarisk förundersökning (Sweco, 2018-02-07) kommer ett 
genomförande av planförslaget att, i likhet med ett genomförande av noll-
alternativet, innebära en viss påverkan på riksintresset, om än i dess periferi. ”Att 
marken bebyggs istället för att förbli bevarad åkermark innebär att möjligheten till 
ett återtagande av den historiska användningen oåterkalleligen försvinner. Som en 
direkt konsekvens kommer också landskapsbilden att förändras.” Planområdet 
anknyter dock till den angränsande 1970-talsbebyggelsen på Åsen som redan idag 
avviker till skala och bebyggelsestruktur från den äldre bebyggelsen i Säters 
innerstad. Planförslaget skulle innebära en större visuell påverkan på landskaps-
bilden än vad nollalternativet gör, på grund av att planförslaget medger en mer 
flexibel byggrätt än gällande detaljplan, framför allt sett till bebyggelsens skala. Till 
skillnad från nollalternativet reglerar det aktuella planförslaget både takvinkel, 
markens maximala höjd över nollplanet, fasadmaterial- och färg samt taktäckning, 
vilket begränsar antalet alternativ i bygglovsskedet vid ett genomförande av 
planförslaget. Graden av påverkan på riksintresset styrs i stor utsträckning av den 
tillkommande bebyggelsens slutliga utformning som regleras vid 
bygglovsprövningen. 

 
I förundersökningen (Sweco, 2018-02-07) betonas att markanvändningen och den 
visuella påverkan på kulturlandskapet är de två faktorer i planområdet som har 
störst betydelse för riksintresset. Redan 1990 fattades beslut om en ändrad 
markanvändning av planområdet i och med att den gällande detaljplanen för skola/ 
barnstuga antogs och senare vann laga kraft. Detta besluts laga kraftvinnande får 
även ses som ett godkännande från statliga instanser att ett bebyggande av den 
öppna marken är lämplig ur en påverkansaspekt på riksintresset. Även om det med 
en förändrad markanvändning, som den aktuella planen innebär, följer en större 
eller mindre visuell påverkan på kulturlandskapet görs sammanfattningsvis 
bedömningen i förundersökningen att: 

 
”…med hänvisning till att området ligger i riksintressets yttersta 
periferi är det svårt att göra bedömningen att ett fullföljande av den 
föreslagna planen skulle medföra ”påtaglig skada” på riksintresset.” 
 

Avgörande för att minska påverkan på riksintresset är hur anpassningen av den 
eller de tillkommande byggnadsvolymerna grupperas samt hur de relaterar till den 
näraliggande bebyggelsen. Med tanke på de utformningsbestämmelser (f1-f3) som 
har införts på plankartan (se även avsnitt ”Byggnadskultur och gestaltning”) 
regleras anpassningen i viss mån redan i planskedet och planens påverkan på 
riksintresset kan på så vis sägas ha begränsats. Detta gäller även vid ett scenario om 
planområdet inte utvecklas med särskilt boende, utan istället bebyggs med någon av 
de andra tillåtna användningarna av bostäder, vård och skola.  

 
Lokalisering av det särskilda boendet till det aktuella planområdet gör att 
majoriteten av de parametrar som kommunen pekat ut som önskvärda för ett 
särskilt boende uppfylls. 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 cykelvägar. 
En lokalisering av det särskilda boendet till den aktuella marken skulle utgöra en 
naturlig förlängning av den befintliga bebyggelsen på Åsen och blir väl integrerat i 
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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. 

 
Ett visst ökat trafikflöde för motorfordon, till följd av besökare, personal och 
nyttotrafik till planområdet, kommer att alstras (enligt beräkningar i avsnitt 
”Trafikalstring”) vid ett genomförande av planen. I tabellen nedan framgår att den 
största procentuella trafikökningen sker lokalt på den nordligaste delen av 
Åsenvägen direkt utanför planområdet (+56 procent), vilket är naturligt eftersom 
angöring till planområdet sker här. Gränsgatan liksom Åsenvägen söder om 
Varggropsvägen kan, beroende på med vilken användning som planområdet byggs 
ut (se scenarier i avsnitt ”Trafikalstring”), få en procentuell ökning på cirka 19–24 
procent. Sett till de aktuella gatornas utformning, nuvarande kapacitet i vägnätet 
och karaktären på gatornas omgivande mark bedöms inte tillskottet av fordon till 
följd av ett genomförande av planen vara i sådan storleksordning att några 
betydande negativa konsekvenser uppstår t.ex. vad gäller biltrafikens 
framkomlighet, trafiksäkerhet för trafikanter eller störningar för närliggande 
bostäder från trafikbuller. Varuleveranser och tyngre trafik som bullrar mer kan vid 
behov styras via Åsenvägen för att på så sätt avlasta t.ex. Gränsgatan. Fördelarna 
med planområdets centrala placering är också att resande med alternativa 
transportslag, t.ex. cykel och kollektivtrafik, främjas, vilket kan medföra ett lägre 
framtida trafikflöde än beräkningarna visar. Skillnaden jämfört med 
nollalternativets konsekvenser från alstrad trafik bedöms vara mycket liten. 
 
 
Översikt av konsekvenser på trafikflödet för resor med motorfordon på de viktigaste gatorna i närheten av 
planområdet utifrån beräknad trafikalstring vid ett genomförande av planen för tre olika scenarier (se 
avsnitt ”Trafikalstring”) 

Gata Nuvarande 
trafikflöde år 
2016–2017 
(ÅVDT) 

Förändring av 
trafikflöde 
(ÅVDT),  
antal resor 

Förändring av 
trafikflöde 
(ÅVDT), 
procent 

Framtida 
trafikflöde vid ett 
genomförande av 
planen (ÅVDT) 

Åsenvägen (norra) 355 + 200 + 56 555 
Åsenvägen (södra) 210 + 0 till +50 + 0 till +24 210 till 260 
Gränsgatan (södra) 810 + 100 till +150 + 12 till +19 910 till 960 
S:a Kyrkogatan (södra) 635 + 40 till +50 + 6 till +8 675 till 685 

 
 

Det särskilda boendet kan på sikt byggas ut med ytterligare lägenheter och 
kringfunktioner (t.ex. stödjande vård) inom planområdet, främst i den södra delen. 
Planen möjliggör även att andra typer av vårdverksamheter och boende på sikt kan 
etableras inom planområdet. 
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Organisatoriska frågor 

Tidplan 
Detaljplanen hanteras med utökat förfarande. Detaljplanen var ute på samråd 
under mars 2018 och på granskning med underrättelse under juni-juli. Planen 
beräknas kunna antas av kommunfullmäktige i oktober 2018. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen har vunnit laga kraft. Efter 
genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills den ersätts, ändras eller 
upphävs. 

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmänna platser. Detta anges trots att det i denna 
plan inte finns någon allmän plats, eftersom det med kommunalt huvudmannaskap 
följer bestämmelser i PBL om marklösen, upplåtelseskyldighet, gatukostnader m.m.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning, servitut, gemensamhetsanläggningar mm. 
Genomförandet av detaljplanen förutsätter att den del av fastigheten Säter 4:5 som 
planläggs som kvartersmark antingen överförs till fastigheten Ådern 1 eller 
avstyckas för att bilda en ny fastighet. 

Ledningsrätt 
Ledningsrätten för Dala Elnät AB:s elledningar och transformatorstation (aktnr 
2082-832.1) kan komma att behöva flyttas eller upphävas/nybildas vid ett 
genomförande av detaljplanen. 

Tekniska frågor 
Kommunen gör inom ramen för projekteringen av planområdet nödvändiga 
utredningar för den nya byggnaden för särskilt boende.  
 
Flytt av ledningar ska ske i samråd mellan exploatören och respektive 
ledningsinnehavare. 

Ekonomiska frågor 
Detaljplanen bekostas av Säters kommun. 

 
Avtal som reglerar fördelning av kostnader för flytt av ledningar och därtill hörande 
tekniska anläggningar bör ha slutits mellan exploatören och respektive 
ledningsinnehavare innan planen antas. 

Medverkande tjänstemän 
Detaljplanen är upprättad av samhällsplanerare Isak Jakobsson och arkitekt 
SAR/MSA Yvonne Seger, Sweco Architects AB i samråd med bl.a. samhälls-
byggnadschef Andreas Mossberg och planarkitekt Katarina Kobosko, Säters 
kommun samt Roland Appelgren, Projektledarbyrån och Lennart Eriksson, 
Säterbostäder AB. 
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Planskeden 
 INSTANS DATUM 

Planuppdrag givet Kommunstyrelsen 2017–02–07 
Planprogram godkänt Kommunfullmäktige 2017–09–21 
Detaljplan godkänd för samråd Delegation 2018–02–21 
Detaljplan godkänd för granskning Samhällsbyggnadsnämnden 2018–06–12 
Detaljplan antagen Kommunfullmäktige  
Vunnit laga kraft   

 
 
 
 
Sweco Architects AB för samhällsbyggnadsförvaltningen, Säters kommun i augusti 2018. 
 
 
 
 
Isak Jakobsson   Yvonne Seger 
Samhällsplanerare   Arkitekt SAR/MSA 
 
 
Som ett ytterligare underlag under antagandeprocessen har planbeskrivningen efter granskningen 
kompletterats med bilagan Underlag till tjänsteutlåtande (2018-10-25). I handlingen redovisas ett 
förtydligande av planhandlingarna vad gäller möjligheterna till utbyggnad med mera, inom 
planområdet utifrån planförslagets tillåtna användningar. 
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE  godkänt i SBN 2018-08-29 §93 
 
Detaljplan för 
Särskilt boende m.m. vid Prästgärdet 
Säter, Säters kommun, Dalarnas län 
 
BAKGRUND OCH SYFTE 
Kommunstyrelsen fattade 2017-02-07 beslut om att prioritera ett framtagande av detaljplan för ett särskilt 
boende (SäBo). Uppdraget grundar sig i att Säters kommun, i likhet med många andra kommuner i Sverige, 
har en åldrande befolkning som i kombination med brist på både platser i särskilt boende och brist på 
ordinärt boende gör att ett nytt särskilt boende är angeläget för att Säters kommun ska klara sina åtaganden 
avseende god bostadsförsörjning.  
 
Detaljplanen syftar till att inom planområdet skapa förutsättningar för att uppföra ett särskilt boende för 
äldre (SäBo) med nödvändiga kringfunktioner. Detta görs i planen genom att medge uppförande av 
byggnader för bostäder, vård och skola. Det särskilda boendet är tänkt att placeras i den norra delen av 
planområdet samtidigt som planen för den södra delen möjliggör för en flexiblare markanvändning för att 
vid behov på sikt kunna utöka omfattningen av det särskilda boendet. Eftersom den gällande detaljplanen 
medger uppförande av skolbyggnader för den norra delen av planområdet tillåter även den aktuella planen 
uppförande av byggnader för sådan verksamhet. Detaljplanen skapar även förutsättningar för att i den västra 
delen av planområdet uppföra tekniska anläggningar (t.ex. nätstation för elförsörjning). 
 

PLANPROCESS 
Planen handläggs med utökat planförfarande. 
 

Planprogram 
Planprogram för val av lokalisering av särskilt boende togs fram och samråddes under 2017 för att därefter 
godkännas i kommunfullmäktige 2017-09-21. I kommunfullmäktiges beslut förordades att ett särskilt boende 
i första hand ska placeras i det aktuella planområdet vid Prästgärdet och att detaljplanläggning skulle påbörjas 
för detta område. Av beslutet framgår även att placering av den nya byggnaden ska möjliggöra en senare 
utbyggnad utifrån framtida behov. 
 

Samråd 
Samhällsbyggnadschefen beslutade på delegation 2018-02-21 att godkänna detaljplan för särskilt boende 
m.m. vid Prästgärdet, upprättad i februari 2018, för samråd. Samrådet pågick under perioden 2018-03-06 
tom. 2018-04-03. En sammanställning av inkomna synpunkter under samrådet och en redovisning av 
kommunens ställningstaganden med anledning av synpunkterna liksom en beskrivning av samrådsprocessen 
finns redovisat i en samrådsredogörelse som godkändes av Samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-12 (§70). 
Samrådsredogörelsen finns tillgänglig hos kommunens samhällsbyggnadsförvaltning. 
 

Granskning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-06-12 att godkänna detaljplan för särskilt boende m.m. vid 
Prästgärdet, upprättad i juni 2018, för granskning. Granskningen har pågått under perioden 2018-06-19 till 2018-
07-31. 
 
Detaljplanen har under granskningstiden bestått av följande planhandlingar: plankarta i skala 1:1000 med plan-
bestämmelser samt planbeskrivning. Övriga handlingar som hör till planen är grundkarta, fastighetsförteckning, 
planprogram (2017-09-21) och antikvarisk förundersökning (2018-02-07) samt samrådsredogörelse (se ovan 
under Samråd). 
 
Underrättelse om granskning har skett genom brev till länsstyrelsen, sakägare m.fl. Till detta brev var 
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planhandlingarna (plankarta och planbeskrivning) samt följebrev bifogade. Övriga har underrättats om 
granskning genom annons i Dalarnas tidningar (2018-06-19), Dalademokraten (2018-06-19) och Säterbladet 
(2018-07-03). Kommunala nämnder, styrelser och förvaltningar har fått handlingarna på remiss. 
Granskningshandlingarna har även funnits tillgängliga på kommunens hemsida www.sater.se och på biblioteket i 
Säter. 
 

 
SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER UNDER GRANSKNING 
 
Yttranden utan erinran 
Följande instanser har inte framfört några erinringar mot planförslaget: 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-06-19 
Trafikverket, 2018-06-21 
Lantmäteriet, 2018-06-25 
Polismyndigheten, 2018-07-02 
 

 
Yttranden med synpunkter 
Här följer en sammanfattning av inkomna synpunkter och kommentarer till dessa. De skriftliga yttrandena i 
sin helhet finns tillgängliga hos samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Statliga myndigheter 
Länsstyrelsen 2018-07-06 
 
Frågor som kan leda till att denna plan 
överprövas enligt PBL 11:10 
Utifrån de intressen Länsstyrelsen särskilt har att 
bevaka finns inget att erinra. 
 

Övrigt att beakta 
Buller 
Trafikalstring och trafikbuller har beräknats för 
planområdet och det anges att gällande riktvärden 
bedöms uppfyllas med god marginal. Inga 
bullernivåer finns dock angivna i planbeskrivningen 
som kan verifiera denna slutsats.  
 
Kulturmiljö 
Den planerade anläggningens storlek kommer att ha 
stor visuell påverkan på det öppna landskapsrum som 
omfattar f. d. kungsgårdens och kyrkoherdeboställets 
gamla inägomarker, vilka ingår i uttrycket för 
riksintresset för kulturmiljövården Säters stad. Det är 
därför väsentligt att stor omsorg ägnas åt att 
minimera den negativa påverkan på riksintresset.  
 
Färgsättningen är härvid, enligt länsstyrelsens 
bedömning, av stor betydelse för att den 
tillkommande bebyggelsen skall upplevas som en  
naturlig del av det öppna landskapsrummet runt 
kyrkoherdebostället.  
 
Det är en väsentlig karaktärsskillnad om byggnaderna 
målas med falu rödfärg, som är ett traditionellt 

Kommentar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planbeskrivningen kompletteras med uppgifter om bullernivåer 
som har beräknats. Uppgifterna ska inte tolkas som exakta 
beräkningssvar utan de beräkningsresultat som redovisas ska 
endast ses som indikationer på om riktvärdena för buller 
riskerar att överträdas, vilket framgick av planbeskrivningen 
(granskningshandling). 
 
Kommunen kommer, genom bygglovsexpertis med 
arkitektkompetens, att i bygglovsskedet tillsammans med 
exploatören arbeta för att minimera den negativa påverkan på 
riksintresset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunen kommer i bygglovsskedet att arbeta för att falu 
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pigment, som använts under lång tid i agrara miljöer 
och som åldras på ett harmoniskt sätt, jämfört med 
faluröd färg, som anges i planhandlingarna. Det 
senare innebär sannolikt en modern färgtyp med 
syntetiskt pigment, vilken ofta åldras på ett sådant 
sätt att den ändrar nyans på ett ofördelaktigt sätt. 
Falu rödfärg har en naturligt matt yta, medan färg 
med faluröd nyans sannolikt innebär en färg med 
blank yta, vilket ger ett annat och i denna miljö 
olämpligt uttryck. 
 

rödfärg ska användas i så stor utsträckning som möjligt, där 
så är lämpligt utifrån t.ex. byggnadens brandskydd och 
underhåll av byggnaden. En avvägning kommer att göras 
mellan de argument som länsstyrelsen lyfter i sitt 
granskningsyttrande och det resonemang som kommunen förde 
i sin kommentar till länsstyrelsens samrådsyttrande, se 
samrådsredogörelse (godkänd 2018-06-12). 
 

 
 

 

Sakägare, föreningar, allmänheten m.fl. 
 

Boende grannar (yttrande 4), 2018-06-25 
Vill med detta brev påtala att vi är helt emot att det 
byggs ett äldreboende centralt i stan när det finns så 
fina områden ute på Skönviksområdet och på 
Havregärdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om det ändå planeras att byggas på Åsen så har vi 
några frågor vi vill ha svar på. 
Vi har sett ritningar för nya SÄBO och ser att det 
planeras en parkering utanför vår tomt.  
Nu vill vi gärna veta hur planeringen ser ut för denna 
parkering. 

Kommentar: 
Vad gäller valet av plats vid Prästgärdet tog kommunen fram 
ett planprogram under 2017 för att utreda vilken 
plats i Säter som var lämpligast för SäBo. Planprogrammet 
var ute på samråd under perioden mars-april 2017, under 
vilken bl.a. myndigheter, sakägare och allmänheten bjöds in 
att lämna synpunkter. Planprogrammet godkändes av 
kommunfullmäktige 2017-09-21. Det aktuella planområdet 
vid Prästgärdet prioriterades högst, delvis på grund av 
ambitionen att de som bor där ska ha nära till centrum för att 
på så vis vara en del av samhället även i ett sent skede av livet. 
 

En etablering av ett särskilt boende på Skönvik eller 
Havregärdet som den yttrande föreslår skulle innebära ett 
längre avstånd till centrum än den aktuella platsen vid 
Prästgärdet. Det kortare avståndet från Prästgärdet till den 
centralare delen av tätorten skulle kunna bidra till att de 
boende känner att de kan vara en del av samhället även i ett 
sent skede av livet liksom att besökare till de boende på ett 
enkelt sätt kan ta sig till det särskilda boendet både till fots, 
med cykel eller tack vare korta avstånd till kollektivtrafik 
t.ex. tåg för besökare som bor på andra orter. Kortare avstånd 
till centrum kan också bidra till effektivare transporter när 
leveranser sker inom ett mer begränsat område inom tätorten. 
En tät stad, i likhet med Säters stadskärna, kan även ha 
andra fördelar, t.ex. när det gäller minskat behov av 
transporter och att bevara skogsmark eller jordbruksmark i 
mer perifera lägen. Förtätning, blandad bebyggelse och 
funktionsblandning har genom forskning visat sig bidra till en 
mer attraktiv stad med liv och rörelse. Av kommunens 
översiktsplan går att utläsa flera beskrivningar och 
ställningstaganden som sammantaget stödjer en sådan 
inriktning. 
 
De ritningar som hänvisas till är troligtvis markskisser som 
tagits fram inom ramen för Säbo-projektet. Skisserna är 
fortfarande endast arbetsmaterial och därför inga slutgiltigt 
bindande skisser för utemiljön kring det särskilda boendet. 
Området som i skisserna redovisas som parkering ligger på 
norra sidan av Åsenvägen och ingår inte i den aktuella 
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- Hur stor kommer den vara? 
 
- Hur nära vår tomt är den tänkt att vara? 
 
- Har ni tänkt på buller o miljö i samband med att 
bilarna ska varmköras vintertid? 
 
 
- Kommer ni att sätta upp någon häck eller plank 
mot vår tomt? 
- Kommer parkeringsrutorna vara vända mot Åsen så 
att inte avgaserna går direkt in på vår gård? 
 
 
- Var planerar ni infarten så att ni har ett 
säkerhetstänk med tanke på korsningen och vårt 
plank som vi har mot Gränsgatan? 
- Ska personal och besökare behöva korsa Åsenvägen 
på vägen till från parkeringen? 
- Vad är det som gör att inte parkeringen kan vara 
längre upp mot Åsen på andra sidan Åsenvägen dvs 
samma sida av vägen som äldreboendet planeras? 
 
Vi har redan en hel del buller från parkeringarna som 
är på Gränsgatan. Främst vintertid då bilar startas o 
värms upp innan de åker iväg.  
 

detaljplanen som varit ute på granskning utan är sedan 
tidigare planlagd som parkering (allmän plats) genom en 
gällande detaljplan (”Detaljplan barnstuga mm, Prästgärdet”, 
laga kraft 1990-06-29), se bild nedan för utdrag ur 
plankartan. Anläggande av parkering på den nämnda platsen 
regleras inte i den aktuella detaljplanen och är därför inte 
heller beroende av att den aktuella detaljplanen vinner laga 
kraft. Parkeringar kan anläggas med stöd av den nu gällande 
detaljplanen och kan komma att anläggas tidigare än det 
särskilda boendet eftersom parkeringen även kan avlasta 
parkeringssituationen i innerstaden.  
 

 
Utdrag ur plankartan för den gällande detaljplanen (”Detaljplan barnstuga 
mm, Prästgärdet”, laga kraft 1990-06-29) 

 
 
Maximal yta enligt gällande detaljplan är 730 m² (775 m² 
inräknat in-/utfartsdelen). 
Som närmast enligt vad gällande detaljplan tillåter, dvs. cirka 
8 meter från parkeringen till närmsta fastighetsgräns i nordost. 
Parkering i detta läge har bedömts vara lämplig i och med att 
den gällande detaljplanen antogs och vann laga kraft 1990. I 
den planläggningen gjordes en avvägning kring generering av 
trafikbuller och miljöaspekter, t.ex. emissioner från bilar. 
Behovet av denna typ av åtgärd bedöms i ett senare skede.  
 
Exakt utformning är ännu inte bestämd, men utifrån hur 
ytan för parkering är utformad i den gällande detaljplanen är 
det möjligt att parkeringarna kommer att vara vända både 
mot Åsenvägen och mot kvarteret Ejdern. 
Mot Gränsgatan enligt gällande detaljplan. 
 
 
Ja, de som ska till det särskilda boendet från parkeringen 
kommer att behöva korsa Åsenvägen via en lämplig passage. 
Ytan på sydvästra sidan av Åsenvägen är inte planlagd för 
parkering och har inte heller tagits med i den aktuella planen 
med hänsyn till riksintresset för kulturmiljövård (Säters 
stadskärna) och områdesbestämmelserna för Säters innerstad.  
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Att bygga ett äldreboende så centralt som i detta 
förslag kommer att innebära en hel del mer trafik på 
Gränsgatan med bl.a. tung trafik pga varutransporter 
mm. Gatan är redan idag är starkt trafikerad vilket 
gör att vi ofta har fönster som vibrerar. 
 
Ser fram emot svar på ovanstående frågor. 
 

Beräkningar av tillkommande trafik till följd av det särskilda 
boendet har gjorts och redovisas i planbeskrivningen under 
avsnitt ”Gator och trafik”. Sett till de aktuella gatornas 
utformning, nuvarande kapacitet i vägnätet och karaktären på 
gatornas omgivande mark bedöms inte tillskottet av fordon till 
följd av ett genomförande av planen vara i sådan 
storleksordning att några betydande negativa konsekvenser 
uppstår t.ex. vad gäller biltrafikens framkomlighet 
eller störningar för närliggande bostäder från trafikbuller. 
 

Privatperson (yttrande 9), 2018-07-09 
Det finns väl lediga lokaler vid Säters sjukhus för 
särskilt boende. 

Kommentar: 
Samtidigt som kommunfullmäktige tog beslut om att 
godkänna planprogrammet 2017-09-21 togs även beslut 
om att det aktuella planområdet vid Prästgärdet är 
lämpligare och högre prioriterat för byggnation av SäBo 
än ny- eller ombyggnation av lokaler i Skönvik.  
 
Av kommunfullmäktiges beslut 2016-04-11 § 49 
framgår att kommunen har utrett möjligheten att bygga 
om befintliga lokaler bl.a. i Skönvik, men kommit fram 
till att inget av de utredda alternativen möjliggör 
inrättande av 60 platser med en möjlig framtida 
utbyggnad i enlighet med de behov som prognostiserats av 
Socialförvaltningen. De lokallösningar som skulle bli 
aktuella möjliggör inte heller en kostnadseffektiv drift av 
verksamheten. Därför återstår endast alternativet 
nybyggnation. 
 

Privatperson (yttrande 10), 2018-07-19 
Jag (”enskild person”) har tidigare lämnat synpunkter 
på då presenterat förslag. 
 
Av nämndens yttrande över dessa tidigare 
synpunkter kan jag förstå att jag grundligt 
misslyckats med att i ord beskriva mina 
synpunkter/förslag. Jag hoppas att bifogad skiss gör 
det mera begripligt. Lämpligen placeras huvudentré 
eller motsvarande mot norr. 
 
Jag är medveten om att förslaget innefattar mark 
utanför planområdet och att det därmed kanske inte 
går att genomföra, men trots det vill jag förtydliga 
det. 
 
Min uppfattning är förstås att förslaget avsevärt 
skulle förbättra förutsättningar för person- och 
ekonomitrafik till anläggningen, tillgänglighet, 
säkerhet för boende och besökare samt ordnad 
parkeringsmöjlighet. 
 
Därför överlämnar jag denna komplettering i hopp 
om att den undanröjer missförstånden och att den 
om möjligt kan beaktas under fortsatt planering. 
 
Skissförklaringar: 
A) Trafik- och parkeringsyta 

Kommentar: 
Synpunkterna och förtydligandet noteras och förs vidare 
till ansvariga inom kommunen för SäBo-projektet. 
 
Kommunen står i sak fast vid det som framfördes i 
kommentarerna till den yttrandes samrådsyttrande, se 
samrådsredogörelse (godkänd 2018-06-12). Kommunen 
har medvetet valt att inte utöka planområdet till att 
innefatta mark längre åt nordväst med hänsyn till 
riksintresset för kulturmiljövård (Säters stadskärna) och 
områdesbestämmelserna för Säters innerstad. Den centrala 
delen av Säters stadskärna är upptaget som ett 
riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap 6§ 
miljöbalken på grund av de byggnadskulturella värden 
som staten har bedömt finns i området. Området 
sträcker även ut sig söder- och västerut från 
stadskärnan, t.ex. över stora delar av Prästgärdet, för 
att bevara dess karaktär av ”övergång till landsbygden”: 
”Området söder och väster om kyrkan som är rester av 
kungsgårdens och kyrkoboställets mark och som med sin 
glesare bebyggelse utgör en övergång till landsbygd.” En 
utökning av planområdet norrut med den trafiklösning 
som den yttrande föreslår skulle inte vara lämpligt med 
hänsyn till de värden som avses att bevaras med 
riksintresset. Att hänsyn tas riksintresset i tillräcklig 
utsträckning bevakas av staten genom länsstyrelsen. 
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B) Nydragen väg/gata, enkelriktad, med eller 
motsols, infart respektive utfart Åsenvägen. 
(Medsols sannolikt bästa val). 

C) Anpassad korsning Gränsgatan – Södra 
Kyrkogatan – ny gata B. 

D) Ändrad sträckning för gångväg mot Åsen 
 

 
 

Moderaterna Säter, 2018-07-27 
Vi anser att Granskningshandlingen avseende 
”Detaljplan för särskilt boende m.m vid Prästgärdet” 
Dnr: SBN2017/0898 strider mot beslut KF  
§49 2016-04-11.  
 
Paragraf 2 i beslutet lyder: Placering av den nya 
byggnaden skall möjliggöra en senare utbyggnad 
utifrån framtida behov.  
 
I bakgrund och ärendebeskrivningen till ovan 
nämnda beslutspunkt beskrivs valet av nybyggnation 
motiveras i just av möjligheten till utbyggnad. 
Socialnämnden anser att det fram till 2030 behöver 
ytterligare 30-40 platser än de 60 som nu planeras 
för.  
 
Den detaljplan som nu är ute för granskning 
möjliggör inte en utbyggnad.  
 
Vi anser därför att ”Detaljplan för särskilt boende 
m.m.vid Prästgärdet” ska omarbetas för att följa 
ovan nämnda KF beslut. 
 

Kommentar: 
Den aktuella platsen vid Prästgärdet möjliggör en senare 
utbyggnad utifrån framtida behov, antingen genom att 
lokalerna utökas genom en tillbyggnad eller genom en 
fristående byggnad i direkt anslutning (inom 15 meter) 
till den byggnad för särskilt boende som byggs i en första 
etapp. En utbyggnad genom en fristående byggnad skulle 
kunna byggas med det nuvarande planförslaget. En 
utbyggnad genom tillbyggnad skulle kunna byggas efter 
att en ny detaljplan/ändring av gällande detaljplan 
tagits fram för att ta bort den så kallade ”prickmarken” 
(mark som inte får förses med byggnad”) längs den 
nordligaste gränsen av fastigheten Ådern 1 som finns i 
det nuvarande planförslaget.  
 
Beslutet i kommunfullmäktige ställer inte krav på att 
den framtida utbyggnaden ska möjliggöras inom ramen 
för en enda detaljplan och specificerar inte om 
utbyggnaden ska ske genom tillbyggnad eller ny 
fristående byggnad. Utbyggnaden skulle teoretiskt kunna 
ske genom framtagandet av flera detaljplaner. Den 
aktuella platsen som sådan omöjliggör inte en sådan 
framtida utbyggnad som åsyftas i kommunfullmäktiges 
beslut. 
 

Kristdemokraterna Säter, 2018-07-30 
Kristdemokraterna anser att den handling som 
skickats till granskning gällande ”Detaljplan för 
särskilt boende vid Prästgärdet” Diarienr: 
SBN2017/0898 strider emot det beslut som togs i 
Kommunfullmäktige §49 2016-04-11.  

Kommentar: 
Den aktuella platsen vid Prästgärdet möjliggör en senare 
utbyggnad utifrån framtida behov, antingen genom att 
lokalerna utökas genom en tillbyggnad eller genom en 
fristående byggnad i direkt anslutning (inom 15 meter) 
till den byggnad för särskilt boende som byggs i en första 
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Enligt denna beskriver man valet av plats för 
boendet såhär: 
 
”Placering av den nya byggnaden skall möjliggöra en 
senare utbyggnad utifrån framtida behov. ” 
 
Kristdemokraterna ser nu att behoven växer och att 
flera boendeplatser behövs inom en snar framtid. 
 
Den detaljplan som nu skickats till granskning 
kommer ej kunna tillgodose kommande behov.  
 
Kristdemokraterna anser därför att ”Detaljplan för 
särskilt boende vid Prästgärdet” ska göras om för att 
bli giltig enligt det beslut som togs i 
Kommunfullmäktige. 
 

etapp. En utbyggnad genom en fristående byggnad skulle 
kunna byggas med det nuvarande planförslaget. En 
utbyggnad genom tillbyggnad skulle kunna byggas efter 
att en ny detaljplan/ändring av gällande detaljplan 
tagits fram för att ta bort den så kallade ”prickmarken” 
(mark som inte får förses med byggnad”) längs den 
nordligaste gränsen av fastigheten Ådern 1 som finns i 
det nuvarande planförslaget.  
 
Beslutet i kommunfullmäktige ställer inte krav på att 
den framtida utbyggnaden ska möjliggöras inom ramen 
för en enda detaljplan och specificerar inte om 
utbyggnaden ska ske genom tillbyggnad eller ny 
fristående byggnad. Utbyggnaden skulle teoretiskt kunna 
ske genom framtagandet av flera detaljplaner. Den 
aktuella platsen som sådan omöjliggör inte en sådan 
framtida utbyggnad som åsyftas i kommunfullmäktiges 
beslut. 
 

Privatperson (yttrande 13), 2018-07-30 
Jag anser att alternativ B är att föredra, framför allt 
före alternativ D och C. Prästgärdet utgör en stor del 
av stadsbilden och en byggnad i den föreslagna 
storleken skulle utgöra en betydande negativ 
påverkan på hela stadsmiljön. Biltrafiken skulle öka 
och problem med parkeringar skulle uppstå. Något 
som är till nackdel för den gång- och cykeltrafik som 
går till och från Åsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag förstår behovet av att ligga nära med närhet till 
service men finns det någon statistik på hur mycket 
personer boende i denna boendeform nyttjar central 
service, t.ex i jämförelse med andra grupper av 
kommuninnevånare som också har behov av närhet 
till service? Det verkar kortsiktigt att trycka in nya 
byggnationer i befintlig stadsmiljö och förtäta 
ytterligare. Det vore bätte att nyttja större ytor i 
stadens utkant och verka för att sprida ut staden 
istället.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentar: 
Vad gäller valet av plats vid Prästgärdet tog kommunen 
fram ett planprogram under 2017 för att utreda vilken 
plats i Säter som var lämpligast för SäBo. 
Planprogrammet godkändes av kommunfullmäktige 
2017-09-21. Det aktuella planområdet vid Prästgärdet 
(område D i planprogrammet) prioriterades högst, delvis 
på grund av ambitionen att de som bor där ska ha nära 
till centrum för att på så vis vara en del av samhället 
även i ett sent skede av livet. 
 
I planbeskrivningen (granskningshandling) redovisas ett 
förslag till hur trafik och parkering ska lösas samt en 
bedömning av vilka konsekvenser som tillkommande 
trafik skulle orsaka vid ett genomförande av 
detaljplanen. 
 
Kommunen känner inte till om det finns statistik kring 
detta. Bakgrunden till motivet att förlägga det särskilda 
boendet nära centrum bottnar inte bara i de boendes 
behov av att nyttja allmän och kommersiell service i 
centrum. Det korta avståndet till den centralare delen av 
tätorten kan bidra till att de boende känner att de kan 
vara en del av samhället även i ett sent skede av livet 
liksom att besökare till de boende på ett enkelt sätt kan 
ta sig till det särskilda boendet både till fots, med cykel 
eller tack vare korta avstånd till kollektivtrafik t.ex. tåg 
för besökare som bor på andra orter. Kortare avstånd 
till centrum kan också bidra till effektivare transporter 
när leveranser sker inom ett mer begränsat område inom 
tätorten. Förtätning, blandad bebyggelse och 
funktionsblandning har genom forskning visat sig bidra till 
en mer attraktiv stad med liv och rörelse. Av kommunens 
översiktsplan går att utläsa flera beskrivningar och 
ställningstaganden som sammantaget stödjer en sådan 
inriktning. 
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Dessutom vore det bra att behålla så mycket centrala 
grönområden som möjligt. 

 
Förtätning i stadsmiljöer är en företeelse som sker över 
hela världen, så också i Säter. En tät stad, i likhet med 
Säters stadskärna, kan ha flera fördelar, t.ex. när det 
gäller minskat behov av transporter och att bevara 
skogsmark eller jordbruksmark i mer perifera lägen.  
 
Övervägande del av Prästgärdets öppna grönområde 
kommer fortfarande att vara kvar och tillgängligt för 
allmänheten t.ex. för rekreation och som strövområde.  
 

Boende (yttrande 14), 2018-07-31 
Vi har tagit del av förslaget och kan konstatera att 
trots de smärre förändringar som har gjorts i 
förslaget kvarstår våra synpunkter från tidigare 
yttrande. 
 
Vi vill även anföra följande synpunkter. 
 
Planförslaget stämmer ej med den illustration som 
ligger till grund för fullmäktiges beslut 20170921. Av 
samrådshandlingarna sid 15 citat ”Planområdet är 
idag obebyggt” sid 16 bild av planområdet. I 
verkligheten är planområdet i stort sett dubbelt så 
stort i förhållande till det som redovisas i handlingar 
till fullmäktige och därmed vad som ligger till grund 
för beslutet.  
 
 
 
 
 
Samrådsredogörelsen sid 5 länsstyrelsen skriver 
”storleken på planområdet verkar även ha utökats 
något sedan planprogrammet, vilket bör anges i 
planbeskrivningen” Kommunens svar sid 5 
”Planområdet har till samrådshandlingarna endast 
utökats söderut för att innefatta befintlig bebyggelse 
på Åsen vid Falkgränd. 
Att använda sig av ordet endast verkar oansvarigt 
med tanke på den förändring det är fråga om. 
Det är uppenbart att den föreslagna nybyggnationen 
är otillräcklig för att täcka det behov av platser som 
krävs enligt kommunens prognos. Detta innebär att 
hus på Falkgränd (3 st) med all sannolikhet kommer 
att rivas. 
 
I kommunens kommentarer återkommer på flera 
ställen att det allmänna intresse som SäBo innebär 
väger tyngre än det enskilda intresset. 
Säterbostäder har fått ett berättigat beröm för att ha 
iordningsställt anpassade lgh på Falkgränd för äldre 
människor. Säterbostäder har med andra ord gjort en 
insats för allmänna intresset vilket också är en del av 
deras uppgift. I Säter saknas ex vis hiss i flertalet 
flerbostadshus. 

Kommentar: 
Se kommentar i samrådsredogörelse (godkänd 2018-06-
12). 
 
 
 
 
 
Det planområde som redovisades i planprogrammet var 
mycket riktigt mindre till ytan än det som redovisas i 
detaljplanens samråds- och granskningshandlingar. 
Bland annat ingick inte den befintliga bebyggelsen på 
Åsen i planprogrammets planområde, därav texten 
”obebyggt”. Eftersom planprogrammet främst har en 
strategisk funktion för val av område och samtidigt inte 
är juridiskt bindande är redovisningen av geografiska 
områden (t.ex. planområden) i planprogrammet endast 
tänkt som ungefärliga avgränsningar som kan ändras 
under planprocessens gång när området utreds mer i 
detalj.  
 
Kommunens svar var riktat till länsstyrelsen med 
länsstyrelsens bevakning av riksintresset för 
kulturmiljövård i åtanke för att tydliggöra att 
planområdet inte hade utökats i riktning mot 
riksintresset. Detta framgick inte tydligt av 
kommentaren, vilket gör det till en olycklig formulering 
för övriga som läser den. I planbeskrivningens avsnitt 
”Planprogram” (granskningsversionen) används dock en 
annan formulering. 
 
Det är i dagsläget inte bestämt om och hur byggnaderna 
vid Falkgränd ska nyttjas i framtiden. Detaljplanen tar 
dock höjd för att det ska vara möjligt att antingen bygga 
om byggnaderna eller ersätta dem med nya byggnader. 
 
Kommunen anser inte att kommunen ställer äldre med 
olika behov mot varandra. När kommunen skrev 
”närliggande bostäder” i kommentarer till flera 
samrådsyttranden (”det mycket angelägna allmänna 
intresse som ett SäBo innebär väger tyngre än de 
enskilda intressen som utblickarna från närliggande 
bostäder utgör”) åsyftades inte enbart bostäderna vid 
Falkgränd utan alla närliggande bostäder vars utblickar 
kan påverkas visuellt av genomförandet av den aktuella 
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Vilket förtroende kommer framtida och nuvarande 
hyresgäster att ha för Säters styrande? Många kanske 
frågar sig om den lgh jag har hyrt kommer att rivas. 
Kommunen ställer äldre med olika behov mot 
varandra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avståndet mellan befintlig bebyggelse på Falkgränd 
är ca 15 meter och avståndet till nybyggnationen 
också 15 meter. Kommunens slutsats är att det som 
var bra för 40 år sedan duger även idag. Ingen kan 
väl påstå att -70-talets planer med matargator och tät 
bebyggelse är anpassad till Säters kulturhistoriska 
profil. Den föreslagna byggnationen förstärker 
endast det som var feltänkt för 40 år sedan. 
 

detaljplanen, vilket t.ex. även inkluderar bostäder 
nordost om Åsenvägen. 
 
Förtätning i stadsmiljöer och förändring av befintliga 
stadsmiljöer är företeelser som sker över hela världen, så 
också i Säter. En tät stad, i likhet med Säters 
stadskärna, kan ha flera fördelar, t.ex. när det gäller 
minskat behov av transporter och att bevara skogsmark 
eller jordbruksmark i mer perifera lägen. Det aktuella 
planområdet med omnejd ligger centralt i Säters tätort, 
varför en viss grad av förtätning och förändring får 
accepteras i den befintliga miljön och knappast kan 
komma som en överraskning för kommuninvånare och 
närboende. Förtätning, blandad bebyggelse och 
funktionsblandning har genom forskning visat sig bidra till 
en mer attraktiv stad med liv och rörelse. Av kommunens 
översiktsplan går att utläsa flera beskrivningar och 
ställningstaganden som sammantaget stödjer en sådan 
inriktning. 
 
Kommunen bedömer att 15 meter är ett acceptabelt 
avstånd mellan byggnaderna för att kunna skapa goda 
boendemiljöer för både de befintliga bostäderna och de 
tillkommande. Som jämförelse har större delen av Säters 
stadskärna, som får ses som en central del i Säters 
kulturhistoriska profil, en tät bebyggelsestruktur där 
byggnaderna på många ställen står närmare varandra 
än 15 meter. Det relativt korta avståndet i det aktuella 
fallet beror på att exakt placering och utformning av 
Säbo-byggnaden ännu inte är bestämd och att stor 
flexibilitet därför behövs i detaljplanen för att undvika 
onödig inlåsning. Dessutom kommer Säterbostäder 
själva att vara både byggherre för det särskilda boendet 
och förvalta de befintliga bostäderna vid Falkgränd, 
vilket ger större möjligheter för en god helhetssyn vid 
utveckling av planområdet och anpassning av 
tillkommande bebyggelse till befintlig. 
 

Privatperson/boende (yttrande 15), 2018-07-31 
Nu finns Gränsgatan med i ert underlag men inget 
nämns om hur den nuvarande och ökande trafiken 
påverkar säkerheten för fotgängare och cyklister som 
ska passera eller färdas längs med Gränsgatan. 
 
Idag kör de flesta bilar som om Gränsgatan är en 
”huvudled” och väldigt få håller gällande hastighet.  
 
Dessutom är det väldigt dålig sikt i varje korsning där 
det dagligen passerar barn till och från skolan. 
 
Jag anser att Gränsgatan ska förses med farthinder i 
någon form och att det ska upprättas tydliga 
övergångsställen med varningslampor för att öka 
trafiksäkerheten. 
 
Dessutom bör all tung trafik ledas via Åsenvägen. 

Kommentar: 
Som framgår av kommentaren till den yttrandes 
synpunkter i samrådsredogörelsen (godkänd 2018-06-
12) bedöms de korsningspunkter som idag finns utmed 
Åsenvägen och vid SäBo ha en bra utformning sett till 
trafiksäkerheten. Detsamma gäller generellt även för 
korsningspunkterna längs Gränsgatan. Att trafiken 
ökar något bedöms inte försämra situationen. 
Planbeskrivningen förtydligas på denna punkt. 
 
I planbeskrivningen (granskningshandling) redovisas ett 
förslag till hur trafik och parkering ska lösas. 
Genomförandet av den aktuella detaljplanen bedöms i 
sig inte motivera att åtgärder görs på Gränsgatan. Den 
problematik som den yttrande upplever finns redan idag. 
Utifrån de trafikalstringsberäkningar som gjorts (se 
planbeskrivningen) bedömer kommunen inte att 
problematiken förvärras till följd av genomförandet av 
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Ett tips: Ta en biltur, gå och cykla på de 
anslutningsvägar som nämns i detaljplanen, föreställ 
er möte med bil/buss/lastbil och att hitta en 
parkering under de förhållanden som vi hade i 
vintras och fundera sen om placeringen på 
Prästgärdet är en bra lösning. 
 
Sunt förnuft säger att SÄBO bör placeras där 
trafiken till och från boendet inte riskerar att påverka 
varken säkerhet eller miljö för kommunens invånare 
och tillresta besökare. 
 
Den yttrande bifogade även sitt samrådsyttrande, se 
samrådsredogörelse (godkänd 2018-06-12). 
 

den aktuella detaljplanen.  
 
Den yttrandes förslag till åtgärder tas i beaktande i 
arbetet med att skapa säkra gång- och cykelvägar i 
Säter. 

 
 
Kommunala remissinstanser m.fl. 
 

Hedemora Energi AB, 2018-06-26 
Vi funderar på följande formulering:  
  
”Avtal som reglerar fördelning av kostnader för flytt 
av ledningar och därtill hörande tekniska 
anläggningar bör ha slutits mellan exploatören och 
respektive ledningsinnehavare innan planen antas.” 
  
Vem är exploatören så vi vet vem vi kan ta kontakt 
med?  
  
Om intresse finns gällande att ansluta området till 
fjärrvärme så får ni höra av er till oss. 
 

Kommentar: 
Yttrandet tolkas som att den yttrande inte har någon 
invändning mot detaljplaneförslaget. 
 
 
 
 
 
Den tilltänkta exploatören är Säterbostäder AB. 
 
 
Synpunkten noteras. 

Socialnämnden, 2018-06-29 
Socialnämnden tillstyrker att byggnaden uppförs i två 
våningar.  
 
Planbeskrivningen i övrigt överensstämmer med de 
beslut som socialnämnden har fattat i ärendet. 
 

Kommentar: 
Yttrandet tolkas som att den yttrande inte har någon 
invändning mot detaljplaneförslaget. 
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Sent inkomna yttranden 
Följande instanser har inkommit med sina yttranden efter granskningstidens slut 2018-07-31. Dessa 
granskningsyttranden kan därför inte räknas som en grund för att senare ha rätt att överklaga detaljplanen. 
Ingen ställning kommer att tas till dessa under rubriken ”Beaktande av synpunkter” huruvida deras 
granskningssynpunkter har blivit tillgodosedda eller inte. Här följer en sammanfattning av de sent inkomna 
synpunkterna och kommentarer till dessa. De skriftliga yttrandena i sin helhet finns tillgängliga hos 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 

Sakägare, föreningar, allmänheten m.fl. 
Hembygdsföreningen i Säter, 2018-08-01 
Hembygdsföreningen i Säter hade styrelsemöte den 
31/7-18 och vi kom överens om byggnationen på 
prästgärdet inte passar. Det talas om utsikt över sjön 
men dom flesta husen är vända med gaveln mot 
sjön. I området finns prästkällan och en gammal 
gruva.  
Ett förslag: 
Att bygga på andra sidan vägen där korsningen är till 
Jones väg. Med utsikt över Mårtens gård och St. 
Skedvi. För dom äldre som bor där upp får ett 
busskort ner på stan och vårdcentralen gratis. 
 

Kommentar: 
Vad gäller valet av plats vid Prästgärdet tog kommunen 
fram ett planprogram under 2017 för att utreda vilken 
plats i Säter som var lämpligast för SäBo. 
Planprogrammet var ute på samråd under perioden 
mars-april 2017, under vilken bl.a. myndigheter, 
sakägare och allmänheten bjöds in att lämna 
synpunkter. Planprogrammet godkändes av 
kommunfullmäktige 2017-09-21. Det aktuella 
planområdet vid Prästgärdet prioriterades högst, delvis 
på grund av ambitionen att de som bor där ska ha nära 
till centrum för att på så vis vara en del av samhället 
även i ett sent skede av livet.  
 
Enligt antagen bostadsplan i kommunfullmäktige 
(2018-06-14 §70) är båda ytorna avsedda för bostäder. 
De är dessutom sedan tidigare detaljplanlagda för 
bostäder. 
 
En etablering av ett särskilt boende på de plater som 
den yttrande föreslår skulle innebära ett betydligt längre 
avstånd till centrum än den aktuella platsen vid 
Prästgärdet. Det kortare avståndet från Prästgärdet till 
den centralare delen av tätorten skulle kunna bidra till 
att de boende känner att de kan vara en del av 
samhället även i ett sent skede av livet liksom att 
besökare till de boende på ett enkelt sätt kan ta sig till 
det särskilda boendet både till fots, med cykel eller tack 
vare korta avstånd till kollektivtrafik t.ex. tåg för 
besökare som bor på andra orter. Kortare avstånd till 
centrum kan också bidra till effektivare transporter när 
leveranser sker inom ett mer begränsat område inom 
tätorten. En tät stad, i likhet med Säters stadskärna, 
kan även ha andra fördelar, t.ex. när det gäller minskat 
behov av transporter och att bevara skogsmark eller 
jordbruksmark i mer perifera lägen. Förtätning, 
blandad bebyggelse och funktionsblandning har genom 
forskning visat sig bidra till en mer attraktiv stad med 
liv och rörelse. Av kommunens översiktsplan går att 
utläsa flera beskrivningar och ställningstaganden som 
sammantaget stödjer en sådan inriktning. 
 
Exakt utformning och placering inom det aktuella 
planområdet (t.ex. vilka utblickar mot sjön Ljustern 
som skapas) är ännu inte bestämt inom ramen för Säbo-
projektet och regleras inte heller genom den aktuella  
detaljplanen. 
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Kommunala remissinstanser m.fl. 

Säterbostäder AB, 2018-08-01 
Även föreliggande förslag till detaljplan tillåter en 
byggnation som tangerar tomtgräns. Bolagets 
uppfattning från föregående samråd står fast att det 
inte alls är önskvärt med en sådan planbestämmelse 
på grund av den förtätning som den planerade 
byggnationen kommer att orsaka. 
  
Ur boendemiljösynpunkt är det i synnerhet 
hyreshusen belägna på Falkgränd 4 och Falkränd 6 
som kommer att berörs av förtätningen. Avståndet 
mellan norra fasaderna, där balkonger och uteplatser 
är placerade, och tomtgräns uppgår endast till ca 15 
till 17 meter.  
  
I regel utformas detaljplaner med punktprickad mark 
i anslutning till tomtgräns. I det här fallet bör man 
också införa prickad mark för att lindra den påtagliga 
förtätningen som i vilket fall som helst uppkommer . 

Kommentar: 
Befintlig bebyggelse ligger som närmast cirka 15–17 
meter från fastighetsgränsen till det nya särskilda 
boendet. Byggrätten för det särskilda boendet ligger cirka 
1–1,5 meter lägre i terrängen än den befintliga 
bebyggelsen. Byggrätten medger en byggnadshöjd som 
motsvarar högst en tvåvåningsbyggnad. Kommunen 
bedömer att dessa förhållanden är godtagbara utifrån 
boendemiljö både för de befintliga bostadshusen och för 
tillkommande bebyggelse. 
 
Motsvarande byggnadsavstånd (eller mindre om 
trapphusens utkragningar räknas in) finns idag 
sinsemellan vissa av de befintliga byggnaderna längs 
Falkgränd (mellan Falkgränd 1 och 2).  
 
Exakt placering och utformning av Säbo-byggnaden är 
ännu inte bestämd. Stor flexibilitet behövs därför i 
detaljplanen för att möjliggöra många alternativ på 
placering och gestaltning av säbo-byggnaden i 
bygglovsskedet.  

 
 
STÄLLNINGSTAGANDE 
Planförslaget justeras på följande punkter innan det blir föremål för antagande: 

 

• Plankartan justeras med avseende på E-området utbredning genom att E-områdets bredd minskas 

med cirka 3,4 meter i öster. Detta görs för att undvika konflikt med de fjärrvärmeledningar som 

passerar i marken. Kommunen gör bedömningen att nyttan med att minska E-området överväger 

kostnaden för att flytta befintliga fjärrvärmeledningar. De nya dimensionerna på E-området blir 

10x4,75 meter. Ändringen har förankrats hos Dala Energi, som ska flytta sin nätstation för 

elförsörjning till E-området. 

• Planbeskrivningen kompletteras med uppgifter om beräknade trafikbullernivåer. 

• Planbeskrivningen förtydligas kring bedömningen av påverkan på trafiksäkerheten längs 

Gränsgatan. 
 

Därutöver tillkommer redaktionella ändringar i planbeskrivningen. 
 

 

Beaktande av synpunkter 
Följande instanser, sakägare och allmänhet har inte fått sina granskningssynpunkter tillgodosedda helt eller 
delvis: 
 

• Länsstyrelsen 

• Boende grannar (yttrande 4) 

• Privatperson (yttrande 9) 

• Privatperson (yttrande 10) 

• Moderaterna Säter 

• Kristdemokraterna Säter 

• Privatperson (yttrande 13) 

• Boende (yttrande 14) 

• Privatperson/boende (yttrande 15) 
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Följande instanser, sakägare och allmänhet fick inte sina samrådsynpunkter tillgodosedda helt eller delvis: 
 

• Länsstyrelsen 

• Allmänhet/privatperson (samrådsyttrande 1) 

• Allmänhet/privatperson (samrådsyttrande 2) 

• Boende (samrådsyttrande 5) 

• Moderaterna Säter 

• Allmänhet/privatperson (samrådsyttrande 6) 

• Allmänhet/privatperson (samrådsyttrande 7) 

• Miljö- och byggenheten 

• Säterbostäder AB 
 
 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Säter 2018-08-29 

Andréas Mossberg 
Samhällsbyggnadschef 
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE   godkänd i SBN 2018-06-12 §70 
 
Detaljplan för 
Särskilt boende m.m. vid Prästgärdet 
Säter, Säters kommun, Dalarnas län 
HUR SAMRÅDET BEDRIVITS 
Kommunstyrelsen fattade 2017-02-07 beslut om att prioritera ett framtagande av detaljplan för ett särskilt 
boende. Uppdraget grundar sig i att Säters kommun, i likhet med många andra kommuner i Sverige, har en 
åldrande befolkning som i kombination med brist på både platser i särskilt boende och brist på ordinärt 
boende gör att ett nytt särskilt boende är angeläget för att Säters kommun ska klara sina åtaganden avseende 
god bostadsförsörjning.  
 
Planprogram för val av lokalisering av särskilt boende togs fram och samråddes under 2017 för att därefter 
godkännas i kommunfullmäktige 2017-09-21. I kommunfullmäktiges beslut förordades att ett särskilt boende 
i första hand ska placeras i det aktuella planområdet vid Prästgärdet och att detaljplanläggning skulle påbörjas 
för detta område.  
 
Samhällsbyggnadschefen beslutade på delegation 2018-02-21 att godkänna detaljplan för särskilt boende 
m.m. vid Prästgärdet, upprättad i februari 2018, för samråd. 

 
Detaljplanen har under samrådstiden bestått av följande planhandlingar: plankarta i skala 1:1000 med plan-
bestämmelser och planbeskrivning. Övriga handlingar som hör till planen är grundkarta, 
fastighetsförteckning, planprogram (2017-09-21) och antikvarisk förundersökning (2018-02-07). 
 
Inbjudan till samråd har skett genom brev till länsstyrelsen, sakägare m.fl. Till detta brev var 
planhandlingarna (plankarta och planbeskrivning) samt följebrev bifogade. Övriga har inbjudits till samråd 
genom annons i Dalarnas tidningar (2018-03-06), Dalademokraten (2018-03-06) och Säterbladet (2018-03-
06). Kommunala nämnder, styrelser och förvaltningar har fått handlingarna på remiss. Samrådshandlingarna 
har även funnits tillgängliga på kommunens hemsida www.sater.se och på biblioteket i Säter. Samrådet har 
pågått under perioden 2018-03-06 tom. 2018-04-03. 
 
 

SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER 
 
Yttranden utan erinran 
Följande instanser har inte framfört några erinringar mot planförslaget: 

 
Trafikverket, 2018-03-08 
Kulturnämnden, 2018-03-15 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-03-20 
Barn- och utbildningsnämnden, 2018-03-20 
Svenska kyrkan, kyrkorådet i Säterbygdens församling, 2018-03-23 
Socialnämnden, 2018-04-03 
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Yttranden med synpunkter 
Här följer en sammanfattning av inkomna synpunkter och kommentarer till dessa. De skriftliga yttrandena i 
sin helhet finns tillgängliga hos samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Statliga myndigheter 
Polisen, 2018-03-22 
När nya fastigheter uppförs, finns goda möjligheter 
att under processen tänka brottsförebyggande och 
därmed trygghetsskapande. Här vill jag luta mig på 
rutinaktivitetsteorin. För att ett brott ska ske krävs 
 

- Motiverad gärningsman 
- Lämpligt objekt 
- Avsaknad av kapabel väktare 

 
Om en eller flera av dessa tre delar bryts, ska ett brott 
inte ske. Att uppföra nya byggnader kan sträva i den 
riktningen. Det kan handla om att byggnaderna inte 
ska ses som lämpliga objekt. Insynen och belysningen 
i kombination med goda mekaniska skydd, kan göra 
att ett brott inte sker på just den platsen. 
 
Polismyndigheten deltar gärna i den 
brottsförebyggande dialogen, precis som sker i övrigt 
med Säters kommun. Brottsförebyggande rådet, där 
polisen ingår, arbetar på olika sätt för att göra 
kommunen så trygg som möjligt.  
 
Måhända vore det en tanke att samråd även 
behandlas i Säters BRÅ, när det finns möjlighet att 
förebygga brott. När boendet är uppfört, skulle 
Grannsamverkan kunna införas i lämplig form, om 
det finns intresse. 
 
Trafiksäkerheten är särskilt viktig där oskyddade 
trafikanter rör sig. Det särskilda boendet riktar sig till 
äldre personer som möjligen kan antas ha svårare att 
röra sig som de gjorde i ungdomen. Det kan ta längre 
tid att korsa en väg. Säkerheten måste därför 
anpassas till individerna.  
 
God sikt och väl tilltagen belysning i kombination 
med säkra passager i form av övergångsställen eller 
motsvarande kan förebygga olyckor. 
 

Kommentar: 
Synpunkterna noteras och förs vidare till ansvariga inom 
kommunen för bygglov och SäBo-projektet. Synpunkten 
inarbetas även i planbeskrivningen i den mån 
detaljplanen reglerar frågorna. 

Lantmäteriet 2018-03-27 
Genom området finns en ledningsrätt för starkström 
och transformatorstation till förmån för Dala Elnät 
AB, aktnr 2082-832.1. Ledningsrätten kan behöva 
flyttas eller upphävas för att genomföra planen. 
 
 
 
 
 
 

Kommentar: 
Planbeskrivningen förtydligas vad gäller ledningsrätten. 
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Länsstyrelsen 2018-04-09 
 
Frågor som kan leda till att denna plan 
överprövas enligt PBL 11:10 
 
Riksintresse kulturmiljövård 
Den planerade exploateringen ligger i omedelbar 
närhet till riksintresseområde för kulturmiljövården 
Säters stadskärna (K 82 109). Ett viktigt, särskilt 
utpekat 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. Den 
föreslagna exploateringen påverkar det öppna 
landskapsrummet i anslutning till prästgården och 
påverkar härigenom riksintresset. För att den 
negativa påverkan på riksintresset skall minimeras är 
det väsentligt att bebyggelsens utformning och 
placering anpassas väl till det angränsande öppna  
landskapsrummet runt prästgården och kyrkan.  
 
En planbestämmelse är införd angående att 
utformning av byggnader som överstiger en 
sammanhängande fasad på 50 m ska upplevas som 
mindre byggnadsvolymer. Byggnaden som illustreras 
i planbeskrivningen ger dock intryck av ett stort 
dominerande byggnadskomplex som ligger exponerat 
i det öppna landskapsrummet. Byggnaden har 
likartad, strikt symmetrisk gestaltning och placering 
vilket ger en känsla av storskalighet som inte är väl  
anpassad till omgivande landskap. Planbestämmelsen 
bör ändras till att byggnadernas gestaltning ska 
upplevas som flera enskilda byggnader och inte  
byggnadsvolymer. Exemplet på byggnadens 
utformning i planbeskrivningen bör spegla 
planbestämmelsen på ett tydligare sätt.  
 
Länsstyrelsen vidhåller även bedömningen att 
utformningsbestämmelser införs för bebyggelsen 
med fasader av faluröd träpanel och tak med lertegel. 
På detta sätt ges bebyggelsen en mera agrar och 
underordnad karaktär, vilket minskar den 
upplevelsemässiga påverkan på det omgivande öppna 
landskapet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter möte 2018-05-09 med länsstyrelsen omarbetas 
planbestämmelserna och planbeskrivningen för att ny 
bebyggelse inom planområdet i större utsträckning ska kunna 
anpassas väl till det angränsande öppna landskapsrummet. 
Det är dock viktigt att komma ihåg att alla frågor om 
gestaltning och utformning varken är möjliga eller lämpliga att 
reglera i en detaljplan. I bygglovsprövningen ska gestaltning, 
oavsett vad som regleras i detaljplanen, prövas i enlighet med 8 
kap 1 § plan- och bygglagen.  
 
Planbestämmelsen f1 formuleras om för att bättre kunna 
reglera den nya bebyggelsens krav på anpassning till det öppna 
landskapsrummet och ges den nya lydelsen: ”Huvudbyggnad 
ska ges en gestaltningsmässigt omsorgsfull utformning och delas 
upp så att den upplevs som flera byggnadsvolymer”. Att 
använda begreppet ”flera enskilda byggnader” bedöms som 
mindre lämpligt och inte möjligt utifrån den planerade 
funktionen som särskilt boende.  
 
Planbeskrivningen uppdateras med ett nytt exempel på 
byggnadens placering och utformning som bättre motsvarar den 
nya lydelsen av f1-bestämmelsen. Illustrationen i 
samrådshandlingen var främst ett underlag till 
funktionsprogrammet för det särskilda boendet inför 
kommande projektering. 
 
Fasader av faluröd träpanel är ett ensidigt material och färgval 
som riskerar att förstärka upplevelsen av att det är en mycket 
stor byggnad. Detsamma gäller en utformning av tak med 
endast lertegel, som för övrigt i ofalsat utförande kräver en 
minsta taklutning på 22 grader vilket skulle bidra till att 
förstärka upplevelsen av en stor byggnad när byggnaden ges ett 
högt tak. Viss variation i val av material och färg underlättar 
för att skapa en småskalighet och för att kunna bryta ner 
byggnaden i flera fattbara volymer. 
 
Slamfärg (Falu rött) kan vara problematiskt att måla med på 
ett vård- och omsorgsboende med träfasad, eftersom byggnaden 
först måste impregneras p.g.a. brandskydd och färgen fäster 
dåligt på den impregnerade panelen. Istället för slamfärg kan 
fasaden målas med en täckfärg. Byggnader som är i mer än ett 
plan kan inte heller målas kontinuerligt utan måste brytas av 
med ett annat material, som förhindrar brandspridning. 
Slamfärg kräver dessutom mer kontinuerligt underhåll än 
täckfärg. 
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Hälsa och säkerhet 
Buller 
Det redogörs inte för hur bullersituationen är 
beräknad. Varken hastighet eller beräknad 
kommande trafik framgår av planbeskrivningen. Ev.  
skyddsåtgärder, som behövs för att klara buller-
riktvärdena, ska läggas fast i planen. I plan-
beskrivningen anges att uteplatser bör vara vända 
från Åsenvägen. Skrivelsen säkerställer inte att 
uteplatserna kommer att vara vända mot den tystare 
sidan. Detta kan styras upp med planbestämmelser i  
plankartan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övrigt att beakta 
Dagvatten 
Enligt planbeskrivningen ska en mer detaljerad 
planering av dagvattenhanteringen göras inför 
bygglov. Om kommunen vill säkerställa att lokalt  
omhändertagande av dagvatten underlättas så kan 
planbestämmelser läggas till i plankartan som styr 
vilka delar som får bebyggas, det går även att  
bestämma utformning och lutning på marken. 
 
 
 
 
 
Tydlighet 
I planbeskrivningen under rubrikerna Förenligt med 
3, 4 och 5 kap miljöbalken och Byggnadskultur och 
gestaltning anges att ”genomförandet av planen 
bedöms vara förenligt med riksintresset” och att 
”planområdet inte ligger inom något område som är 
utpekat som särskilt värdefullt ur ett kulturhistoriskt 
intresse”. Texten är motsägande och behöver 
förtydligas. Istället för att ange att riksintresset ligger 

 
Planbestämmelse införs om att ”Fasad ska huvudsakligen 
utgöras av träpanel med faluröd färg”. Planbeskrivningen 
kompletteras med text som förtydligar att fasad ska utföras 
med kulör som utgörs av eller liknar faluröd slamfärg.  
 
Planbestämmelser införs om att ”Taktäckning ska 
huvudsakligen utgöras av lertegel. Även falsad plåt och 
sedumtäckning kan nyttjas på vissa byggnadsdelar/byggnader” 
och att ”Tak får inte vara av blänkande material”. 
 
Beräkningen av bullersituationen, som är gjord i applikationen 
”Nordic Road Noise” (Tyréns AB), baserar sig på 
”Vägtrafikbuller, Nordisk beräkningsmodell 
(Naturvårdsverket, rapport 4653)”. Applikationen ger inte 
exakta beräkningssvar utan de beräkningsresultat som fås ska 
endast ses som indikationer på om riktvärdena för buller 
riskerar att överträdas. Beräkningen av bullersituationen 
förtydligas i planbeskrivningen.  
 
Skyltade hastighetsgränser för Åsenvägen och Dahlanders väg 
liksom trafikflödet (år 2016) för Södra Kyrkogatan 
redovisades i samrådsversionen av planbeskrivningen under 
avsnitt ”Gator och trafik”. Planbeskrivningen kompletteras 
med uppgift om beräknat framtida trafikflöde.  
 
Planbestämmelse införs för marken närmast Åsenvägen om att 
lägenheter ska ha tillgång till uteplats som uppfyller gällande 
riktvärden för trafikbuller vid uteplats. I praktiken kan detta, 
i enlighet med förordningen om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader (2015:216), innebära en gemensam uteplats 
för alla lägenheterna, t.ex. i form av en kringbyggd gård som 
illustrerades för SäBo-byggnaden i planbeskrivningens 
samrådsversion. 
 
Det är ännu i detta tidiga skede av planeringen för SäBo 
ovisst exakt vilka ytor och hur stor andel av marken inom 
planområdet som behöver tas i anspråk för bebyggelse och 
hårdgjorda ytor kopplat till SäBo. Det rör sig dock troligtvis 
om övervägande del av planområdet. Det är därför inte 
lämpligt att låsa dagvattenhanteringen inom planområdet på 
ett visst sätt i detta skede, oavsett om det innebär reservation 
av mark för infiltration på vissa delytor eller att en viss andel 
av marken inte får vara hårdgjord. Inom ramen för SäBo-
projektet bör utredas vilka tekniska lösningar som är möjliga 
att göra för att hantera och fördröja det dagvatten som 
genereras lokalt inom planområdet.  
 
Planbeskrivningen förtydligas vad gäller dessa skrivningar. 
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35 meter från planområdet bör det anges att 
planområdet ligger i omedelbar närhet till 
riksintresset och att det därigenom påverkar det. 
 
Storleken på planområdet verkar även ha utökats 
något sedan planprogrammet, vilket bör anges i 
planbeskrivningen. 
 

Behovsbedömning enligt 6 § förordningen 
om miljökonsekvensbeskrivningar 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. 
 

 
 
 
 
Av planprogrammet framgår att planområdet ligger direkt 
utanför det område som berörs av områdesbestämmelserna för 
Säters innerstad. Planområdet har till samrådshandlingarna 
endast utökats söderut för att innefatta befintlig 
bostadsbebyggelse på Åsen vid Falkgränd samt genom ett litet 
delområde i väster för att möjliggöra flytt av 
transformatorstationen och genom en smal markremsa mot 
gång- och cykelvägen längs planområdets västra gräns. Detta 
framgick av samrådshandlingarna men förtydligas under 
planbeskrivningens avsnitt ”Planprogram”. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Sakägare, föreningar, allmänheten m.fl. 
 

Allmänhet/privatperson 1 2018-03-13 
Jag har studerat handlingen, som är ett gediget 
dokument, och har synpunkter på bara en punkt: 
  
Samrådshandlingens redovisade idé rörande huvudentré med 
kommunikations- och trafikytor. 
Enligt handlingen är idén inte egentligt förslag utan 
redovisning av vad som diskuterats.  I handlingarna 
är huvudentrén placerad mot Åsenvägen. Mot denna 
placering kan invändas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Kommunikationytorna är begränsade, vilket kan 

ge problem för ekonomi och vårdtransporter, 
gästparkering och cykeluppställning. 

2. In- och utfart längs samma körbana och på 
samma plats, mot Åsenvägen i kurva. Jfr 
problem ovan. 

3. Gående till och från centrum och närliggande 
parkeringar blir hänvisade till Åsenvägen (ev 
gångbanor?) och gångvägen blir onödigt lång 

4. Anläggningens mest synliga fasad blir ett 
anonymt block. 

Kommentar: 
 
 
 
 
 
Synpunkterna noteras.  
 
Illustrationen i planbeskrivningen är framtagen i ett tidigt 
skede av SäBo-projektet och kommer att bearbetas vidare 
under projektets gång. Projektet kommer att behöva optimera 
användningen av ytorna inom planområdet för att skapa en 
hållbar lösning både för trafiken och boendemiljön inom 
planområdet, i omgivningarna och i tätorten i stort. Det förslag 
som illustreras i planbeskrivningen är endast ett exempel på 
hur området kan utvecklas. Detta kan jämföras med 
plankartan som, när den vinner laga kraft, kommer att vara 
ett juridiskt bindande dokument. 
 

1. Se kommentar ovan. 
2. Bestämmelse om utfartsförbud finns för gränsen 

mellan planområdet och Åsenvägen längs 
planområdets södra hälft. Se även kommentar ovan 
punktlistan. 

3. Platsen för SäBo vid Prästgärdet valdes bland annat 
för sin närhet till centrum. Oavsett i vilket 
väderstreck som entréer på SäBo-byggnaden placeras 
kommer det att vara ett kort avstånd in till centrum. 
Vid den slutliga utformningen av byggnaden är 
placering av entréer i förhållande till centrum bara en 
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Alternativförslag 
som är förenat med åtgärder utanför planområdet, 
vilket kan vara problem. Är de möjliga att lösa bör 
följande alternativ övervägas 
1. Huvudentren placeras mot väster (Kyrkan)  
2. Gång- och cykelvägen sträckan cirkulationsplats 

Åsenvägen / Gränsgatan fram till 
nyanläggningen dras om i båge mot väster och 
byggs ut för fordonstrafik. 

3. Kommunikations-  och parkeringsytor anläggs 
framför huvudentren.  

4. Trafik leds enkelriktad motsols från 
cirkulationsplatsen -  nyanlagd sträckning  

       - förbi huvudentren - ut på Åsenvägen. 
 
 
 
 
Fördelar alternativförslaget: 
1. Bättre utrymme för kommunikationsytor och 

bättre trafiksäkerhet (enkelriktning) förebygger  
svårigheter i samband med olika transportbehov. 

2. Bättre tillgänglighet och säkerhet för gående till 
och från centrum och närliggande parkeringar 
och busshållplats. 

3. Huvudentrén kommer att ge ett mera tilltalande 
och välkomnande intryck än en anonym fasad. 

 

av flera viktiga faktorer att ta hänsyn till. Se även 
kommentar ovan punktlistan. Ambitionen är att 
gående på väg från Åsen till centrum ska kunna ta 
sig på gångbanor både väster och öster om den nya 
SäBo-byggnaden. 

4. Slutlig gestaltning av byggnaden (t.ex. fasader och 
tak) är inte bestämd än, men ambitionen är att 
bebyggelsen ska gestaltas för att upplevas som en mer 
småskalig bebyggelse i relation till sin storlek. En 
bestämmelse som syftar till detta finns på plankartan 
och kommer att justeras inför granskningen. 
Illustrationen i samrådshandlingen har främst 
använts för att visa markanspråket för den 
tilltänkta bebyggelsen, inte för att redovisa den 
slutliga utformningen av fasaderna. Se även 
kommentar ovan punktlistan. 

 
 
 
1. Den aktuella detaljplanen kommer inte att styra åt vilket 

håll byggnaders entréer ska vara vända. Det kommer att 
utredas vidare inom ramen för SäBo-projektet och prövas 
slutligt i bygglovet. 

2. Oklart vilken sträcka som åtgärdsförslaget avser och vad 
åtgärdsförslaget innebär. Om det innebär att öppna för 
motorfordonstrafik på Prästgärdet är detta inte aktuellt 
inom ramen för den aktuella detaljplanen och kommer 
inte att vara en förutsättning vid byggnationen av SäBo. 

3. Kommunikations-  och parkeringsytor är tänkta att 
finnas framför eller i nära anslutning till SäBo-
byggnadens entréer, oavsett åt vilket håll entréerna vetter. 

4. Oklart vilken sträcka som åtgärdsförslaget avser och vad 
åtgärdsförslaget innebär. 

 
Eftersom det är oklart kring vissa åtgärdsförslag vilken 
sträcka som de avser och vad de innebär är det inte möjligt att 
kommentera hur detaljplaneförslaget förhåller sig till 
”alternativförslaget”. Kommunen arbetar dock för att optimera 
kommunikationsytor, uppnå så god trafiksäkerhet och 
tillgänglighet som möjligt samt gestalta den tillkommande 
bebyggelsen på ett så tilltalande sätt som möjligt.  

Hyresgästföreningen Borlänge, Gagnef och 
Säter, 2018-03-20 
I detta skede av planeringen kan vi inte se att 
byggandet av det särskilda boendet på Prästgärdet 
skulle innebära någon ökad trafik i området, ej heller 
på annat sätt påverka tillgängligheten till åsenområdet 
och Prästgärdet i övrigt för säterborna i framtiden.  
 
Under byggtiden har vi förtroende för att kommunen 
tillgodoser framkomligheten för dom boende på 
Åsen och att den inte påverkas i negativ riktning vare 
sig på GC vägen eller för biltrafiken på åsenvägen. 
 

Kommentar: 
Synpunkterna noteras. 
 
 
 
 
 
 
Kommunen arbetar för att tillgängligheten och 
trafiksäkerheten förbi planområdet ska vara god både 
under och efter byggtiden. 
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Om personalparkering anordnas vid korsningen 
Gränsgatan/Åsenvägen förutsätter vi att det 
anordnas en trygg och säker väg för personalen till 
och från parkeringen och dom två busshållplatser 
som ligger i närheten. Även om parkeringen inte 
skulle komma till stånd på denna plats så behövs det 
en trygg och säker väg från dom hållplatser som 
används av kollektivtrafiken detta ut ifrån att dom 
som åker kollektivt både besökande och personal 
kommer att ta sig den snabbaste vägen till och från 
boendet speciellt från den närmaste hållplatsen på 
Åsenvägen. 
 

Kommunen kommer i samband med SäBo-projektet att 
utreda vilka åtgärder som behöver göras i det 
angränsande trafiksystemet, t.ex. när det gäller säkra 
passager över gator och tillgänglighet till busshållplatser. 
 
 
 
 
 
 

Allmänhet/privatperson 2,  
2018-03-23 
Om SÄBO byggs på Förskoletomten hur är det då 
tänkt med trafiken efter Gränsgatan? Hela gatan 
måste ju först anpassas efter trafiken som kommer 
att bli efter gatan. Som jag ser det är ju fortfarande 
bästa platsen för SÄBO på Alga tomten, dels för att 
det finns större möjlighet att bygga ut vid behov 
vilket blir problem vid förskoletomten. 
 

Kommentar: 
Ett visst ökat trafikflöde genereras, till följd av besökare 
och personal till det särskilda boendet, men ökningen 
bedöms vara mycket liten jämfört med det trafikflöde 
som skulle alstras vid ett nollalternativ om gällande 
detaljplan byggdes ut med förskola. En 
trafikalstringsberäkning kommer att göras för att 
säkerställa denna bedömning och arbetas in i 
planbeskrivningen. 
 
Samtidigt som kommunfullmäktige tog beslut om att 
godkänna planprogrammet 2017-09-21 togs även beslut 
om att det aktuella planområdet vid Prästgärdet är 
lämpligare och högre prioriterat för byggnation av SäBo 
än Alga-tomten. 
 
Den aktuella detaljplanen vid Prästgärdet möjliggör vid 
behov utbyggnad av SäBo-verksamheten eller annan 
liknande verksamhet/boende genom att marken söderut 
omvandlas, antingen genom att befintliga byggnader vid 
Falkgränd byggs om eller att de ersätts med nya 
byggnader. 
 

Allmänhet/privatperson 3, 2018-03-24 
Jag vill lämna en synpunkt angående byggnationen 
på Prästgärdet. För ett antal år sedan avverkades 
flera lekparker i Säters kommun då de var i dåligt 
skick. Det utlovades ett antal nya lekparker i gengäld 
och dessa finns inte i dagsläget. De som finns är vid 
Ljusternbadet, ovanför Säterdalen samt vid olika 
lägenhetsområden. Jag är mammaledig och har varit 
det från och till under de senaste 4 åren. Vi bor i 
området och har svårt med att få leka någonstans. Vi 
måste då göra det till ett ”projekt” för att gå och 
leka. Alla lekparker som finns för oss är på olika 
förskolor och dessa får inte brukas på dagtid, då de 
givetvis är för förskolebarnen. Att ha en lekpark 
relativt centralt i Säter vore ett lyft. Prästgärdet är ett 
gångstråk som brukas av många. Hundbadet har 
blivit ett populärt ställe att vara på både sommartid 
för att bada och vintertid för att gå ut på isen. 
Triathlon, Nostalgi och andra evenemang har sin 
klimax i samband med detta område.  

Kommentar: 
Synpunkterna om behovet av fler lekplatser, särskilt vid 
Prästgärdet, och behovet av upprustning av 
Skönvikshallen noteras och förs vidare till ansvariga 
inom kommunens organisation.  
 
Yttrandet tolkas som att den yttrande inte har någon 
invändning mot detaljplaneförslaget. 
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Att bygga ett SäBo på detta område är det bästa jag 
hört på länge. Kommer att bli jättebra. Jag vet att de 
äldre mår otroligt bra av att se och umgås med barn. 
Att ha en lekpark i anslutning tills det nya bygget 
gynnar oss som är barnfamiljer, de äldre som ska bo 
på SäBo samt närstående till boenden på SäBo som 
kan låta barnbarn samt barnbarnsbarn i denna 
lekpark när se är på besök.  
 
På något sätt borde vi få tillgång till ett lekvänligt 
ställe från 0 år, vid Hundbadet/Prästgärdet som får 
att Säters kommun att blomstra! Jag och flera andra 
saknar lekvänligt ställe för bebisar och barn! Säters 
kommun växer och vi vill att barnen ska få ha det så 
optimalt som möjligt!  
 
Jag vill även tillägga något som jag vet att det redan 
har satsats massor på, nämligen Skönvikshallen. 
Detta ställe är vår centrala motionscentral i 
kommunen. Givetvis är jag medveten om att det 
finns många andra ställen men Skönvikshallen är 
kärnan med badhus samt idrottshall med olika 
sportevenemang som är Säters ”ansikte” utåt, när det 
gäller mångt och mycket inom idrott. Tak som 
ramlar i, ventilation som är under all kritik, 
kakel/klinkers på toaletter/duschar som är både 
hemskt ohygieniskt/sönder, duschar som är under all 
kritik samt omklädningsrum och en badhall från 
medeltiden. Hela anläggningen är inte ens 
medelmåttig utan pustar på sista versen. Håll 
Skönvikshallen över ytan innan den fallerar. 
 

Svenska Kommunpensionärernas Förbund, avd. 
57, Säterklubben 2018-04-01 
Under diskussionen med arbetsgruppen i klubben 
framkom inga avvikande åsikter mot presenterad 
planritning. 
 
Däremot diskuterades livligt inredning och invändig 
utformning, vilket kanske inte är vad som efterfrågas 
i detta samråd. 
 
Vi vill ändå ta tillfället i akt att peka på ett antal 
områden som vi bedömer är viktiga för ett väl 
fungerande boende och en tillfredsställande vård. 
 

Sjuksköterska och fysioterapeut ska finnas 
på plats, liksom aktivitetspersonal. 
 
Inga trösklar och förhöjningar i i golvet. 
 
Förråd för rullstolar och hjälpmedel. 
 
Ingen hal golvbeläggning. 
 

Kommentar: 
Synpunkterna och önskemålen om inredning och 
invändig utformning noteras och förs vidare till ansvariga 
för SäBo-projektet. 
 
Yttrandet tolkas som att den yttrande inte har någon 
invändning mot detaljplaneförslaget. 
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Ett staket som är dolt av häck runt gården. 
 
Enfärgat golv, då flera färger upplevs som 
nivåskillnader. 
 
Förberett för takliftar. 
 
Breda dörrar så att det går att köra sängar ut 
och in. 

 
Trinettkök behövs inte på alla rum, men är 
bra om man kan sätta in eller ta bort vid 
behov. 
 
Ingen genomgång i matsal för att skapa en 
lugn miljö vid matservering. 
 
Vilorum för personal. 
 
Besökslägenhet som kan hyras av närstående 
som kommer långt ifrån 
och som behöver övernatta. 
 
Markfasta trädgårdsmöbler som är 
kompatibla för rullstolar. 
 
Aktivitetsrum med filmduk och möjlighet till 
varierad terapisysselsättning 
och fysisk träning. 
 
Markering i golvet i korridorer för 
synskadade. 
 
Stora badrum med skjutdörrar och höj- och 
sänkbara toaletter. 
 
Medicinrum i skyddat läge  (ej mot gatan) 
för att undvika inbrott och stöld. 
 
Inga speglar, upplevs som obehagligt av 
dementa. 

 
Blanda inte dementa boende med icke-
dementa, varken i inne- eller utemiljö. 
 
Blanda inte yngre och äldre dementa. 
 
Samma personal som sköter dementa hela 
tiden. 
 
Viktigt med svensktalande personal vid vård 
av dementa. 
 
 
 

  

141



Samrådsredogörelse 

Detaljplan för särskilt boende m.m. vid Prästgärdet, Säter (Dnr: SBN 2017/0898) 
10 

Allmänhet/privatperson 4 2018-04-02 
Önskar svar på nedan angivna frågor innan Ni 
beslutar om att bygga Särskilt Boende vid 
Prästgärdet. 
 
Utdrag ur: SAMRÅDSHANDLING Dnr: SBN 
2017/0898 
 
Gator och trafik  
Planområdet nås idag från Åsenvägen öster om planområdet 
och Dahlanders väg söder om planområdet. Båda gatorna har 
kommunal väghållare. Hastighetsgränsen är 40 km/h på 
Åsenvägen och 30 km/h på Dahlanders väg. 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. Biltrafik kommer även vid en 
exploatering att nå området från Åsenvägen och Dahlanders 
väg. Den norra delen av planområdet, där tillkommande 
bebyggelse planeras, nås från Åsenvägen. Med hänsyn till 
Åsenvägens topografi (siktförhållanden pga. kurva) längs den 
södra halvan av planområdet har en planbestämmelse om 
utfartsförbud införts på denna sträcka. 
 
Gränsgatan som idag används i stor utsträckning av 
biltrafik inkl. tung trafik för att ta sig till 
Åsenvägen/Södra Kyrkogatan nämns inte i Er 
handling. Varför? 
 
Hur kommer den ökande trafiken till och från det 
planerade boendet att påverka säkerheten för bl.a 
barn som går och cyklar till och från skolan och 
måste passera Gränsgatan? 
 
Behovsbedömning för miljöbedömning  
Om detaljplanen kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan så ska kommunen enligt plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900 4 kap 34 §) samt miljöbalken (MB 6 kap 
11§) göra en miljöbedömning. För varje detaljplan är det 
nödvändigt att avgöra om miljöbedömning behövs, d.v.s. om 
planen kan antas innebära betydande miljöpåverkan. 
Bedömning om sådant behov föreligger görs genom en 
behovsbedömning. Kriterierna för bedömningen finns i 
förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB-
förordningen) och dess bilagor. 
 
Hur kommer den ökande trafiken via Gränsgatan 
till- och från det planerade boendet att påverka 
boendemiljön i Säters innerstad? 
 
Gång- och cykeltrafik  
Längs den västra plangränsen finns en gång- och cykelväg som 
förbinder Säters centralare delar med Åsenområdet, med 
möjlighet att ta sig vidare ner till sjön Ljustern. En gång- och 
cykelförbindelse finns även i Falkgränds förlängning för 
passage österut över Åsenvägen till Museigatan och 
Skogsstigen. 

Kommentar:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planbeskrivningen kompletteras med att Gränsgatan är 
en länk i en av flera möjliga tillfartsvägar till 
planområdet. 
 
 
Ett visst ökat trafikflöde genereras, till följd av besökare 
och personal till det särskilda boendet, men ökningen 
bedöms vara mycket liten jämfört med det trafikflöde 
som skulle alstras vid ett nollalternativ om gällande 
detaljplan byggdes ut med förskola. En 
trafikalstringsberäkning kommer att göras för att 
säkerställa denna bedömning och arbetas in i 
planbeskrivningen. 
 
Kommunen kommer i samband med SäBo-projektet att 
utreda vilka eventuella åtgärder som behöver göras i det 
angränsande trafiksystemet, t.ex. när det gäller säkra 
passager över gator. 
 
 
 
 
Trafikmängderna bedöms inte förändras i så stor 
utsträckning. Antalet trafikrörelser när det gäller 
motorfordon kommer att öka något, dock ej i sådan 
storleksordning att några betydande effekter på t.ex. 
buller uppstår. Varuleveranser och tyngre trafik som 
t.ex. bullrar mer kan vid behov styras via Åsenvägen för 
att på så sätt avlasta Gränsgatan. Fördelarna med en 
central placering av SäBo är också att resande med 
alternativa transportslag, t.ex. cykel och kollektivtrafik, 
främjas. 
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Hur kommer den ökande trafiken till- och från det 
planerade boendet att påverka säkerheten för bl.a. 
barn som går och cyklar till och från skolan och idag 
passerar Åsenvägen till Museigatan och Skogsstigen? 
 
 
Kollektivtrafik  
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.  
 
Ökad trafik på Gränsgatan? 
 
Parkering  
Säters kommun har ingen uttalad norm för beräkning av 
parkeringsbehov för bil eller cykel varken för bostäder, vård 
eller skola. Bilparkeringar för besökande (inklusive 
korttidsparkeringar (”hämta/lämna”) och 
handikapparkeringar) till det särskilda boendet bedöms 
kunna lösas inom planområdets kvartersmark. 
Bilparkeringar för personal är tänkt att i första hand 
anordnas på angränsande allmän plats utanför planområdet, 
t.ex. vid korsningen Gränsgatan/Åsenvägen (där marken 
redan är planlagd för detta ändamål) och på 
Coriandergårdens parkering, fastigheten Gärdet 1, där 
marken redan används för parkering. Behovet av 
personalparkeringar har av verksamheten uppskattats till 
cirka 50 platser. Detta bedöms till största del kunna 
tillgodoses på dessa ytor. Eftersom lokaliseringen ligger i ett 
centralt läge kan bilburna besökare/personal till viss del 
förutsättas nyttja befintliga allmänna parkeringar i de centrala 
delarna av Säters tätort. Säters kommun arbetar samtidigt 
med att öka ett hållbart resande och en del i det arbetet är att 
minska behovet av att transportera sig med bil liksom att 
minska antalet parkeringsplatser. Parkeringsbehovet för 
cyklar uppskattas till cirka 25–40 platser, inkluderat 
personalparkeringar, om planområdet bebyggs med särskilt 
boende. Parkeringsbehovet för bil och cykel bedöms vara 
tillgodosett för befintlig bebyggelse vid Falkgränd. 
 
Vilka befintliga allmänna parkeringar i de centrala 
delarna av Säters tätort hänvisar Ni till? Längs 
Gränsgatan kan det finnas lediga platser dagtid, 
annars är närmaste centrala parkering ca. 400 m från 
boendet. Som trafiksituationen ser ut idag kan det 
vara svårt att finna en ledig parkeringsplats i de 
centrala delarna av Säter. 
 
 
 
 
 
 

 
De korsningspunkter som idag finns utmed Åsenvägen 
och vid SäBo har en bra utformning sett till 
trafiksäkerheten. Att trafiken ökar något bedöms inte 
försämra situationen. 
 
 
 
Oklart vad frågan avser. Om den handlar om 
busstrafikering på Gränsgatan så finns det idag, vad 
kommunen känner till, inga planerade förändringar av 
busslinjer eller trafikering som berör Gränsgatan. Ökad 
motorfordonstrafik på Gränsgatan till följd av 
genomförandet av detaljplanen bedöms inte heller 
påverka tillgängligheten för busstrafiken nämnvärt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som framgår av samrådsversionen av planbeskrivningen 
planeras parkeringsplatser som bedöms räcka för SäBo:s 
behov, både för besökare och personal. I övrigt hänvisas 
besökare att använda buss, tåg och cykel alternativt att 
ta sig till fots. Parkeringar finns, utöver vad som står i 
planbeskrivningen, vid Gruvplan samt i Säters centrala 
delar. Generellt råder också 24 h parkering utmed 
lokalgator i Säter, förutsatt att inte något annat anges. I 
området kring kyrkan finns möjlighet att parkera 
liksom på flera närliggande gator. I övrigt pågår ett 
arbete med att förbättra nyttjandegraden av 
parkeringsplatserna i centrala Säter. Många platser 
skulle kunna ges en begränsning i tid under dagarna för 
att sedan erbjuda fri parkering under kvällar och helger. 

143



Samrådsredogörelse 

Detaljplan för särskilt boende m.m. vid Prästgärdet, Säter (Dnr: SBN 2017/0898) 
12 

 
 
 
  
Ni hänvisar till att Säters kommun arbetar med ett 
hållbart resande. Hur kommer det i praktiken att 
minska resandet till och från det planerade boendet? 
 

På så sätt kombineras behovet av boendeparkering och 
besöksparkering. Det betyder t.ex. att Gränsgatans 
parkering kan nyttjas bättre. 
 
Som framgår av samrådsversionen av planbeskrivningen 
kan ett arbete med att främja ett hållbart resande innebära 
att minska behovet av att transportera sig med bil liksom 
att minska antalet parkeringsplatser. På så sätt kan en 
större andel av resorna till SäBo ske med andra färdmedel 
än bil, t.ex. med cykel eller buss. Det handlar i det här 
fallet inte om att minska antalet resor i sig utan att 
minska antalet resor som görs med bil, dvs. påverka så att 
fler resor görs med andra färdmedel än bil. 
 

PRO Säter 2018-04-02 
PRO Säter har tagit del av handlingarna och då våra 
synpunkter till största delen fokuserar på att 
verksamheten ska kunna bedrivas så bra som det bara 
går för de som behöver insatserna och så effektivt 
som möjligt för den arbetande personalen har därför 
lagt vikt vid de saker som berör detta. 
 
Av kommunfullmäktiges beslut 2016-04-11 framgår 
att placeringen av den nya byggnaden ska möjliggöra 
en senare utbyggnad utifrån framtida behov. 
 
I den detaljplan som tagits fram är det då nödvändigt 
att det framgår hur den utbyggnaden är tänk att ske. 
 
Den föreslagna tomtmarken bör därför utökas så att 
en sådan utbyggnad kan ske utan problem. Det bör 
det innebära att den befintliga cykelvägen till 
Åsenområdet ges en något annorlunda sträckning. 
 
 
 
 
 
 
 
I detaljplaneringen av verksamheten är det 
nödvändigt att personalens synpunkter får komma 
fram och beaktas. Bland annat måste samarbete 
mellan olika enheter vara högt prioriterade. 
 

Kommentar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Av avsnittet ”Tillkommande bebyggelse” i 
samrådsversionen av planbeskrivningen framgår att en 
tänkbar utveckling på sikt skulle kunna vara att 
omvandla, alla eller delar av, de befintliga 
hyreslägenheterna för ordinärt boende längs Falkgränd 
till särskilt boende eller till en typ av boende eller vård 
som stödjer det särskilda boendet vid Prästgärdet. För 
att möjliggöra en sådan framtida utveckling har även 
marken för de befintliga bostäderna längs Falkgränd 
inkluderats i detaljplanen. Planbeskrivningen förtydligas 
på denna punkt. Det är inte aktuellt att utöka 
kvartersmarken för bostäder/vård/skola längre 
västerut. 
 
Personalens synpunkter på den nya SäBo-byggnaden har 
fångats upp genom en s.k. designdialog. En fortsatt 
dialog kommer att ske mellan kommunens olika 
nämnder och avdelningar där så är nödvändigt för att 
säkerställa en väl fungerande verksamhet i den 
planerade byggnaden. Detta sker dock inte inom ramen 
för arbetet med detaljplanen enligt plan- och bygglagens 
planprocess utan inom ramen för SäBo-projektet som 
pågår parallellt.  
 

Allmänhet/privatperson 5 
2018-04-03 
Vi har tagit del av förslaget till detaljplan för rubr 
område och konstaterar att vår boendesituation 
kommer att förändras på för vår del på ett mycket 
negativt sätt. 

Kommentar: 
Kommunen är medveten om att byggnation på den 
aktuella platsen kommer att påverka den omgivande 
bebyggelsen i viss utsträckning, men har gjort 
avvägningen att det mycket angelägna allmänna intresse 
som ett SäBo innebär väger tyngre än de enskilda 
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Större delen av den friyta som idag finns ner mot 
Ljustern kommer att bebyggas med det största 
byggnadskomplexet som kommer att finnas i Säters 
kommun bortsett från byggnaderna vid Skönvik. 
Höjden på delar av byggnaderna 12 meter och 8 
meter innebär i praktiken ännu högre beroende på 
takvinkel.  
För boende på delar av Trastgränd skapas en vägg ca 
17 meter från befintliga balkonger. För vår del 
innebär placeringen en ekonomisk konsekvens då 
värdet på våra fastigheter kommer att minska. 
 
Vi anser att både utformning och placering av 
byggnaderna bör omprövas. 
  

intressen som utblickarna från närliggande bostäder 
utgör. Det är dock av största vikt att den planerade 
bebyggelsen gestaltas på ett sätt som minskar den 
negativa påverkan på närliggande bostäder. Även vid ett 
så kallat ”nollalternativ” (om den aktuella planen inte 
skulle vinna laga kraft) finns det i den gällande 
detaljplanen för området en byggrätt för uppförande av 
byggnader för förskola/skola i det aktuella 
planområdet, om än i mindre omfattning än vad den 
aktuella planen medger. 
 
Vad gäller valet av plats vid Prästgärdet tog kommunen 
fram ett planprogram under 2017 för att utreda vilken 
plats i Säter som var lämpligast för SäBo. 
Planprogrammet godkändes av kommunfullmäktige 
2017-09-21. Det aktuella planområdet vid Prästgärdet 
prioriterades högst, delvis på grund av ambitionen att de 
som bor där ska ha nära till centrum för att på så vis 
vara en del av samhället även i ett sent skede av livet. 
 
Den slutliga utformningen bestäms först i bygglovsskedet. 
Illustrationen i samrådsversionens planbeskrivning är 
endast ett exempel på bebyggelse och kommer att modifieras 
innan bygglovsprövningen. Med anledning av länsstyrelsens 
samrådsyttrande kommer plankartan (med bestämmelser) och 
planbeskrivningen justeras för att ny bebyggelse inom 
planområdet i större utsträckning ska kunna anpassas väl till 
det angränsande öppna landskapsrummet, likväl som till 
angränsande befintlig bebyggelse. Det är dock viktigt att 
komma ihåg att alla frågor om gestaltning och utformning 
varken är möjliga eller lämpliga att reglera i en detaljplan. I 
bygglovsprövningen ska gestaltning, oavsett vad som regleras i 
detaljplanen, prövas i enlighet med 8 kap 1 § plan- och 
bygglagen.  
 
Planbestämmelsen f1 formuleras om för att bättre kunna 
reglera den nya bebyggelsens krav på anpassning till det öppna 
landskapsrummet och ges den nya lydelsen: ”Huvudbyggnad 
ska ges en gestaltningsmässigt omsorgsfull utformning och delas 
upp så att den upplevs som flera byggnadsvolymer”. 
Planbeskrivningen uppdateras med ett nytt exempel på 
byggnadens utformning som bättre motsvarar den nya 
bestämmelsen. Illustrationen i planbeskrivningen är framtagen 
i ett tidigt skede av SäBo-projektet och kommer att bearbetas 
vidare under projektets gång för att bättre ge en upplevelse av 
småskalighet, där byggnaden är uppbruten i flera mindre 
byggnadsvolymer innan bygglovsansökan lämnas in. 

 
Planbestämmelsen om högsta byggnadshöjd justeras så 
att all kvartersmark med byggrätt får högsta 
byggnadshöjd 8 meter. Planbestämmelser införs om 
största tillåtna taklutning och högsta nivå på marken 
för den del av planområdet där SäBo-byggnaden är 
tänkt att placeras. På så vis regleras upplevelsen av den 
totala höjden på byggnaderna inkl. tak. 
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Moderaterna Säter 2018-04-03 
Parkeringar 
Då säters Kommun inte har någon uttalad policy för 
att ”arbeta för att minska antalet parkeringsplatser” 
bör hela den meningen strykas. För att värna om 
företagen och handeln i Säters centrum bör man 
också ta bort meningen om att ”vid besök till det nya 
säbo kan man parkera i centrum”. Det bör byggas 
parkeringsplatser som täcker behovet för det nya 
Säbo´t. Parkeringarna bör finnas i det området på 
prästgärdet. Vi ställer oss inte bakom parkerings-
lösningen på motsatta sida av vägen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trafikanalys 
Vi ställer oss frågan till den trafikanalys som är gjort. 
Hela centrum är under utredning av att byggas om 
och Gränsgatan blir nya genomfartsleden/ 
huvudgatan in. Det vill säga mata in trafiken från riks 
70. Gränsgatan kommer då att bli betydligt mer 
trafikerad än i dag. Det gör också att korsningen 
Gränsgatan/Åsenvägen kommer att bli betydligt 
mera trafikerad. Där av vår tveksamhet till parkering 
i det hörnet. Torde inte bli en säker trafiklösning.  
Vidare har barn- och utbildningsnämnden aviserat 
att det ska bli en skola inkl. förskola för 335 barn. 
Det är inte uttalat men enda platsen där det skulle 
kunna få plats är vid Kungsgårdsskolan. Det skulle 
också göra att trycket på trafik på Gränsgatan skulle 
kunna komma att bli högre. Totala resultatet blir ett 
mycket högre trafiktryck än i dag. Det bör finnas 
med en plan för det.  
 
Placering och val av hus 
Vi anser inte att placeringen av huset och val av hus 

Kommentar: 
Att arbeta för ett hållbart resande är något som så som 
alla kommuner gör, eller i vilket fall borde göra, utifrån 
både internationella mål (t.ex. via Parisavtalet) och 
nationella mål om begränsad klimatpåverkan. Säters 
kommun har utöver det en klimat- och energipolicy samt 
en miljöpolicy där det bl.a. framgår att man ska 
uppfylla de lokala, regionala och nationella miljömålen. 
Om klimatpåverkan ska minimeras så behöver 
utsläppen från exempelvis privatbilismen minska. 
Därför arbetar kommunen aktivt med att stimulera 
kollektivt resande, cykling och gående med mera. Att 
just parkeringsplatser nämns är för att det är ett av de 
starkaste styrmedlen kopplat till privatbilism. Minskas 
antalet parkeringsplatser minskar också privatbilismen 
till förmån för mer hållbara alternativ såsom gående, 
cykling eller kollektivt resande. I samband med den 
aktuella detaljplanen tillskapas fortfarande gott om 
parkeringar. Utöver det finns det en potential i att nyttja 
redan befintliga parkeringar på ett effektivare sätt. 
Därför pågår ett arbete med att förbättra 
nyttjandegraden av parkeringsplatserna i centrala Säter. 
Många platser skulle kunna ges en begränsning i tid 
under dagarna för att sedan erbjuda fri parkering under 
kvällar och helger. På så sätt kombineras behovet av 
boendeparkering och besöksparkering. Det betyder t.ex. 
att Gränsgatans parkering kan nyttjas bättre. 
 
Det går att värna om handeln i centrum på många sätt.  
Fler bilar är inte synonymt med mer handel då de som 
handlar lika gärna kan komma till fots eller med cykel. 
Studier visar dessutom att en cyklist exempelvis handlar 
mer än vad en bilist gör samt att handeln i många fall 
gynnas av att vi får ut trafikanterna ur sina bilar. 
 
Ett visst ökat trafikflöde genereras, till följd av besökare 
och personal till det särskilda boendet, men ökningen 
bedöms vara mycket liten jämfört med det trafikflöde 
som skulle alstras vid ett nollalternativ om gällande 
detaljplan byggdes ut med förskola. En 
trafikalstringsberäkning kommer att göras för att 
säkerställa denna bedömning och arbetas in i 
planbeskrivningen. 
 
Ombyggnaden av väg 70 genom Säter ligger längre fram 
i tiden och innan beslut tas hos Trafikverket är det inte 
bestämt att det med säkerhet blir en lösning med 
Gränsgatan som ny matargata. Eftersom inga beslut är 
tagna för väg 70 eller för placering av en eventuellt ny 
skola är det inte relevant att ta hänsyn till dessa 
förändringar i trafiksystemet för denna enskilda 
detaljplan. 
 
 
 
Vad gäller valet av plats vid Prästgärdet tog kommunen 
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är det bästa. Det ska idag stå ca15 meter från 
hyreshusen på Falkgränd. 15 meter är väldigt nära. 
Framförallt när huset är 12 meter högt och sedan ett 
4 meter tak på det. Boende på Falkgränd kommer 
således få en 16 meter hög vägg framför sina fönster 
så nära som 15 meter. Vi pratar om boende i 3 st 
hyreshus som blir extremt påverkade av placeringen 
och av höjden på huset. Vi anser att husplaceringen 
och val av hus bör ses över och en mycket större 
hänsyn bör tas till de som bor i dessa hyreshus och 
till dess ägare Säterbostäder för möjligheten att hyra 
ut dessa lägenheter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fram ett planprogram under 2017 för att utreda vilken 
plats i Säter som var lämpligast för SäBo. 
Planprogrammet godkändes av kommunfullmäktige 
2017-09-21. Det aktuella planområdet vid Prästgärdet 
prioriterades högst, delvis på grund av ambitionen att de 
som bor där ska ha nära till centrum för att på så vis 
vara en del av samhället även i ett sent skede av livet. 
 
Den slutliga utformningen bestäms först i bygglovsskedet. 
Illustrationen i samrådsversionens planbeskrivning är 
endast ett exempel på bebyggelse och kommer att 
modifieras innan bygglovsprövningen. Med anledning av 
länsstyrelsens samrådsyttrande kommer plankartan 
(med bestämmelser) och planbeskrivningen justeras för 
att ny bebyggelse inom planområdet i större utsträckning 
ska kunna anpassas väl till det angränsande öppna 
landskapsrummet, likväl som till angränsande befintlig 
bebyggelse. Det är dock viktigt att komma ihåg att alla 
frågor om gestaltning och utformning varken är möjliga 
eller lämpliga att reglera i en detaljplan. I 
bygglovsprövningen ska gestaltning, oavsett vad som 
regleras i detaljplanen, prövas i enlighet med 8 kap 1 § 
plan- och bygglagen.  
 
Planbestämmelsen f1 formuleras om för att bättre kunna 
reglera den nya bebyggelsens krav på anpassning till det 
öppna landskapsrummet och ges den nya lydelsen: 
”Huvudbyggnad ska ges en gestaltningsmässigt 
omsorgsfull utformning och delas upp så att den upplevs 
som flera byggnadsvolymer”. 
Planbeskrivningen uppdateras med ett nytt exempel på 
byggnadens utformning som bättre motsvarar den nya 
bestämmelsen. Illustrationen i planbeskrivningen är 
framtagen i ett tidigt skede av SäBo-projektet och 
kommer att bearbetas vidare under projektets gång för 
att bättre ge en upplevelse av småskalighet, där 
byggnaden är uppbruten i flera mindre byggnadsvolymer 
innan bygglovsansökan lämnas in. 
 
Planbestämmelsen om högsta byggnadshöjd justeras så 
att all kvartersmark med byggrätt får högsta 
byggnadshöjd 8 meter. Planbestämmelser införs om 
största tillåtna taklutning och högsta nivå på marken 
för den del av planområdet där SäBo-byggnaden är 
tänkt att placeras. På så vis regleras upplevelsen av den 
totala höjden på byggnaderna inkl. tak. 
 
Kommunen är medveten om att byggnation på den 
aktuella platsen kommer att påverka den omgivande 
bebyggelsen i viss utsträckning, men har gjort 
avvägningen att det mycket angelägna allmänna intresse 
som ett SäBo innebär väger tyngre än de enskilda 
intressen som utblickarna från närliggande bostäder 
utgör. Det är dock av största vikt att den planerade 
bebyggelsen gestaltas på ett sätt som minskar den 
negativa påverkan på närliggande bostäder.  Även vid 
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Placeringen av huset kommer också mycket nära 
Åsenvägen. Med tanke på den risk som finns för 
ökad trafik på Åsenvägen undrar vi om det är 
lämpligt.    
 
Särskilt boende 
”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. För mer detaljer kring valet av plats för det 
särskilda boendet, se avsnittet ”Planprogram”. Vi ser 
inte möjligheten att bygga på en huskropp eller 
liknande för att täcka behovet av 113 platser (56 
befintliga och ökning på 57). Innan man tar beslut till 
denna förändring av användningen byggrätten 
”Förskoletomten” borde lösningen med 
”möjliggörandet av utbyggnad vid behov” redovisas. 
Vi kan inte bygga denna huskropp med risk för att 
det inte finns möjlighet till att bygga ut. 
 
Att läsa igenom samrådshandlingarna är lite 
deprimerade. Ett feltänk i användandet av 
Prästgärdet. Ett av argumenten för placeringen av 
kommunens nya SÄBO var att de boende skulle 
kunna njuta av utsikten mot Ljustern. Val av hus och 

ett så kallat ”nollalternativ” (om den aktuella planen 
inte skulle vinna laga kraft) finns det i den gällande 
detaljplanen för området en byggrätt för uppförande av 
byggnader för förskola/skola i det aktuella 
planområdet, om än i mindre omfattning än vad den 
aktuella planen medger. 
 
Avståndet mellan de nordligaste husen på Falkgränd 
och den tilltänkta nya bebyggelsen är ungefär samma 
som mellan de norra och södra husen på Falkgränd. 
Plankartan kompletteras med en bestämmelse om 
minsta avstånd mellan bebyggelsen på Falkgränd och 
den tillkommande bebyggelsen i planområdets norra 
halva. Om SäBo-verksamheten på sikt behöver utökas 
söderut ska detta vara möjligt trots denna bestämmelse. 
 
Säterbostäder, som äger de befintliga bostäderna vid 
Falkgränd, kommer även vara byggherre och förvaltare 
av den nya bebyggelsen inom planområdet för SäBo. 
Säterbostäder har, som kommunalägt bolag, stora 
möjligheter att styra hur den nya bebyggelsen ska 
samspela med den befintliga bebyggelsen vid Falkgränd 
och på så vis även förutsättningarna för uthyrning av de 
befintliga lägenheterna.   
 
Ett visst ökat trafikflöde genereras, till följd av besökare 
och personal till det särskilda boendet, men ökningen 
bedöms vara mycket liten jämfört med det trafikflöde 
som skulle alstras vid ett nollalternativ om gällande 
detaljplan byggdes ut med förskola. En 
trafikalstringsberäkning kommer att göras för att 
säkerställa denna bedömning och arbetas in i 
planbeskrivningen. 
 
 
 
 
 
 
Av avsnittet ”Tillkommande bebyggelse” i 
samrådsversionen av planbeskrivningen framgår att en 
tänkbar utveckling på sikt skulle kunna vara att 
omvandla, alla eller delar av, de befintliga 
hyreslägenheterna för ordinärt boende längs Falkgränd 
till särskilt boende eller till en typ av boende eller vård 
som stödjer det särskilda boendet vid Prästgärdet. Detta 
underlättas eftersom Säterbostäder kommer att äga och 
förvalta båda markområdena. För att möjliggöra en 
sådan framtida utveckling har även marken för de 
befintliga bostäderna längs Falkgränd inkluderats i 
detaljplanen. Planbeskrivningen förtydligas på denna 
punkt. 
 
Den slutliga utformningen bestäms först i bygglovsskedet. 
Illustrationen i samrådsversionens planbeskrivning är 
endast ett exempel på bebyggelse och kommer att 
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placeringen av det möjliggör enbart ca 1/8 av de 
boende att få någon form av utsikt. Hälften av de 
boende har utsikt mot innergård och eller mot 
hyreshusen vid Falkgränd. Höjden på 16 meter gör 
att man begränsar utsikten för boende på Villavägen 
och Falkgränd. Vinsten i hur många som skulle få 
utsikt mot Ljustern torde bli färre.  
 
För att alla ska förstå omfattningen av detta hus och 
placeringen av det, anser vi att en skalenligt 3D 
modell bör byggas. 
 

modifieras innan bygglovsprövningen. Vid den slutliga 
utformningen av byggnaden är utsikten mot Ljustern bara 
en av flera viktiga faktorer att ta hänsyn till. Se även 
tidigare kommentar om avvägning mellan allmänt 
intresse och enskilda intressen. 
 
 
 
 
 
Eftersom arbetet med gestaltningen av byggnaden pågår 
och den slutliga utformningen bestäms först i 
bygglovsskedet är det först då som det är rättvisande att 
presentera noggrannare skisser/modeller över byggnaden. 
Detaljplanen reglerar inte gestaltningen för SäBo-
byggnaden i detalj utan utgör generella ”spelregler” för 
markanvändningen oavsett om det inom planområdet 
byggs ett SäBo eller blir aktuellt med någon av de andra 
tillåtna markanvändningarna. 
 

Allmänhet/privatperson 6 2018-04-03 
 
Som intresserad kommunmedborgare i Säter vill 
jag härmed anmäla några synpunkter angående 
detaljplanen för särskilt boende vid Prästgärdet. 
 
1: Jag anser att det föreslagna markområdet bör 
utökas i riktning norrut. Mitt förslag är, se bifogat 
förslag 
 
En framtida utbyggnad som innebär högre 
byggnadshöjd med ytterligare en våning passar 
bättre ihop med den bebyggelse som finns 
parallellt på Kyrkogatan/ Gränsgatan. 
 
Flyttas byggnationen norrut kommer den inte att 
störa inte störa de boendes (vid Falkgränd) utsikt 
in mot stan. 
 
 
 
 
Det bör också därför sparas en ytterligare grön 
markyta på den norra delen av markområdet 
uppemot Falkgränd. Det gör att boende efter 
Villagatan/Villabacken får en fortsatt vy ut mot 
Ljustern. 
 
 
 
 
 
 
 
Befintlig gångväg över Prästgärdet uppemot 
Falkgränd bör tas bort. Jag har skissat på en ny 

Kommentar: 
 
 
 
 
 
 
Den centrala delen av Säters stadskärna är upptaget 
som ett riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap 
6§ miljöbalken på grund av de byggnadskulturella 
värden som staten har bedömt finns i området. Området 
sträcker även ut sig söder- och västerut från 
stadskärnan, t.ex. över stora delar av Prästgärdet, för 
att bevara dess karaktär av ”övergång till landsbygden”:  
”Området söder och väster om kyrkan som är rester av 
kungsgårdens och kyrkoboställets mark och som med sin 
glesare bebyggelse utgör en övergång till landsbygd.” 
En utökning av planområdet norrut skulle inte vara 
lämpligt med hänsyn till de värden som avses att bevaras 
med riksintresset. Att hänsyn tas riksintresset i 
tillräcklig utsträckning bevakas av staten genom 
länsstyrelsen. 
 
Kommunen är medveten om att byggnation på den 
aktuella platsen kommer att påverka den omgivande 
bebyggelsen i viss utsträckning, men har gjort 
avvägningen att det mycket angelägna allmänna intresse 
som ett SäBo innebär väger tyngre än de enskilda 
intressen som utblickarna från närliggande bostäder 
utgör. Det är dock av största vikt att den planerade 
bebyggelsen gestaltas på ett sätt som minskar den 
negativa påverkan på närliggande bostäder. 
Gestaltningen regleras i viss mån i denna detaljplan, 
men slutlig utformning avgörs i bygglovsskedet. 
 
Kommunen bedömer att den nya sträckning för gång- 
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sträckning för cykelväg/gångväg som också ger 
de boende uppe på Åsenområdet en bättre 
sträckning in mot stadens centrum. 
 
 
 
Mitt förslag innebär också en fördel att den befintliga 
asfalterade parkeringsytan vid församlingshemmet 
också kan utökas och utnyttjas för besökande och 
anställda vid boendet. 
 
 

och cykelväg som den yttrande föreslår medför en 
försämrad tillgänglighet till centrum för de boende i norra 
delen av Åsen. Den befintliga sträckningen av gång- och 
cykelvägen avses att behållas. På sikt kan nya gång- och 
cykelvägar övervägas över Prästgärdet för att komplettera 
de befintliga. 
 
Det är fullt möjligt att nyttja den befintliga parkerings-
ytan vid församlingshemmet för besökande och anställda 
vid boendet även med den avgränsning av planområdet 
som föreslås på plankartans samrådsversion, eftersom 
det rör sig om ett mycket kort avstånd däremellan. 

Allmänhet/privatperson 7 2018-04-04 
Vi har tagit del av planförslaget för byggnation av 
särskilt boende på Prästgärdet. 
 
Vi har följande synpunkter att anföra. 
 
Det är glädjande att ett första steg tas i den alltför 
långa processen att bygga ett nytt äldreboende. 
 
I handlingarna redovisas illustration av byggnad för 
det särskilda boendet. I förhållande till annan 
byggnation i Säter handlar det om en mycket stor 
byggnad. Höjden varierar mellan 12 och 8 meter. 12 
meter är höjden i den södra delen som vetter mot 
Falkgränd. Beroende av takkonstruktion kommer 
höjden att vara ännu högre. 
Avståndet till bebyggelsen på Falkgränd är mindre än 
20 meter. Den byggnad som redovisas är 4:a 
byggnadskroppar med en längd av ca 70 meter 
vardera med en innergård. 
Hur kommer ljusförhållandet att vara på 
innergården? Antagligen mörkt i den södra delen. 
 
 
 
 
I planförslaget redovisas en flytt av befintlig 
transformatorstation, när den ändå skall flyttas varför 
denna placering? En placering i anslutning till 
planerad parkering känns naturligare. 
 
 
 
Varför finns ingen redovisning av gångförbindelse till 
busshållplatsen? 
 
 
Eftersom detta är den största och mest omfattande 
byggnationen i Säters historia är det viktigt att 
planläggningen sker med stor omsorg. Därför anser 
vi att alternativa förslag och placering av byggnaden 
skall redovisas. I områdets västra del finns sedan 
tidigare skisser framtagna av Säterbostäder. Hur kan 
detta tidigare arbete nyttjas som ett alternativ till 

Kommentar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den redovisade illustrationen är endast ett exempel på 
bebyggelse som kan tillkomma inom planområdet. Eventuella 
studier av ljusförhållandena får analyseras i ett senare skede 
inom ramen för SäBo-projektet, inte inom ramen för 
detaljplanen. Planbestämmelsen om högsta byggnadshöjd 
justeras dock så att all kvartersmark med byggrätt får högsta 
byggnadshöjd 8 meter, vilket ger förutsättningar för bättre 
ljusförhållanden på en innergård. 

 
En placering av ny transformatorstation i östra delen av 
planområdet övervägdes under arbetet med detaljplanens 
samrådshandlingar, men bedömdes mindre lämplig bl.a. 
utifrån att ett sådant läge skulle begränsa flexibiliteten i 
planens byggrätt samt att en placering i västra delen är mer 
optimal utifrån hur elnätet i området är uppbyggt idag. 
 
Detaljplanen reglerar inte sådana detaljer. I samband med 
planeringen av utemiljön kring SäBo-byggnaden kommer 
sådana aspekter att redovisas. 
 
Området i anslutning till Prästgärdets västra del är tänkt att 
planläggas för ordinärt boende i enlighet med kommunens 
bostadsplan. 
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placering. (bifogas). 
 
I planförslaget utökas byggrätten för Säterbostäders 
hus på Falkgränd för den del som berörs av 
planförslaget. Av förslaget framgår att tanken är att 
nyttja dessa hus för framtida utökning av antalet 
platser för särskilt boende. Skall husen rivas eller 
byggas om? 
 
En byggnation av den omfattning som det är fråga 
om berör ett stort antal invånare i vår kommun och 
det är därför särskilt angeläget att många kommer till 
tals och att alternativ placering redovisas. Detta är 
inte ett ifrågasättande av fullmäktiges beslut om 
placering på Prästgärdet utan var. 
 

 
 
 
Det är i dagsläget inte bestämt om och hur byggnaderna vid 
Falkgränd ska nyttjas. Detaljplanen tar dock höjd för att det 
ska vara möjligt att antingen bygga om byggnaderna eller 
ersätta dem med nya byggnader. 
 
 

Den process som framtagandet av detaljplanen följer har 
innefattat samråd av planprogram och samråd av 
detaljplan. Vid båda dessa tillfällen har invånarna i 
Säter haft möjlighet att tycka till om detaljplanen, både 
vilken plats i Säter som är mest lämplig att bebygga med 
SäBo (planprogram) och hur den aktuella platsen ska 
bebyggas (detaljplanen). Vad gäller valet av plats vid 
den sydöstra delen av Prästgärdet tog kommunen fram 
ett planprogram under 2017 för att utreda vilken plats i 
Säter som var lämpligast för SäBo. Planprogrammet 
godkändes av kommunfullmäktige 2017-09-21. Det 
aktuella planområdet vid Prästgärdets sydöstra hörn 
prioriterades högst, delvis på grund av ambitionen att de 
som bor där ska ha nära till centrum för att på så vis 
vara en del av samhället även i ett sent skede av livet. I 
planprogrammet fanns även ett annat område vid 
Prästgärdet med som ett alternativ, i dess norra del, men 
detta valdes bort på grund av dess konflikt med 
riksintresset för kulturmiljövården (”Säters 
stadskärna”). 

 
Kommunala remissinstanser m.fl. 
 

Räddningstjänsten Dala Mitt, 2018-03-23 
Området bör anordnas så att vi har max 50 meter 
mellan uppställningsplats för våra fordon och 
angreppsväg (dörr i byggnaden i vilken vi tar oss in 
för att påbörja insats). 
 
Det bör finnas tillgång till brandpost med erforderlig 
kapacitet i närheten av byggnaden som ska uppföras. 
Räddningstjänsten Dala Mitt vill bli kontaktade för 
dialog när brandvattenförsörjningen ska lösas. 
 
 

Kommentar: 
Synpunkten noteras och förs vidare till de som ansvarar 
för utformning av den planerade byggnaden. 
 
 
 
Synpunkten noteras och förs vidare till projektledaren för 
SäBo-byggnaden. 
 
Yttrandet tolkas som att den yttrande inte har någon 
invändning mot detaljplaneförslaget. 
 

Miljö- och byggenheten, 2018-04-03 
Från Miljö- och byggenhetens sida ställer vi oss 
bakom grundtankarna i planförslaget. På några 
områden har vi dock tillägg/kommentarer: 

• Den yngre lövskogen inom planområdet kan idag 
inte sägas ha något stort naturvärde. Då den 
tillkommande bebyggelsen förstås bör omges av 
en del grönska är det dock önskvärt att dessa träd 
i så hög grad som möjligt kan bevaras under 
plan- och byggskedena för att i viss mån kunna 
bidra med uppvuxna träd till grönyteplaneringen. 

Kommentar: 
 
 
 
Planbeskrivningen kompletteras med text om att det är 
önskvärt att spara så många träd som möjligt. Eftersom 
planeringen av grönytor och andra friytor inte är så långt 
gången än bör bevarandet av vegetationen inte låsas upp 
som planbestämmelser. Den planering av grön- och 
friytor som görs inom ramen för SäBo-projektet får 
avgöra vilken vegetation som blir kvar efter ett 
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• Som nämn i planhandlingarna finns idag ett 
behov av att tillskapa funktioner för fördröjning 
av höga flöden av nederbörd/dagvatten. Det 
finns också ett behov av att vid byggnationen 
flytta den befintliga dagvattenledningen. De 
parkeringsplatser som ska skapas kommer även 
de att öka behovet av fördröjning och rening av 
dagvatten. Ett sedan tidigare konstaterat problem 
ur miljö- och hälsosynpunkt är också att den 
aktuella dagvattenledningen mynnar direkt i sjön 
Ljustern, med de nackdelar detta innebär för 
utsläpp till vattenmiljön. Vi påtalar därför 
behovet att redan i planarbetet kartlägga hur en 
alternativ dagvattenhantering i området skulle 
kunna gestaltas. Rätt utformad skulle denna 
kunna kombinera utjämning av höga flöden, 
rening av vatten från närsalter och andra 
föroreningar, ökad biologisk mångfald och en 
tilltalande park-/grönmiljö kring äldreboendet. 
Från enhetens sida kan vi också särskilt påpeka 
att kommunen sökt och fått s.k. LONA-bidrag 
för vidare planering av bland annat lokalt- och 
naturvårdsanpassat omhändertagande av 
dagvatten. 

• Även i övrigt är utformningen av utemiljöerna i 
området en viktig fråga. I detta centrala läge i 
staden kan åtgärder med exempelvis planteringar 
och sittplatser komma både de boende och 
allmänheten till gagn. En överföring av delar av 
de öppna markerna – som idag mest består av 
tuvigt gräs – till mer blomrika marker är också en 
intention i den tidigare nämnda LONA-
satsningen på stadens gröna infrastruktur. 
Planeringen av äldreboendets utemiljö bör också 
ses som en integrerad del av den mer storskaliga 
planeringen av hur Prästgärdet som helhet kan 
utformas för att vara till nytta och glädje för 
kommuninvånare och besökare i alla åldrar. 

• Hur källsortering/återvinning ska lösas inom 
detaljplaneområdet är en fråga som inte bör 
glömmas bort. Det är viktigt att tillräckliga 
utrymmen finns för att på ett rationellt sätt 
bedriva en avfallshantering i enighet med 
kommunen renhållningsordning. Det kan därför 
vara på sin plats att överväga att reservera en 
plats för en återvinningsstation inom området, 
alternativt reservera plats för fastighetsnära 
insamling av avfall i linje med de intentioner som 
nu verkar komma från regeringen.  

• Vid den fortsatta planeringen är fungerande 
avfallsflöden ur hälso- och miljösynpunkt ett 
viktigt område. Ur hälso- såväl som 
arbetsmiljösynpunkt är det önskvärt att åtskilja 
avfallsutrymmen och transportvägar från andra 
lokaler där hög hygienisk nivå krävs. Detta har 
också konstaterats vara ett problemområde i det 

genomförande av detaljplanen. 
 
 
 
 
 
Detaljplanen reglerar bara det snävt avgränsade 
planområdet där det, sett till storleken på de berörda 
avrinningsområdena och till Prästgärdet som helhet, 
finns begränsande möjligheter till hantering av dagvatten. 
En stor del av de åtgärder som kan tänkas bli aktuella 
att genomföra kommer troligen att behöva göras utanför 
planområdet. Som nämns i planbeskrivningens 
samrådsversion ska en mer detaljerad planering av 
dagvattenhanteringen i anslutning till den planerade 
byggnationen göras inför bygglovsprövningen. Inom 
ramen för den utredningen kommer olika lösningar för 
dagvattenhantering att övervägas och dialog att föras med 
miljö- och byggenheten. Dagvattenutredningen för SäBo-
projektet bör samordnas med kommunens LONA-
satsning på Prästgärdet. Planbeskrivningen kompletteras 
med text om vilka funktioner som en optimal 
dagvattenhantering bör sträva efter att uppnå. 
 
Synpunkten noteras. Planbeskrivningen kompletteras 
med de delar av synpunkten som berör planområdet. 
Planeringen av utemiljön vid SäBo-byggnaden bör 
samordnas med kommunens LONA-satsning på 
Prästgärdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planbeskrivningen kompletteras med text om 
källsortering/återvinning/avfallshantering.  
 
Varken exakt placering av SäBo-byggnaden inom 
planområdet eller planering av utemiljön kring 
byggnaden är ännu klar. Det är därför mindre lämpligt 
att låsa byggrätten för detaljplanen genom att reservera 
en viss markyta för hantering av återvinning/avfall, 
eftersom detta kan försvåra genomförandet av projektet. 
 
 
Synpunkten noteras och förs vidare till ansvariga för 
SäBo-projketet och planeringen av utemiljön. 
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befintliga äldreboendet i Säter. 

• I planhandlingarna sägs att enklare beräkningar 
av buller har gjorts. Att kunna ta del av detta 
underlagsmaterial är en förutsättning för att från 
vår sida kunna uttala oss närmare om risken för 
bullerstörning inom området. 

• I planförslaget anges att parkering för personal 
har bedömts till 50 platser och i huvudsak är 
tänkt att lokaliseras till mark vid korsningen 
Gränsgatan/Åsenvägen samt Coriandergårdens 
befintliga parkering. Från enhetens sida 
uppskattar vi ambitionen att underlätta ett 
hållbart resande med kollektivtrafik och cykel. Vi 
påpekar ändå att människan av naturen är lat och 
att bedömningen verkar vara rätt snålt gjord. 
Risken finns därför att besöksparkeringen kan 
komma att upptas av personal. Frågan om 
utformning, dimensionering och placering av 
parkeringsytor behöver beaktas i det fortsatta 
arbetet. När det gäller handikapplatser måste 
dessa finnas inom 25 m från entrén. I 
sammanhanget kan det eventuellt också vara 
aktuellt att se över turtäthet, sträckning etc. av 
den busstrafik som passerar området. 

 

 
Underlagsmaterialet delges miljö- och byggenheten. 
 
 
 
 
Synpunkten noteras och förs vidare till ansvariga för 
SäBo-projektet och planeringen av utemiljön. 
 
 
 
 
 
Bedömningen av behovet av antalet parkeringsplatser för 
personal har gjorts av verksamhetens personal själva. 
 
Planbeskrivningen kompletteras med text om vikten av 
att verksamheten reglerar användningen av 
parkeringarna inom planområdet för att undvika 
oönskad användning av dessa. Detta kan t.ex. göras 
genom informationsinsatser, beteendepåverkansåtgärder, 
skyltning, beivran av felaktig användning och 
genomtänkt utformning av parkeringarna. 

Säterbostäder AB 2018-04-03 
Säterbostäder har tagit del av de handlingar som 
berör detaljplaneförslaget och anför följande: 
 
Som planförslaget är utformat kan det bli en 
betydande påverkan på boendemiljön för bolagets 
hyresgäster på den del av Falkgränd som vetter mot 
den del av Prästgärdet som är tänkt att bebyggas med 
nytt Säbo. 
 
I planförslaget har man förordat en byggnadshöjd på 
12 meter för att det ska ges möjlighet att bygga i tre 
våningar. Inklusive takhöjd innebär det att Säbo-
byggnaden kan tillåtas bli 13-15 meter hög beroende 
på hur tak utformas. Den illustration som redovisas i 
samrådshandlingen ger vid handen att Säbo-
byggnadens fasadlängd kan komma att uppgå till mer 
än 70 meter samtidigt som Säbo-byggnadens 
placering hamnar inom ett så kort fasadavstånd som 
17-18 meter i förhållande till hyreshusen på 
Falkgränd. Dessa planförutsättningar medför att 
Säbo-byggnationen förorsakar en förtätning mot 
Falkgränd som inte alls är önskvärd ur 
boendemiljösynpunkt. Hänvisar till bifogad 
illustration som påvisar förtätningen och 
storleksförhållandet mellan befintliga hyreshus på 
Falkgränd och tilltänkt Säbo-byggnad med 
utgångspunkt från samrådshandlingens 
planbeskrivning. 
 
Med anledning av ovanstående förordas att Säbo-

Kommentar: 
Plankartan kompletteras med en bestämmelse om minsta 
avstånd mellan bebyggelsen på Falkgränd och den 
tillkommande bebyggelsen i planområdets norra halva. Om 
SäBo-verksamheten på sikt behöver utökas söderut ska 
detta vara möjligt trots denna bestämmelse. 
 
Planbestämmelsen om högsta byggnadshöjd justeras så att 
all kvartersmark med byggrätt får högsta byggnadshöjd 8 
meter. Plankartan kompletteras också med bestämmelser 
om högsta tillåtna takvinkel och högsta tillåtna marknivå 
för marken närmast norr om den befintliga bebyggelsen vid 
Falkgränd. Dessa ändringar och tillägg syftar till att 
begränsa upplevelsen av den totala höjden på byggnaderna. 
 

Kommunen är medveten om att byggnation på den aktuella 
platsen kommer att påverka den omgivande bebyggelsen i 
viss utsträckning, men har gjort avvägningen att det mycket 
angelägna allmänna intresse som ett SäBo innebär väger 
tyngre än de enskilda intressen som utblickarna från 
närliggande bostäder utgör. Det är dock av största vikt att 
den planerade bebyggelsen gestaltas på ett sätt som minskar 
den negativa påverkan på närliggande bostäder. 
Gestaltningen regleras i viss mån i denna detaljplan, men 
slutlig utformning avgörs i bygglovsskedet. 
 
Planbestämmelsen f1 formuleras om för att bättre kunna 
reglera den nya bebyggelsens krav på anpassning till det 
öppna landskapsrummet och ges den nya lydelsen: 
”Huvudbyggnad ska ges en gestaltningsmässigt 
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byggnaden utförs enbart i två våningsplan mot 
Falkgränd. Sedan bör det även ges förutsättningar så 
att fasadavståndet mellan berörda byggnader kan 
breddas. 

omsorgsfull utformning och delas upp så att den upplevs 
som flera byggnadsvolymer”. 
Planbeskrivningen uppdateras med ett nytt exempel på 
byggnadens utformning som bättre motsvarar den nya 
bestämmelsen. Illustrationen i planbeskrivningen är 
framtagen i ett tidigt skede av SäBo-projektet och kommer 
att bearbetas vidare under projektets gång för att bättre ge 
en upplevelse av småskalighet, där byggnaden är uppbruten i 
flera mindre byggnadsvolymer innan bygglovsansökan 
lämnas in. 

 
STÄLLNINGSTAGANDE 
Planförslaget justeras på följande punkter innan det blir föremål för granskning: 

 

• Planbestämmelser införs på plankartan om fasadmaterial, taktäckning, tillgång till bullerskyddad 

uteplats för lägenheter närmast Åsenvägen, största tillåtna takvinkel, högsta nivå på marken där 

SäBo-byggnaden ska placeras, minsta avstånd mellan bebyggelsen på Falkgränd (Ådern 1) och den 

tillkommande bebyggelsen i planområdets norra halva (Säter 4:5). 

• Planbestämmelse f1 ges ny lydelse. 

• Planbestämmelsen om högsta byggnadshöjd justeras till 8 meter för hela planområdet. 

• Planbeskrivningen kompletteras med avseende på brottsförebyggande åtgärder, trafiksäkerhet, 

utformning av fasader och tak, största tillåtna takvinkel, högsta nivå på marken där SäBo-byggnaden 

ska placeras, minsta avstånd mellan befintliga byggnader på Ådern 1 (Falkgränd) och tillkommande 

byggnader på Säter 4:5 (norra halvan av planområdet), tolkning av gestaltningsbestämmelser, ny 

illustration av SäBo-byggnaden, framtida trafikflöde på Åsenvägen och Gränsgatan, resultat och 

slutsats från trafikalstringsberäkning, vilka funktioner som en optimal dagvattenhantering bör sträva 

efter att uppnå, planeringen av utemiljön vid SäBo:t, källsortering/återvinning/avfallshantering, 

vikten av att verksamheten reglerar användningen av parkeringarna inom planområdet för att 

undvika oönskad användning av dessa. 

• Planbeskrivningen förtydligas med avseende på ledningsrätt, gestaltning, bullerberäkning och 

bullerbestämmelse, närhet och påverkan på riksintresset, förändring av planområdets avgränsning 

jämfört med redovisningen i planprogrammet, trafikförsörjning av planområdet, parkering, hur en 

framtida utökning av SäBo-verksamheten skulle kunna ske inom planområdet. 

 

Därutöver tillkommer redaktionella ändringar i planbeskrivningen. 
 

Beaktande av synpunkter 
Följande instanser, sakägare och allmänhet har inte fått sina synpunkter tillgodosedda helt eller delvis: 

• Länsstyrelsen  

• Allmänhet/privatperson 1  

• Allmänhet/privatperson 2  

• Boende på 5  

• Moderaterna Säter  

• Allmänhet/privatperson 6  

• Allmänhet/privatperson 7  

• Miljö- och byggenheten  

• Säterbostäder AB 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Säter 2018-06-12 

Andreas Mossberg 
Samhällsbyggnadschef 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2017-09-21 15 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf §  Dnr KS2017/0270 

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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SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2017-06-07 4 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

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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SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2017-06-07 5 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

forts. SBN § 85 

Reservation 
Malin Hedlund (M) reserverar sig mot beslutet. � � � � � � � � � � 	 
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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. 

167



Dnr: SBN 2016/0509 

11 

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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Planprogrammet är upprättad av samhällsplanerare Isak Jakobsson och arkitekt 
SAR/MSA Yvonne Seger, Sweco Architects AB i samråd med planarkitekt Sofie 
Norberg och samhällsbyggnadschef Andréas Mossberg, Säters kommun, och 
Roland Appelgren, Projektledarbyrån.  

INSTANS DATUM 

Planuppdrag givet Kommunstyrelsen 2017-02-07 
Godkänd för programsamråd Delegation 

samhällsbyggnadschef 
2017-03-13 

Planprogram godkänt Samhällsbyggnadsnämnden 

Sweco Architects AB för samhällsbyggnadsförvaltningen, Säters kommun i februari 2017.

Isak Jakobsson Yvonne Seger 
Samhällsplanerare Arkitekt SAR/MSA 
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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.
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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. 

187



10 

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 
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ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING
UPPDRAG 

SÄBO, Säter, antikvarisk sakkunnig 
UPPDRAGSLEDARE 

Isak Jakobsson 
DATUM 

2018-02-07 

UPPDRAGSNUMMER 

11000569 
UPPRÄTTAD AV 

Martin Åhrén 

Antikvarisk förundersökning gällande förslag till särskilt boende i 
anslutning till riksintresset Säters stadskärna (W109), Säter kn, 
Dalarnas län 

Bakgrund 
Sweco hjälper för närvarande Säters kommun med en ny detaljplan för ett särskilt boende i 
Säter. Placeringen inom det s.k. Prästgärdet ligger strax utanför riksintresset Säters stadskärna, 
i mötet mellan den gamla rutnätsstaden, den Nya staden, ett område med mindre flerbostads-
hus uppförda i slutet av 1970-talet samt den öppna f.d. åkermark som tillhört kyrkan. Området 
för planen gränsar till men omfattas inte av områdesbestämmelserna för Säter stad. I 1991 års 
fördjupade översiktsplan för tätorten Säter, och i 2013 års översiktsplan för hela kommunen, är 
marken avsedd för allmänna ändamål. Idag finns två detaljplaner för området. Planen för den 
norra delen avser uppförandet av en förskola och planen för den södra avser ovan nämnda 
bostadshus som uppfördes i slutet av 1970-talet. 

När en samrådshandling skickades ut för lokaliseringen av ett nytt särskilt boende under våren 
2017 lämnade Länsstyrelsen Dalarna ett yttrande daterat 2017-04-11 (lst dnr. 402-2745-2017). I 
detta yttrande framkom att länsstyrelsen önskade kompletteringar gällande hänsyn till det 
kulturhistoriska riksintresset. Länsstyrelsen ansåg därutöver också att 

”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.”

Med utgångspunkt i detta har undertecknad engagerats som antikvarisk sakkunnig. 

Riksintresset Säters stadskärna 
Formuleringen av riksintresset lyder 

Motivering: 

Stadsmiljö, småstad som i den regelbundna rutnätsplanen från 1600-talet, övergången till 

landsbygd i sydväst och träbebyggelsen speglar 1600-talets stadsgrundningspolitik och 

trästadens bebyggelseutveckling till tiden kring sekelskiftet 1900. 

Uttryck för riksintresset: 

Gatunät och tomtstruktur. Bebyggelsekaraktären med stadsgårdarnas huvudbyggnader mot de 

större gatorna och ekonomibyggnaderna mot gränder och gårdsmiljöer. Torgmiljö med rådhus 

och stadshotell. Området söder och väster om kyrkan som är rester av kungsgårdens och 
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kyrkoherdeboställets mark och som med sin glesare bebyggelse utgör en övergång till 

landsbygden. 

Platsens historia 
Det aktuella området är historiskt sett en del av kyrkoherdeboställets inägor, dvs. mark som 
tillhörde kyrkan och som ursprungligen utgjorde en förmån för kyrkoherden som del av dennes 
lön. På 1905 års stadskarta, som upprättades för att planlägga Säter stads östra halva – Nya 
staden, ingår inte ännu området i staden. Det ingår inte heller, annat än till en mindre del, i 1942 
års stadsplan. Inte förrän i slutet av 1970-talet, då de första delarna av den södra stadsdelen 
Åsen planlades, kom Prästgärdet att bli en naturlig del av Säters stad. Men då i egenskap av 
grönområde. Med riksintresset pekades Prästgärdet ut som en del av det historiska landskapet 
med betydelsefulla kopplingar till dess äldre historia. I denna historia ingår framförallt markens 
roll för avlöningen av stadens och landsförsamlingens gemensamma kyrkoherde. 

Gällande detaljplaner/nollalternativet 
1990 antogs den detaljplan som ännu gäller för den norra delen av det aktuella planområdet. 
Avsikten med planen var att möjliggöra byggandet av en förskola. Planen redovisar en byggrätt 
om 800 m2 i ett plan med en högsta byggnadshöjd på 4,5 meter men utan angiven takvinkel. 
När områdesbestämmelserna för Säters innerstad upprättades 1994 exkluderades planområdet 
trots att det var en del av Prästgärdet vilket i övrigt inkluderades i egenskap av allmän plats och 

Säter sett från sydväst 1936. Här syns prästgården i förgrunden med ljusa fasader och en 
rundel på gårdsplanen framför. Till höger ligger ytterligare en gård, möjligen kyrkans arrende-
gård, och bakom denna breder Prästgärdet ut sig. Åkermarken är till största del ännu bevarad. 
Foto: Oscar Bladh i Kulturmiljöbild hos Riksantikvarieämbetet. 
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parkmark. Genomförandetiden för planen gick ut 1999 och någon byggnation har aldrig kommit 
till stånd. 

Planen för den södra delen av området – Prästhagen – vann laga kraft 1977 och avser bostäder 
i radhus och/eller flerbostadshus i max två plan men utan angiven högsta byggnadshöjd. Här 
finns idag flerbostadsbebyggelse uppförd i slutet av 1970-talet. 

  

Den gällande detaljplan för del av Prästgärdet som vann laga kraft 1990 och vars genomförandetid gick ut 1999. 
Området är märkt med ett S för skola eller förskola men någon byggnad har aldrig blivit uppförd. Samhällsav-
delningen Säters kommun. 
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Aktuellt förslag till ny detaljplan 
Planområdet inringas av flerbostadsbebyggelsen från 1970-talet i söder, egnahem från det 
tidiga 1900-talet i öster och den gamla rutnätsstadens bebyggelse i norr. Åt väster breder 
fortfarande det gamla åkerlandskapet ut sig och i fonden syns sjön Ljustern. 

Förslaget redovisar en byggrätt uppdelad i tre höjdnivåer. Den norra delen motsvarar i det 
närmaste gällande detaljplan för förskolan och här anges en byggnadshöjd på 8 meter. Likaså 
finns en del längst i söder med en byggnadshöjd på 8 meter. Här finns redan flerbostadshus i 
två plan med adress Falkgränd. Den till ytan största delen av planen – den i planområdets mitt – 
har en angiven byggnadshöjd på 12 meter. Även inom denna del av planen finns flerbostadshus 
i två plan längs norra sidan av Falkgränd. Planen anger inte någon nockhöjd eller takvinkel. 

  

Gällande detaljplan för Prästhagen som vann laga kraft 1977 och bebyggdes åren därefter. Den norra halvan av 
denna plan är tänkt att ersättas av det nya planförslaget för del av Prästgärdet. Samhällsavdelningen Säters 
kommun. 
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Antikvarisk bedömning 
Det område som avses i den föreslagna detaljplanen är ett stadsnära f.d. åkerlandskap av hävd 
knutet till kyrkan. Den flerhundraåriga traditionen av församlingsägd åkermark inom kyrkan 
framgår inte enbart genom att området varit undantaget i stadsplanerna och fortfarande är 
obebyggt, det framgår också i dess namn; Prästgärdet. Platsen speglar en del av den samhälls-
struktur som gällde ända fram till 1910 då prästerna blev tjänstemän med månadslön och 
församlingarnas mark istället utarrenderades som s.k. löneboställen. 

Säter är som stad lätt avläsbar vad gäller de historiska utbyggnaderna. Den gamla rutnäts-
staden avgränsas i första hand av sin strikta stadsplan. Den Nya staden är likaså tydlig då den 
baserades på trädgårdsstadens ideal vilket var gällande vid förra seklets början. 1942 års 
utvidgning tog ett betydligt större grepp och lät Säter expandera kraftigt åt norr och väster. Med 
utbyggnaden av Åsen-området under 1970- och 80-talen fullföljdes även utbyggnaden åt söder 
och staden fick i stort den omfattning Säter har idag. Från att ha varit en del i Säters periferi, 
med tydligare kopplingar till landsbygden än staden, har således Prästgärdet vuxit in i Säter och 
utgör numera en central del av staden som helhet. 

Förslag till ny detaljplan för del av Prästgärdet. Samhällsavdelningen Säters kommun genom Sweco. 
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Att bygga centralt i Säter kan inte betraktas som vare sig oväntat eller kontroversiellt. Såväl 
ekonomiska som social- och samhällsnyttiga faktorer talar för det. Inte minst när det gäller 
byggandet av samhällsfunktioner som skolor och inrättningar för vård och omsorg. Den initiala 
frågan i detta fall är dock vilka konsekvenser den föreslagna detaljplanen kan få på riksintresset. 
Det saknar förvisso en exakt fysisk avgränsning men formuleringarna anger vad det är som 
skall skyddas inom riksintresset; 

”Stadsmiljö, småstad som i den regelbundna rutnätsplanen från 1600-talet, övergången till 
landsbygd i sydväst och träbebyggelsen speglar 1600-talets stadsgrundningspolitik och 
trästadens bebyggelseutveckling till tiden kring sekelskiftet 1900.” 

Riksintresset inbegriper med andra ord inte stadens utbyggnader enligt 1905 och 1942 års samt 
1970-talets stadsplaner. 

Delar av det aktuella planområdet berörs däremot i uttrycket för riksintresset; 

”Området söder och väster om kyrkan som är rester av kungsgårdens och kyrkoherdeboställets 
mark och som med sin glesare bebyggelse utgör en övergång till landsbygden.” 

Enligt Riksantikvarieämbetets tolkning och formulering i rapporten Kulturmiljövårdens riksintres-

sen enligt 3 kap. 6 § miljöbalken (2014) är det just uttrycken för riksintresset som inte påtagligt 
får skadas vid planläggningen eller uppförandet av ny bebyggelse. Men vid sidan av ingrepp i 
riksintressets uttryck kan det också handla om den visuella påverkan ny bebyggelse kan ha på 
upplevelsen av riksintresset. I Riksantikvarieämbetets rapport står att 

”Åtgärder som visuellt dominerar landskapet eller ändrar kulturlandskapets karaktär kan ha en 
betydande påverkan på en riksintressant kulturmiljö även då åtgärden genomförs utanför 
området.” 

Den föreslagna planen kommer, i likhet med gällande detaljplan, att innebära att den gamla 
åkermarken omvandlas till bebyggd mark. Därmed borde det stå klart att både den befintliga 
och den föreslagna detaljplanen – ur juridisk mening – får en påverkan på riksintresset Säters 
stadskärna oavsett om området anses ligga inom riksintresset eller strax utanför. Följdfrågan 
blir huruvida påverkan kan betraktas som en påtaglig skada eller inte. 
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Slutsats 
Med den föreslagna detaljplanen skapas en till ytan avsevärt större byggrätt än den som gäller 
för förskolan idag. Därutöver tillåter byggrätten en högsta byggnadshöjd på 12 meter i relation 
till dagens 4,5 meter. Risken är uppenbar att en byggnad av sådana mått kommer att ”visuellt 
dominera landskapet” enligt Riksantikvarieämbetets definition. Den kommer sannolikt också att 
”ändra kulturlandskapets karaktär” då volymen är avsevärt större än rutnätsstadens bebyggelse 
likväl som Nya stadens egnahem och 1970-talets flerbostadshus. 

Alldeles oavsett om den gällande planen eller en ny tillämpas kommer genomförandet att 
innebära en potentiell påverkan på riksintresset, om än i dess periferi. Att området bebyggs 

Fotomontage som redovisar hur planområdet skulle upplevas från väster om en förskolebyggnad uppförs i enlighet 
med gällande byggrätt och detaljplan (ovan). Samt hur det skulle upplevas med en byggnad för särskilt boende i 
enlighet med den föreslagna byggrätten och detaljplanen (nedan). 
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istället för att förbli bevarad åkermark innebär att möjligheten till ett återtagande av den 
historiska användningen oåterkalleligen försvinner. Som en direkt konsekvens kommer också 
landskapsbilden att förändras. Planområdet står dock i direkt relation till 1970-talets bostads-
område med mindre flerbostadshus som redan idag avviker från Säters äldre bebyggelse. 
Skillnaden mellan gällande och föreslagen plan är skalan, den gällande planen skulle medföra 
en mindre visuell påverkan på landskapsbilden. 

Med den föreslagna detaljplanen öppnas för olika alternativ i bygglovsskedet och graden av 
påverkan på riksintresset styrs också i stor utsträckning av den tillkommande bebyggelsens 
slutliga utformning. I länsstyrelsens yttrande över lokaliseringen förordas faluröda träfasader 
och lertegel på taken. Huruvida detta är rätt väg att gå för att hantera påverkan på riksintresset 
kan diskuteras. Det primära torde snarare vara hur den eller de tillkommande byggnadsvolym-
erna grupperas samt hur de relaterar till den näraliggande bebyggelsen. Det öppna läget sett 
från stadskärnan ställer högre krav på anpassningen än material och färg. 

Av de två faktorer som är av störst betydelse för riksintresset – markanvändningen och den 
visuella påverkan på kulturlandskapet – fattades det ett beslut om ändrad användning redan 
1990 genom den nu gällande detaljplanen. Men med en förändrad användning följer i detta fall 
ofrånkomligen också en större eller mindre visuell påverkan på kulturlandskapet. Ett upphäva-
nde av gällande detaljplan p.g.a. det kulturhistoriska värdet är dock inte motiverat. Och med 
hänvisning till att området ligger i riksintressets yttersta periferi är det svårt att göra bedöm-
ningen att ett fullföljande av den föreslagna planen skulle medföra ”påtaglig skada” på 
riksintresset. 

 

 

 

 

 

Martin Åhrén 
Certifierad sakkunnig kulturvärden, nivå K 
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Detaljplan Säbo Prästgärdet 

Dnr: SBN2017/0898 

1 
 

       
 
    2018-06-14 

 
 
Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för Särskilt boende, SäBo, 
Prästgärdet Säter. 
 
Beteckning på Fastighetsägare, adress 
registerkartan    
_________________________________________________________________________ 
 
1. Fastigheter inom planområdet  
 
SÄTER 4:5  SÄTERS KOMMUN 
  783 27 SÄTER 
 
ÅDERN 1  SÄTERBOSTÄDER AB 

BOX 123 
78323 SÄTER 

 
 

2. Fastigheter utanför planområdet 
 
BRÄNNÄSSLAN 1     

 
 

   
    

 
 

 
BRÄNNÄSSLAN 2     

 
 

  
    

 
 

 
DRAKEN 1      

 
 

  
   

 
 

 
DRAKEN 2      
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DRAKEN 3      

 
 

   
    

 
 

 
DRAKEN 4   

 
 

 
DRAKEN 5   

 
 

 
DRAKEN 6   

 
 

 
EJDERN 1     
   
   
 
     
   
   
 
EJDERN 2     
   
   
 

   
 

 
 
GÄDDAN 8  BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNSGATAN 
  GRÄNSGATAN 20A 
  78330 SÄTER 
 
GÄRDET 1  SÄTERBYGDENS FÖRSAMLING 
  CORIANDERS ALLÉ 2 
  78330 SÄTER 
 
ÅDERN 13      

 
 

 
    

 
 
ÅDERN 18     
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ÅKAREN 5   
   
   
 
ÅKAREN 6  SÄTERBOSTÄDER AB 

BOX 123 
78323 SÄTER 

 
 
3. Rättighetshavare och ledningsägare inom och direkt i anslutning till planområdet 
 
 
Rättighetshavare/ Typ av ledningar    
Ledningsägare 
____________________________________ 
 
DALA ENERGI AB El- och fiberledningar 
ÖVERMOVÄGEN 15 
793 26 LEKSAND 
 
HEDEMORA ENERGI Fjärrvärmeledningar 
BOX 33 
77633 HEDEMORA 
 
SKANOVA AB Teleledningar 
BOX 3010 
169 03 SOLNA 
 
SÄTERS KOMMUN VA-ledningar 
783 27 SÄTER 
 
 
Fastighetsförteckningen upprättad av 
 
Stefan Spånberg, Karttekniker/GIS-Ingenjör 
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Underlag till tjänsteutlåtande 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 0225-55 000 (vxl) sbn@sater.se  
 Box 300 Västra Långgatan 12 Fax Internetadress  
 783 27 Säter Säter 0225-516 65 www.sater.se  

 

Datum Diarienummer 
2018-10-25 SBN 2017/0898 

 

Underlag till tjänsteutlåtande angående Detaljplan för särskilt boende m.m. vid 
Prästgärdet 
Kommunfullmäktige i Säter beslutade 2018-10-15 §12 att återremittera ”Detaljplan för särskilt boende m.m. 
vid Prästgärdet”, upprättad i augusti 2018, för att ytterligare utreda och belysa förutsättningarna för annan 
användning än särskilt boende såsom skola och bostäder. Detta underlagsdokument utgör ett förtydligande 
till planhandlingarna vad gäller möjligheterna till utbyggnad inom planområdet utifrån planförslagets tillåtna 
användningar. 
 
I planbeskrivningen anges att detaljplanen syftar till att inom planområdet skapa förutsättningar för att 
uppföra ett särskilt boende för äldre (SäBo) med nödvändiga kringfunktioner. Detta görs i planen genom att 
medge uppförande av byggnader för bostäder, vård och skola. Samhällsbyggnadsförvaltningen kan instämma 
i att planbeskrivningen särskilt har inriktats på att beskriva möjligheterna att nyttja området för SäBo, med 
tonvikt på att SäBo placeras i den norra delen av planområdet. Den norra delen av planområdet är obebyggd 
och är sedan tidigare detaljplanelagd. Den gällande detaljplanen medger uppförande av skola och förskola. 

Illustrationer av markanvändningar 
I planbeskrivningen finns en illustration på hur den norra delen av planområdet principiellt skulle kunna 
nyttjas för Säbo.  
 
Illustrationer saknas för användning av området som skola eller bostäder. I den gällande detaljplanen finns 
illustration av hur området skulle kunna nyttjas för en förskola (barnstuga), se figur 1. 
 

 
Figur 1. Illustration med uppförande av förskola (barnstuga) i den norra delen av planområdet. Observera att detta endast är ett exempel på 
ny bebyggelse som kan tillkomma inom planområdet. Utdrag ur Planbeskrivning för Detaljplan barnstuga mm, Prästgärdet. 
 
 
Den nya detaljplanen medger att den illustrerade tomten skulle kunna utökas söderut och därmed möjliggöra 
cirka sex avdelningar, om byggnaden uppförs i ett plan. 
Om denna del av planområdet i stället skulle nyttjas för bostäder kan det ske genom olika former att 
bostadsbyggnader, antingen med flerfamiljshus i två våningar eller som radhus eller kedjehus. Friliggande 
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småhus (villor) bedöms vara mindre sannolikt för uppförande, även om planen inte förhindrar sådan 
bebyggelse, men då måste de interna gatorna utföras som gemensamhetsanläggning. Illustration i figur 2 visar 
ett exempel på hur den norra halvan av planområdet kan nyttjas för bostäder i form av kedjehus och radhus. 
 
 

 
Figur 2. Illustration med uppförande av bostäder (ordinärt boende) i form av kedjehus och radhus om totalt 3 200 m2 BTA1  i den norra 
halvan av planområdet. Observera att detta endast är ett exempel på ny bebyggelse som kan tillkomma inom planområdet Illustration: Sweco 
 
 
För all ny bebyggelse i norra delen av planområdet gäller att den ska ges en gestaltnings-mässigt omsorgsfull 
utformning. Fasaden ska huvudsakligen utgöras av träpanel med faluröd färg och taktäckning ska 
huvudsakligen utgöras av lertegel. 

Utemiljö 
I planbeskrivningen anges att ”Planområdet gränsar till både gatorna i Säters innerstad och Prästgärdets 
öppna landskap med gångvägar, vilket ger goda förutsättningar för trygg ute-vistelse i anslutning till det 
särskilda boendet. Friytor för lek, utevistelse och rekreation finns i övrigt även i skogsområdet strax sydväst 
om planområdet.” Detta gäller även då området skulle bebyggas med ordinära bostäder eller nyttjas för 
förskola eller skola. 
 
Om området ska nyttjas för skola/förskola så rekommenderas följande ytor för utomhuslek: 

- förskola 40 m2/barn 
- skola (F-9) 30 m2/barn 

 
 

                                                      
1 Bruttoarea (BTA) är de mätvärda utrymmena av våningsplanen i en byggnad. Bruttoarea begränsas av ytterväggens 
utsida och ingen hänsyn tas till smärre profileringar och lister. 
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Dagens förskolor byggs ofta i enheter på 60-90 barn och skolenheter på cirka 250 barn eller större. Den 
obebyggda, norra delen av detaljplanen bedöms i första hand kunna nyttjas för förskola. En förskola med 90 
barn behöver ca 3 600 m2 för uteaktiviteter. Ytan kan minskas om tomten ligger i direkt anslutning till andra 
tillgängliga parkytor. En översiktlig beräkning visar att rekommendationerna för utemiljön kan uppnås för en 
förskola med cirka 90 barn. 

Trafikalstring och buller 
I planbeskrivningen har en uppskattning gjorts av hur ett genomförande av planen påverkar trafikmängderna 
på de viktigaste gatorna i närheten av planområdet. Beräkningarna av trafikalstring vid ett genomförande av 
detaljplanen har gjorts för tre scenarier av trolig markanvändning och exploateringsgrad:  
 

- Särskilt boende (SäBo) 70 lägenheter 
- Förskola 100 elever (annan typ av skola medför lägre motorfordonsflöden)  
- Bostäder (ordinärt boende) 8 000 m² BTA  motsvarande 116 lägenheter 

 
Se vidare planbeskrivningen sidorna 14-16. De beräknade trafikmängderna utgör underlag för den 
bullerberäkning som redovisas i planbeskrivningen på sid 22-23. Resultatet av bullerberäkningen visar att 
bullernivån 40 meter från Åsenvägen är cirka 51 dBA ekvivalent ljudnivå (dBA) och 70 dBA maximal ljudnivå 
(dBA). Bullerberäkningarna för planens byggrätt närmare Åsenvägen än 40 meter visade på högre maximala 
ljudnivåer men oförändrade ekvivalenta ljudnivåer. Utifrån bullerberäkningen bedöms gällande riktvärden för 
trafikbuller vid bostäder kunna uppfyllas med god marginal. Uteplatser bör dock, för att klara maxvärdet, 
förläggas på byggnadssida som inte vetter mot Åsenvägen alternativt förläggas längre ifrån vägen än cirka 40 
meter. Planbestämmelse finns för marken närmast Åsenvägen om att lägenheter ska ha tillgång till uteplats 
som uppfyller gällande riktvärden för trafikbuller vid uteplats. 
 
Det trafikbuller som alstras till följd av ett genomförande av detaljplanen påverkar även befintliga bostäder 
längs gatorna i Säters tätort. Om samma förutsättningar för uteplats som för den aktuella detaljplanen (40 
meter från bullrande gata eller placerad på fasad som vetter bort från bullrande gata) tillämpas även på 
befintliga bostäder längs med Åsenvägen och Gränsgatan görs bedömningen att 
 

- befintliga bostadshus längs med Åsenvägen ligger till övervägande del på cirka 40 meters avstånd 
eller mer från gatan  

- befintliga bostadshus längs med Gränsgatan har till övervägande del sina uteplatser vända bort från 
gatan eller har på annat sätt tillgång till en från buller avskärmad uteplats 

 
Befintliga bostäder längs Åsenvägen och Gränsgatan bedöms utifrån denna översiktliga kartläggning i stort 
kunna uppfylla gällande riktvärden för trafikbuller vid bostäder vid ett genomförande av detaljplanen oavsett 
vilken av de tillåtna användningarna i planförslaget som planområdet nyttjas för. 
 
Buller från trafik inom planområdet, t.ex. på parkerings- och körytor liksom från varuleveranser mot 
närliggande bostäder kan varken utredas fullt ut eller regleras inom ramen för detaljplanen, eftersom detta är 
starkt avhängigt av vilket utbyggnadsprojekt som är aktuellt (t.ex. särskilt boende, bostäder eller skola) och 
vilken utformning av bebyggelsen som föreslås i det enskilda fallet. Buller från trafik inom planområdet och 
eventuellt behov av bullerdämpande åtgärder bör, vid behov, utredas i bygglovsprövningen utifrån de 
bygglovshandlingar som lämnas in. 

Framkomlighet biltrafik 
Nuvarande kapacitet i vägnätet för de närmsta berörda gatorna bedöms vara god. Som framgår av 
planbeskrivningen sidan 28 bedöms inte tillskottet av fordon till följd av ett genomförande av planen vara i 
sådan storleksordning att några betydande negativa konsekvenser uppstår t.ex. vad gäller biltrafikens 
framkomlighet. Eftersom trafikalstringsberäkningarna utgår ifrån tre olika scenarier för olika 
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markanvändningar gäller denna slutsats oavsett vilken av de tillåtna användningarna i planförslaget som 
planområdet nyttjas för. 

Trafiksäkerhet 
Som framgår av planbeskrivningen sidan 23 riktar sig det särskilda boendet till äldre personer som kan antas 
ha svårare att röra sig jämfört med yngre kommuninvånare. Det kan ta längre tid att korsa en väg. 
Trafiksäkerheten måste därför anpassas till individerna. God sikt och väl tilltagen belysning i kombination 
med säkra passager i form av t.ex. övergångsställen över anslutande gator till planområdet kan förebygga 
olyckor. På samma sätt som gatumiljön i anslutning till planområdet behöver anpassas till äldre människor om 
sådana typer av bostäder byggs måste gatumiljön anpassas för barn, ungdomar och vuxna om området 
bebyggs med förskola, skola eller ordinära bostäder med mer större variation på de boendes åldrar. 
Utformningen av trafikmiljön utanför planområdet är inte en fråga som regleras inom ramen för den aktuella 
detaljplanen utan får hanteras i den löpande verksamheten eller andra utvecklingsprojekt hos 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Parkering 
Som framgår av planbeskrivningen sidan 17 har behovet av personalparkeringar för bil för det särskilda 
boendet av verksamheten uppskattats till cirka 50 platser. Parkeringsbehovet för cyklar uppskattas till cirka 
25–40 platser. Säters kommun har inte någon uttalad norm för beräkning av parkeringsbehov för bil eller 
cykel för t.ex. bostäder eller skola. Utifrån en jämförelse med Borlänge kommuns parkeringstal för bil och 
cykel (zon 2 ”Innerstaden” och zon 3 ”Övriga kommunen”) uppskattas parkeringsbehovet till följande: 
 

- Bilparkeringar bostäder (småhus): 72-88 platser (räknat på 9-11 platser per 1 000 m2 BTA vid 
uppförande av bostäder om totalt 8 000 m2 BTA)  

- Bilparkeringar förskola: 33-54 platser totalt för både parkering och angöring (räknat på 11-18 platser 
per 1 000 m2 BTA vid uppförande av förskola om totalt 3 000 m2 BTA) 

- Cykelparkeringar bostäder (småhus): de boende parkerar sina cyklar på den egna tomten i den 
omfattning de finner lämpligt 

- Cykelparkeringar förskola: 63-87 platser totalt för både personal och elever (räknat på 21-29 platser 
per 1 000 m2 BTA vid uppförande av förskola om totalt 3 000 m2 BTA) 

 
Oavsett vilken av de tillåtna användningarna i planförslaget som planområdet nyttjas för bedöms 
parkeringsbehovet för cyklar att kunna lösas helt inom planområdet. Parkeringsbehovet för bilar vid nyttjande 
av planområdet för förskola bedöms behöva lösas genom en kombination av parkeringar inom planområdet 
och på närliggande ytor utanför planområdet (på befintliga parkeringsplatser och/eller på ytor planlagda för 
parkering men ännu inte anlagda). Vid nyttjandet av området för bostäder (småhus) bör planområdet 
utformas med förutsättningen att all parkering för bilar ska lösas på kvartersmark inom planområdet. 
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Datum Diarienummer 
2018-10-25 SBN 2017/0898 

 

Antagande av Detaljplan för särskilt boende m.m. vid Prästgärdet 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå för kommunstyrelsen att föreslå för kommunfullmäktige 
att: 

• Detaljplan för särskilt boende m.m. vid Prästgärdet, upprättad i augusti 2018, och bestående av 
plankarta och planbeskrivning, antas 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Detaljplanen upprättas för att Säters kommun, i likhet med många andra kommuner i Sverige, har en 
åldrande befolkning som i kombination med brist på både platser i särskilt boende och brist på ordinärt 
boende gör att ett nytt särskilt boende (SäBo) är angeläget för att Säters kommun ska klara sina åtaganden 
avseende god bostadsförsörjning. 
 
Som ett första steg togs ett planprogram fram under 2017 för att utreda vilken plats i Säter som var lämpligast 
för uppförande av ett särskilt boende. 
 
Den aktuella detaljplanen bedöms inte strida mot översiktsplanens syfte, men bedöms vara av betydande 
intresse för allmänheten. Därför hanteras framtagandet av detaljplanen med s.k. utökat förfarande. 
 
Detaljplanen syftar till att inom planområdet skapa förutsättningar för att uppföra ett särskilt boende för äldre 
(SäBo) med nödvändiga kringfunktioner. Detta görs i planen genom att medge uppförande av byggnader för 
bostäder, vård och skola. Det särskilda boendet är tänkt att placeras i den norra delen av planområdet 
samtidigt som planen för den södra delen möjliggör för en flexiblare markanvändning för att vid behov på 
sikt kunna utöka omfattningen av det särskilda boendet. Eftersom den gällande detaljplanen medger 
uppförande av skolbyggnader för den norra delen av planområdet tillåter även den aktuella planen 
uppförande av byggnader för sådan verksamhet. Detaljplanen skapar även förutsättningar för att i den västra 
delen av planområdet uppföra tekniska anläggningar (t.ex. nätstation för elförsörjning). 
 
Kommunfullmäktige i Säter beslutade 2018-10-15 §12 att återremittera ”Detaljplan för särskilt boende m.m. 
vid Prästgärdet”, upprättad i augusti 2018, för att ytterligare utreda och belysa förutsättningarna för annan 
användning än särskilt boende såsom skola och bostäder. I bifogad bilaga 1 ”Underlag till tjänsteutlåtande” 
redovisas ett förtydligande av planhandlingarna vad gäller möjligheterna till utbyggnad inom planområdet 
utifrån planförslagets tillåtna användningar (bl.a. bostäder och skola). Bedömningen är att något ytterligare 
förtydligande av planbeskrivningen inte behövs. 
 
Planförslaget har tagits fram av konsulter på Sweco på uppdrag av Säters kommun. 
 
2017-02-07  Kommunstyrelsen fattade beslut om att prioritera ett framtagande av detaljplan för ett särskilt 

boende. 
2017-03-15 t.o.m. 2017-04-23, Programsamråd 
2017-09-21  Kommunfullmäktige fattade beslut om att godkänna planprogrammet för lokalisering av ett 

särskilt boende och förordade i första hand det aktuella planområdet (område D –
”förskoletomten”). 

2018-02-21 Samhällsbyggnadschefen beslutade på delegation att godkänna detaljplanen, upprättad i 
februari 2018, för samråd. 

2018-03-06 t.o.m. 2018-04-03, Samråd 
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2018-06-12 Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samrådsredogörelse 
2018-06-12 Samhällsbyggnadsnämnden godkänner detaljplanen för granskning 
2018-06-19 t.o.m. 2018-07-31, Granskning 
2018-08-29  Samhällsbyggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtande 
2018-09-25 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen 
2018-10-15 Kommunfullmäktige återremitterar detaljplanen med stöd av kommunallagen (KL) 5 kap. 50§ 
 
 
Bilagor 

1. Underlag till tjänsteutlåtande, 2018-10-25 
2. Plankarta, upprättad i augusti 2018 
3. Planbeskrivning, upprättad i augusti 2018 
4. Granskningsutlåtande, 2018-08-15 
5. Samrådsredogörelse, 2018-06-12 
6. Planprogram, 2017-09-21 
7. Antikvarisk förundersökning, Sweco, 2018-02-07 

 
 
Delge beslutet till: 
 
Kopia beslut till: 
 

 

Andréas Mossberg 
Samhällsbyggnadschef 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-11-15 14  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 20 Dnr KS2018/0313 
 
Genomförandeplan för byggande av nytt särskilt boende för äldre i 
Säter 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  

1. Godkänna redovisad programhandling inklusive bilaga 1 som funktionshand-
ling för särskilt boende om 70 platser. 

2. Uppdra till Kommundirektören att utifrån godkänd programhandling inklu-
sive bilaga 1 genomföra förprojektering fram till färdigt förfrågningsunderlag 
inför upphandling av entreprenad. Finansiering av förprojektering sker ur 
Samhällsbyggnadsnämndens ordinarie investeringsram från 2019-01-01. 

3. Uppdra till Kommundirektören att till Kommunstyrelsen mars månad 2019 
utreda och redovisa finansieringsalternativ av särskilt boende om 70 platser. 

 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-11 Kf§49:  
Beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar:  
Genomföra uppförande av ny byggnad för särskilt boende för äldre inom Säters  
tätort med 60-65 platser som skall vara inflyttningsklar senast 2020.  
Placeringen av den nya byggnaden ska möjliggöra en senare utbyggnad utifrån  
framtida behov.  
 
Utifrån ovanstående beslut så har en Programhandling för ett nytt särskilt boende 
arbetats fram för att antas i Kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-09-25 Au §170 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar  
1. Remittera Programhandling för nytt Särskilt boende för äldre i Säter till nämnder och bolag.  
2. Remisstiden sätts till 2018-09-25 till och med 2018-10-15  
 
Utifrån inkomna synpunkter har en remisshandling satts ihop där varje synpunkt be-
möts/besvaras. Utifrån detta föreslås justeringar i remitterad programhandling. 
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Datum DNR 
2018-10-22 
 

KS2018/0313 

Genomförandeplan för byggande av nytt särskilt boende för äldre i Säter 
 
Förslag till Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna föreslagna justeringar, som redovisas i bilaga 1 
sammanställning över remissyttrande. Kommundirektören får i uppdrag att uppdatera programhandlingen 
till Kommunstyrelsens sammanträde 2018-11-06 i enlighet med detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att: 
• godkänna redovisad programhandling som funktionshandling för särskilt boende om 70 platser. 
• uppdra till kommundirektören att utifrån godkänd programhandling genomföra förprojektering 

fram till färdigt förfrågningsunderlag inför upphandling av entreprenad. Finansiering av 
förprojektering sker ur Samhällsbyggnadsnämndens ordinarie investeringsram från 2019-01-01. 

• uppdra till kommundirektören att till kommunstyrelsen mars månad 2019 utreda och redovisa 
finansieringsalternativ av särskilt boende om 70 platser. 
 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-11 Kf§49:  
Beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar:  
Genomföra uppförande av ny byggnad för särskilt boende för äldre inom Säters  
tätort med 60-65 platser som skall vara inflyttningsklar senast 2020.  
Placeringen av den nya byggnaden ska möjliggöra en senare utbyggnad utifrån  
framtida behov.  
 
Utifrån ovanstående beslut så har en Programhandling för ett nytt särskilt boende arbetats fram för 
att antas i Kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-09-25 au§170 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar  
1. Remittera Programhandling för nytt Särskilt boende för äldre i Säter till nämnder och bolag.  
2. Remisstiden sätts till 2018-09-25 till och med 2018-10-15  
 
Utifrån inkomna synpunkter har en remisshandling satts ihop där varje synpunkt bemöts/besvaras. 
Utifrån detta föreslås justeringar i remitterad programhandling. 
 
Bilaga 
Sammanställning över remissyttrande 
Programhandling Remissomgång 
 
Andréas Mossberg    Pär Jerfström 
Samhällsbyggnadschef  Kommundirektör 
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Bilaga 1 Sammanställning över remissyttrande 
 

Remissinstans Kommentar/föreslagen justering 
Från Socialnämnden 

1. socialnämndens beslut från 2017-09-07 
om att utöka platsantalet till 70. 
 

2. bilden ”Organisation genomförande 
SÄBO – steg 2” – där det ska tydliggöras 
att de berörda nämnderna finns med som 
referensgrupp. 

 
Programhandlingen ligger i linje med detta 
 
 
Vem som utför projektet är inte beslutat men 
oavsett utförare så kommer berörda nämnder vara 
en del av Projektorganisationen. Synpunkten 
noteras. 

Från Samhällsbyggnadsnämnden 
 

a. Oklart hur man tar sig till huvudentrén 
som gående/cyklist från Åsen-området. 

 
b. Oklart hur utformningen kring 

varuintaget utformas. Ska det vara 
passerande 
 

 
c. Är det illustrerat en gång- och cykelväg 

utmed Åsen-vägen? Hur ansluter den mot 
övriga vägnät och finansieras den inom 
projektet? 
 

d. Hur är det med laddmöjligheter på 
parkering? Beskrivs i 
verksamhetsbeskrivningen men ej i 
teknisk beskrivning? Personalparkering 
beskrivs ej? 
 

e. Saknar en tydlig vändplan för den trafik 
som väljer att släppa av besökare. Frågan 
är också om ex. en varubil kan passera 
samtidigt som en besökare står parkerad 
längs vägen. 
 

f. Saknar även en tydlig gångpassage från 
parkeringen mot huvudentré. Den får ej 
komma i konflikt med fordon som 
stannat framför entrén. 
 

g. Även i teknisk beskrivning listas ett antal 
regelverk som ska följas. Är vi säkra på att 
denna lista är komplett? Saknar 
exempelvis Vägar och Gators utformning 
med koppling till parkering, gång- och 
cykelväg m.m. 
 

 
 
Synpunkten noteras och tas med till kommande 
projektering 
 
Synpunkten noteras och tas med till kommande 
projektering 
 
 
 
Synpunkten noteras och tas med till kommande 
projektering där gränsdragning avseende 
projektets yttre ramar beslutas 
 
 
Synpunkten noteras och tas med till kommande 
projektering där gränsdragning avseende 
projektets yttre ramar beslutas 
 
 
 
Synpunkten noteras och tas med till kommande 
projektering 
 
 
 
 
Synpunkten noteras och tas med till kommande 
projektering 
 
 
 
Genomgång och komplettering av eventuella 
tekniska beskrivningar utförs 
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h. I kapitel 6:3 skrivs om laddstolpar. 
Definiera tydligare vilken typ av laddning 
vart denna ska finnas. Såväl för besökare, 
personal och verksamhetsbilar? Det 
borde även framgå storleksordningen på 
antalet platser för de olika funktionerna.  
 

i. I kapitel 6:2 skrivs det om cykelparkering 
igen, än en gång bara vid 
personalparkering. All text om 
cykelparkering borde samlas på ett ställe. 
Komplettera även texten om ”möjlighet 
att låsa fast cykel” med att cykelställ ska 
vara av typen ramlås. Definiera även 
vilken typ av ”pump” som ska finnas vid 
parkering. Formuleringen ”i närheten av 
cykelparkering ska personalingången 
finnas” ter sig lite märklig, cykelparkering 
bör anordnas i närhet av såväl 
personalingång som huvudentré. 
 

j. Kap 8:10 sophantering; Kompostering får 
inte ske på den egna fastigheten. 
Kommunens verksamheter bör följa 
riktlinjerna och samla in hushållsavfall för 
centralt omhändertagande. Uppsamling 
av sopor i djupbehållare är fördelaktigt 
framför insamling i traditionella soprum. 
 

k. Kap Byggnad och Utemiljö; Information 
om befintliga anläggningar på den tänkta 
platsen saknas. Någonstans, i Platsanalys 
eller Teknik och installationer, där 
geoteknik tas upp, bör även information 
om den befintliga dagvattenledningen 
som korsar området tas med. Vidare bör 
det framgå att en förutsättning för att 
marken ska kunna bebyggas är att 
dagvattenledningen flyttas. 
 

l. Utemiljö kring byggnaden; Observera att 
träd inte får placeras på eller nära Va-
ledningar.  
 

m. Fördröjning av takvatten (regnvatten) bör 
beaktas. Finns möjlighet att använda 
regnvatten för bevattning? 
 

n. Förråd för städning mellan 
boendeenheter. De ska vara 2x2 meter ( 4 

Synpunkten noteras och tas med 
 
 
 
 
 
 
Synpunkten noteras och tas med 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synpunkten noteras och tas med till kommande 
projektering 
 
 
 
 
 
 
Programhandlingen förtydligas på denna punkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synpunkten noteras och tas med till kommande 
projektering 
 
 
Synpunkten noteras och tas med till kommande 
projektering 
 
 
Synpunkten noteras och tas med till kommande 
projektering 
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kvadratmeter) efter ändringen, inte 3 
kvadratmeter. Ska vara två stycken. På 
ritningen är det bara ett. 
 

o. Kök behöver utvecklas för att klara 
funktioner som specialkost med mera. 
Även ytbehov behöver ses över i separat 
ritning. 

 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
komplettera ovanstående med följande 
punkter 

1. Val av golvmaterial skall minimera 
risken för fallskador 

2. Se över behov av 
samlingsutrymmen/Samlingsrum (5:4, 
5:3) 

3. Ägandefråga och organisation för 
genomförande måste vara tydligt 

 
 
 
 
Synpunkten noteras och tas med till kommande 
projektering 
 
 
 
 
 
 
 
Synpunkten noteras och tas med till kommande 
projektering 
Synpunkten noteras och tas med till kommande 
projektering där behov av ytor kommer att ses 
över 
Synpunkten noteras 

Från Kulturnämnden 

Kulturella upplevelser och 
delaktighet 
 

1. Folkbibliotekets roll för det 
Särskilda boendet 
”Folkbiblioteken ska särskilt främja 
läsning och tillgång till litteratur. 
Folkbiblioteken ska verka för att öka 
kunskapen om hur informationsteknik 
kan användas för 
kunskapsinhämtning, lärande och 
delaktighet i kulturlivet.” 
Bibliotekslagen (2013:801, 7§)  

 
2. Digital delaktighet 

Det finns vetenskapliga belägg som 
visar att människor mår bättre av 
social samvaro och av kulturella 
upplevelser. Bibliotekets roll är att 
erbjuda tjänster till allmänheten, 
särskilt till de personer som har störst 
behov av det. Utbudet ska vara 
individanpassat utifrån den boendes 
förmåga. Som det har framkommit i 
senare studierna så finns en önskan 

 
 
 
 
 
 
 
 
Synpunkten noteras och tas med till kommande 
projektering & verksamhetsplanering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synpunkten noteras och tas med till kommande 
projektering & verksamhetsplanering 
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hos äldre att fortsätta med digital 
teknik högre upp i åldern. Men att det 
avtar för att de inte har något 
kunskapsstöd i form av en person 
som kan att hjälpa till vid problem.  
För att avlasta vårdpersonal vid 
tekniska problem så borde de finnas 
en plats för digital teknik med en 
kunnig person som kan hjälpa till, 
utöver det som erbjuds i den privata 
sfären (som surfplatta).  

 
Vi vill därför utveckla två huvudinriktningar: 

• Att i samarbete med 
föreningslivet/organisationer och 
personal öka den sociala samvaron 
genom aktiviteter tillsammans med de 
boende. 
 

• Att med hjälp av digital teknik 
utveckla möjligheten för alla att ta del 
av olika upplevelser som är anpassade 
utifrån varje individ. 
 
Förutsättningar: 
Samverkansförmåga mellan 
kulturförvaltningen, personal på det 
nya särskilda boendet och 
föreningslivet. 
Internet på samtliga rum. 
Internetabonnemang löses centralt 
eftersom de boende kan ha svårt att 
lösa egna abonnemang till varje 
lägenhet.Digital teknik på varje rum 
med tillhörande skärm, ljudfunktion 
samt talpuck för röststyrning.  
IT-lösningar som möjliggör att 
bibliotekets utbud kan nå de boende. 
En IT-hörna med tekniks coach/hjälp 
i det offentliga utrymmet är ett sätt ge 
ökade möjligheter till flexibilitet, 
kommunikation och sammanhang 
som är invant från tidigare bostad.  
Referens:  

Digital teknik för social delaktighet bland 
äldre personer – Ett kunskapsstöd om möjliga 
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insatser utifrån forskning, praktik, statistik, 
juridik och etik. Folkhälsomyndigheten, 2018 
Miljöanpassningar som bidrar till ökad 
delaktighet, Myndigheten för delaktighet 
 

3. Konst på det Särskilda boendet 
Utsmyckning och konst skapar 
mötesplatser, dialoger och personlig 
utveckling. Konsten ska tillgodose 
andra sinnen än synen, verken ska 
vara taktila och ljud kan användas. 
Den ska skapa välbefinnande, trygghet 
och sinnesstimulering. Konsten ska 
vara en källa till dialog mellan de 
boende, anhöriga och personal. 
Konsten placeras ut i en 
vandringsslinga med ett antal stationer 
i de gemensamma utrymmena. 
Abstraktionsförmågan minskar för 
många personer med demenssjukdom 
och det måste man ha i åtanke när 
man väljer konst. Alltför enkel konst 
som inte erbjuder alternativa 
tolkningar och associationer kan dock 
upplevas som enbart tråkig. 
Förutsättningar: 
Kulturnämnden gör upphandling av 
konst som är särskilt anpassat för 
personer med demens och för de 
personer som kan tänkas bo på 
särskilt boende. Upphandlingen kan 
bestå av inköp av flera olika konstverk 
direkt av kulturutskottet, eller inköp 
av kompetens som i sin tur 
upphandlar lämplig konst, alternativt 
en upphandling av en konstnär som 
har kompetens enligt behovet. 
Särskilda platser i de allmänna 
utrymmena ska avsättas för konsten, 
vilket innebär att inga skyltar, elskåp 
eller dylikt får sättas upp på de för 
konsten avsatta platserna. 

 
 
 
 
 
 
Synpunkten noteras och tas med till kommande 
projektering & verksamhetsplanering 
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Förord
Kommunens demografiska sammansättning, i likhet med övriga Sveriges kommuner, redovisar ett behov 
av att utöka antalet platser i vård & omsorgsboenden, s.k. särskilda boenden för äldre (säbo). I Säters stad 
finns f.n. 44 platser på Fågelsången samt 12 korttidsplatser på Skönviksområdet. Tillsammans med det 
ökade behovet har fastställts ett behov av nybyggnad av 70 platser med möjlighet att utöka upp till 100 
platser om behovet fortsätter öka i framtiden. 

Enligt SCB:s rapport Sveriges befolkning 2017–2060 så beräknas var tionde som föds idag bli minst 
100 år. Detta medför att vi behöver möta bostadsbehovet med olika boendeformer beroende på var 
medborgarna befinner sig i livet. Även detta är en viktig del för att möjliggöra arbetet mot Säters 
kommuns beslutade vision. 

Befolkningsutveckling 1900–2016 och prognos 2017–2060 källa SCB 

2016-04-11 i §49, beslutade Kommunfullmäktige i Säters kommun i ärendet ”Genomförandeplan för 
byggande av nytt särskilt boende för äldre i Säter”: 
Beslut 

1. Genomföra uppförande av ny byggnad för särskilt boende för äldre inom Säters
tätort med 60–65 platser som skall vara inflyttningsklar senast 2020.

2. Placeringen av den nya byggnaden ska möjliggöra en senare utbyggnad utifrån
framtida behov.

Ett antal möjliga platser för en nybyggnad av denna storlek har studerats och beskrivits. I ett upprättat 
Planprogram har såväl allmänhet som berörda offentliga parter fått tycka till om tänkbara placeringar för 
ett nytt särskilt boende i Säters tätort. 

VISION 
Säters kommun präglas av framtidstro 

I Säter känner medborgarna trygghet och livskvalitet 
Säter har 2030 12 000 invånare 
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2017-09-21 i §102, beslutade Kommunfullmäktige i Säters kommun i ärendet ”Placering av särskilt boende 
för äldre (SÄBO)” 
Beslut 

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.

Utformningen av byggnaden har skett i ett nära samarbete med representanter för den verksamhet som 
kommer bedrivas i nybyggnaden. Samtliga berörda yrkeskategorier har deltagit i det tidiga 
gestaltningsarbetet. Arbetet med utformning av byggnad och utemiljö beskrivs i programhandlingen.  
En utgångspunkt i arbetet med planlösning och utrustning är självklart också den verksamhetsbeskrivning, 
som framtagits av representanter från äldreomsorgsverksamheten i kommunen.  

Den nu valda platsens lämplighet för nybyggnad prövas i ett pågående detaljplanearbete som pågått 
parallellt med framtagandet av denna programhandling. Processerna har naturligtvis påverkat varandra, 
vilket slutligen kommer innebära att byggnadens utseende och byggnadssätt är anpassat till förutsättningar 
och krav enligt detaljplanen och därmed ge möjlighet för bygglov. Pågående detaljplanearbete beskrivs i 
programhandlingen. Den kompletta detaljplanehandlingen kommer att följa med Programhandlingen för 
att utgöra en grund i genomförandefasen. 
Övriga tekniska krav på byggnaden, platsens förutsättningar, kommunens ambitioner vad avser 
byggnadsteknik, hållbarhet och fastighetsdrift har inhämtats från kommunens förvaltningar, Säterbostäder, 
medialeverantörer m.fl. Ett resultat av den analysen återfinns i programhandlingen.  

Syftet med en programhandling är att beskriva ur verksamhetsperspektiv och fastighetsperspektiv vad som 
förväntas av en byggnad och dess utemiljö. Programhandlingen ligger sedan som grund för kommande 
arbete med upphandlingsunderlag för projektering och byggande. Ett effektivt genomförande av 
projektering och byggande ger bättre förutsättning för såväl god ekonomi som kvalitet på utförandet. Av 
detta förstås vikten av att tydligt framställa samtliga krav och förväntningar i detta skede för att 
kommande arbete ska ha maximala förutsättningar för ett kvalitetsstyrt genomförande. 
Programhandlingen beslutas i Kommunfullmäktige tillsammans med beslut om genomförande av 
nybyggnationen.   

Genomförande och organisation 
Byggprocessen som används för att arbeta fram en Genomförandeplan för byggande av nytt särskilt 
boende för äldre i Säter utgår från: 

1. Planera
2. Genomföra
3. Förvaltning och drift

Programhandling & detaljplan som arbetas fram i steg 1 beslutas i Kommunfullmäktige och vara en grund 
vid överlämning och beställning mot den som skall genomföra projektet. 

I steg 2 kommer byggnaden och projekteras för att där efter upphandlas mot extern part. Genom hela 
processen är det avgörande att beställaren/kunden, av bolaget, bereds möjlighet att vara delaktig för att 
uppnå en optimal funktion på byggnaden.  
Samverkan mellan parterna Säterbostäder, Socialnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden kommer därför 
att vara avgörande för projektets förmåga att uppnå sitt syfte att bygga en optimal byggnad som stödjer en 
effektiv verksamhet som har medborgaren i centrum.  
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Beskrivning över den byggprocess som används för att arbeta fram ett nytt Särskild boende 

Beskrivning över procesflödet för ett nytt Särskilt boende 
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I projekterings och byggskedet (steg2 ) föreslås en organisation där Samhällsbyggnadsnämnden 
tillsammans med Socialnämnden skall fungera som beställarens representant gentemot utföraren 
Säterbostäder. Då detta är det största projekt som genomförts på många år i Säters kommun är det av 
yttersta vikt att projektledare med erfarenhet avseende genomförande av större projekt anlitas av bolaget. 

Förslag organisation under genomförandeskedet 
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Syftet med verksamhetsbeskrivningen och funktionsprogrammet är att tydliggöra, ge riktlinjer 
och stöd i utformningen av ett särskilt boende för äldre.  

Socialnämnden har ansvar för äldreomsorgen i Säters Kommun. Socialnämndens 
grundinställning är att alla människor, så långt det är möjligt, ges möjlighet att bo kvar i sin 
ordinarie bostad. När den möjligheten upphör, krävs ett väl fungerande särskilt boende. Ett 
särskilt boende är till för dem som har ett omfattande omvårdnads- och tillsynsbehov som 
sträcker sig över stor del av dygnet.  

När en kommun fullgör sitt ansvar för att äldre människor som av olika skäl har behov av ett 
särskilt boende ska sådana bostäder utformas med utgångspunkt från människornas faktiska 
behov samt deras uppfattning om trygghet och hemkänsla. Ett särskilt boende ska integreras i 
samhället för att möjliggöra för den äldre att finnas kvar i ett sammanhang där man känner sig 
hemma. Tillgängligheten till samhällsservice och kommunikationer är viktigt i placering av ett 
särskilt boende. I innehåll och utformning ska boendet ha en variation och flexibilitet som kan 
möta olika människors förväntningar och behov på en bostad.  

För att skapa förutsättningar för hög kvalité i vården och omsorgen om äldre är även personalens 
arbetsmiljö något som det är viktigt att ta hänsyn till. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
För att beviljas särskilt boende, enligt socialnämndens riktlinjer, ska den enskilde ha ett 
omfattande omvårdnads- och tillsynsbehov som sträcker sig över stor del av dygnet. Behovet kan 
vara av fysisk, psykisk och social art. 

För att beviljas särskilt boende måste någon eller några av kriterierna 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.  

De personer som får ett beslut om särskilt boende har levt ett liv som kan skilja sig mycket åt 
gällande levnadsvanor, intressen, religion och värderingar. På ett särskilt boende ska hänsyn tas 
till allas intressen och behov. Det gäller både vid planering av lägenheter och vid planering av 
omsorgsinsatser. De äldres privatliv och integritet ska respekteras. Känslan av trygghet är en 
viktig detalj vid planering av bostäder för äldre. Vad som skapar trygghet är olika för varje 
individ. Det är viktigt att få behålla en egen sfär även när man flyttar in på ett särskilt boende.  
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Kommunen ska enligt socialtjänstlagen erbjuda god omsorg utifrån enskildas önskemål och behov. När 
det inte längre kan tillgodoses i den enskildes hem, ska kommunen erbjuda ett boende anpassat för den 
enskildes behov. Inom äldreboendet ska den boende kunna erbjudas trygghet, omsorg och service samt 
hälso- och sjukvård av personal med rätt kompetens. 

Den verksamhet som ska bedrivas samt husens utformning styrs förutom av Socialtjänstlagen också av 
Hälso- och sjukvårdslagen, Arbetsmiljölagen, Plan- och bygglagen, Livsmedelslagen m.fl. lagar. 
Bygg ikapp, Svensk Byggtjänst, är den byggnorm som gäller för byggnation av äldreboenden och den ska 
vara överordnad Boverkets Byggregler BBR. För tillgänglighet gäller den senaste utgåvan av Bygg ikapp 
hcp före BBR vid konflikt dessa emellan.� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
I 5 kap.  SoL finns bestämmelser för socialnämndens ansvar för olika grupper, bl.a. för äldre personer. 
Enligt 5 kap. 4 § ska socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt 
liv och känna välbefinnande. 
  
Av 5 § SoL framgår att socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska ge dem 
som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. 
Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som 
behöver särskilt stöd. Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och 
hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. � � �   � � � � � � ¡ � �
I SoL finns ett tillägg om en nationell värdegrund för äldreomsorgen. Det innebär att socialtjänstens 
omsorg om äldre ska inriktas på att den äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.  Vid 
utformning av lokaler för vård- och omsorgsboende är det viktigt att hänsyn tas till den nationella 
värdegrunden. För att uppnå det behöver äldreomsorgen bland annat värna och respektera den enskilda 
personens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning ¢£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ª ¬  © ® ¯ ° ± ² ³ ´ © ¨ µ ¶ · ¸
Varje kommun skall enligt 18 § hälso- och sjukvårdslagen erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som 
bor i särskilt boende enligt 5 kap 5 § socialtjänstlagen. Kommunen har ansvar för insatser till och med 
sjuksköterskenivå. 
 
Hälso- och sjukvårdslagen reglerar de vårdinsatser som skall bedrivas i verksamheten. Denna lag beskriver 
inte specificerat hur lokalerna skall se ut dock är de generella kraven så formulerade att de måste finnas i 
åtanke när man utformar vård- och omsorgsbostäder. Ett utdrag: ”Hälso- och sjukvården skall bedrivas så 
att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den särskilt ska: 

• vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i 
vården och behandlingen, (se hygienföreskrifter landstingets hygiensköterska) 

• vara lätt tillgänglig, 

• bygga på respekt för individens självbestämmande och integritet, 

• främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen”. £ ¤ ¹ º ³ » · ¼ © ½ ¾ ¨ ® ¿ ¨ µ ¶ · ¸
Arbetsmiljön för personalen regleras i arbetsmiljölagen(AML) och i arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS), 
arbetsmiljöverket har specificerat måttkrav i skriften ”Särskilt boende för äldre – Arbetsmiljö”. Här 
beskrivs också andra krav med hänvisning till gällande regelverk. 
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Lagstiftning och bestämmelser som man måste ta hänsyn till är livsmedelslagen (SFS 2006:804), 
livsmedelsförordningen (SFS2006:813), Livsmedelsverkets författningssamling (LIVSFS) och EU-
förordningar.£ ¤ Â Ã · Ä · ³ · ¸ © ¶ ³ ¯ Å Å · ³
Olika referensgrupper har initialt deltagit i arbetet med funktionsprogrammet för att funktioner och 
beskrivningarna över innehåll i verksamhetsbeskrivningen och funktionsprogrammet blir belyst från olika 
yrkeskategorier. 
De fyra olika referensgrupperna är: 

• Enhetscheferna för Fågelsången, Enbackagården, Skedvigården och korttidsboendet 

• Undersköterskor från Fågelsången, Enbackagården Skedvigården och korttidsboendet. 

• Hälso-och sjukvårdsteamet: Arbetsterapeut, sjukgymnast demenssjuksköterska, medicinskt 
ansvarig sköterska. 

• Fackliga företrädare: Kommunal, Vision, Vårdförbundet, Föreningen Sveriges Arbetsterapeuter, 
Sveriges Socionomers Riksförbund 

Under hösten 2017 genomfördes en design-dialog, med valda representanter från de olika 
referensgrupperna, samt projektledarna och arkitekter från Sweco Architekts AB. I designdialogen 
utformades byggnaden med beskrivningar av funktioner och lokaler. När beslut om placering togs under 
hösten 2017, började framtagandet av skisser i design-dialog mellan personalrepresentanterna och 
arkitekterna. £ ¤ Æ Á ¾ ¼ ¼ · ³ µ ¼ ¯ ³
Arkitekt och fastighetsägare ska använda sig av följande litteratur vid utformandet av äldreboendet. 

• Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet, Myndigheten för delaktighet. 
• Checklista, Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet, Myndigheten för delaktighet 
• Välfärdsteknologi och miljöanpassningar, Myndigheten för delaktighet 
• Vårdmiljöns betydelse, Helle Wijk 
• Goda miljöer och aktiviteter för äldre, Helle Wijk 
• Att vända intresset bort från dörrarna, Socialstyrelsen 
• Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus. 
• Byggenskap och Vårdhygien, vårdhygieniska aspekter vid nybyggnation av vårdlokaler sid 91–96 

Svensk förening för Vårdhygien 
• Framtidens trädgård, Västerås Stad 
• Konstprogram för Säters Kommun 
• Socialtjänstlagen 
• Hälso- och sjukvårdslagen 
• Arbetsmiljölagen 
• Livsmedelsbestämmelser 
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¥ ¤ Ç È ¯ ¨ § ¶ ·
Säters kommun har tre särskilda boenden för äldre. Fågelsången i centrala Säter har 44 lägenheter. 
Enbackagården i Gustafs har 42 lägenheter och Skedvigården i Stora Skedvi har 18 lägenheter. Ett 
korttidsboende med 12 platser finns på Skönviksområdet i Säter. Sammanlagt finns idag 116 platser, varav 
104 permanenta platser och 12 korttidsplatser 
 
Hemtjänsten är organiserad i tre områden. Hemtjänsten har administrations och grupplokaler på Gustav 
Adolfs vägen 9 invid Fågelsången, samt på Enbackagården och Skedvigården. 
Dagverksamhet för personer med demenssjukdomar finns på Öhlinska Villan, invid Fågelsången. ¥ ¤ £ È É ¼ ¼ © § ³ © ° ¾ ¨ ¼ » ª · ¸ ´ ·
Kommunfullmäktige i beslutade den 11 april 2016 att genomföra nybyggnation av ett särskilt boende med 
60–65 platser inom Säters tätort och som skall vara inflyttningsklar senast 2020. Socialnämnden föreslår i 
beslut från 2017-09-07 kommunfullmäktige att i stället bygga 70 platser, samt att placeringen av den nya 
byggnaden ska möjliggöra en senare utbyggnad utifrån framtida behov. Det innebär att enligt 
socialnämndens förslag till fullmäktige blir tillskottet på antalet platser 2020 maximalt 15 nya platser om 
det nya boendet ska ersätta både Fågelsången och korttidsboendet. 
 
Boendet bör planeras i två våningar, med flexibla lösningar med möjligheter till parboende på samtliga 
avdelningar. Boendet ska förberedas för teknik av det slag som behövs idag och som kommer att användas 
inom särskilt boende i framtiden. Dagverksamheten med inriktning demens på Öhlinska Villan ska 
inrymmas i det nya boendet, med plats för 12–15 gäster inklusive 3–4 personal. 

Antalet personal som kommer att arbeta i det nya boendet beräknas till 65–70. Dagtid kommer ca 50 
personer arbeta inom anläggningen. Personalutrymmen ska därför planeras utifrån det antal som arbetar 
dagtid. Tre personal beräknas arbeta på varje avdelning/enhet och ansvara för 10 boende dag och kvällstid. 
Verksamheten ska ha kontor för arbetsledare/enhetschefer. Administrationslokaler för dokumentation 
m.m. skall finnas på varje avdelning. Kontor för sjuksköterskor arbetsterapeut och sjukgymnast ska finnas.

Förrådsutrymmen för förvaring av hjälpmedel, hygienhjälpmedel, textilier och liknande ska finnas 
tillgängligt inom varje avdelning/enhet. Tvättmöjligheter av gångkläder och sängkläder ska finnas på varje 
boendeenhet alt. i varje lägenhet. Enkel sophanteringen innebär närhet till att kunna slänga sopor och till 
källsortering.  ¥ ¤ ¥ Ê · Ä ª ¨ ° ¸ ¾ ¸ ¶ © Å ³ ª ¶ ¸ ª © ª ¬  » ·  ª ± µ ± Å ¨ µ ¼ © · ³ Å ² © § ³ © ° ¾ ¨ ¼ » ª · ¸ ´ ·
Säters befolkningsstruktur skiljer sig från den i riket. Andelen personer i åldern 50–70 år påtagligt högre i 
Säter, medan åldern kring 80 år är något högre än den i riket. Säter har, likt andra kommuner, svängningar 
i ålderskullarnas storlek. Ökning i åldern + 80 år kommer smygande till en början och ökar i slutet av 
perioden fram till 2030. Behovet av insatser för äldre kommer ytterligare efter 2030 att stiga. Behov av 
antal platser beräknas öka med 57 platser fram till år 2030, se bilaga 1.  
 
Ett beslut om särskilt boende ska verkställas omedelbart eller senast inom tre månader. Om kommunen 
dröjer med verkställighet kan staten kräva en sanktionsavgift. Många gånger har den enskilde så stort 
tillsyns- och omvårdnadsbehov att behovet inte kan tillgodoses av hemtjänsten utan måste i avvaktan på 
plats få en tillfällig plats på korttidsboendet. 

Förutom platser för permanent boende enligt beräkningen som finns som bilaga, kommer det även i 
framtiden finnas behov av korttidsplatser. Korttidsplatser ska kunna användas när det finns behov av 
tillsyn och omsorg över dygnets alla timmar under en begränsad period, t.ex. när anhöriga behöver 
avlastning eller vid livets slut. Behov av korttidsplats kan också finnas efter en sjukhusvistelse för 
återhämtning, rehabilitering eller för att kunna bedöma den enskildes behov av insatser. Behovet av 
korttidsplatser kommer att kvarstå och behovet kan även öka med anledning av förändringar som sker i 
omvärlden.  
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Funktionsprogrammets syfte är att beskriva de behov och förväntningar som ska ställas vid nybyggnation 
av ett nytt boende.  ¹ ¤ Ç Ë µ ½ ½ µ ¸ Ä µ ¼ ¼ ¸ ¾ ¸ ¶ µ ± µ ¨ ¨ ½ § ¸ ¸ µ ° ³ µ ± ª ¬  Ä ¿ ³ ± § ¸ ¼ ¸ ¾ ¸ ¶ µ ³Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ñ Ö × Ô Ó Ø Ó
Det särskilda boendet ska: 

• Tillhandahålla en känsla av trygghet och 
säkerhet för alla boende. 

• Ge den boende möjlighet till att, vara 
oberoende av hjälp från andra och därmed 
kunna leva ett så självständigt liv som 
möjligt.  

• Undvika begränsningsåtgärder i form av låsta 
dörrar 

• Vara utformat med högteknologiska 
lösningar och kunna anpassas för framtida 
teknikbehov och för optimalt utnyttjande av 
personalresurser 

 • Boendet ska ligga centralt i Säter, nära 
kommunikationer och annan service. 

• Utemiljön ska vara anpassad till 
målgruppens behov, med en fin miljö 
med kvalitet i trädgård. 

• Sinnesstimulering i den inre och 
yttermiljön 

Ì Í Ù Ú Ø × Û Ü Ñ Ô Ñ Ý
En bra belysning ska ge en väl avvägd fördelning mellan allmänljus och riktat ljus och belysa det som är 
viktigt i rummet. Belysning/ ljusstyrning som stödjer dygnsrytmen ska kunna användas som verktyg för att 
skapa rutiner för den boende både i boendeenheten och i den egna lägenheten. Rörelsestyrd belysning 
utomhus som tänds när någon närmar sig byggnaden Belysning som anger ramper, trappor och stigar. Ì Í Þ ß Ö Ý Ü × à Ð Ü
Äldre personer har behov av rätt ljus och har även en ökad känslighet för bländning. Det är viktigt att 
fönster i korridorer mm, som har ett direkt motljus, förses med markiser eller liknade för att minimera risk 
för bländning. Ì Í Ì Ï á â Ý Ü á Ó Ó Ñ Ô Ñ Ý
Genom en tydlig färgsättning underlättas orientering och igenkänning för de boende. För att skapa en lätt 
orienterbar miljö ska behoven hos personer med synnedsättning och demenssjukdom ses som 
normgivande. Ì Í ã ä Õ × å
Ett golv kan inge otrygghet där olika färger möts om kontrasterna är för stora. Det kan upplevas som 
nivåskillnader hål etc. Golven får därför inte ha starka kontraster i kulör och mönster. Blanka golv ska 
undvikas eftersom de kan upplevas som hala och obehagliga att gå på. Ì Í æ ç Û Ý Ô Ø Ñ Ö Ü è Ø Ò Ó Ø â
Vårdhygieniska aspekter av vårdlokaler ska uppfylla de krav som finns för särskilt boende och som finns 
beskrivna av Svensk förening för vårdhygien i Byggenskap och Vårdhygien- viktiga aspekter vid 
nybyggnation av vårdlokaler, sid 91-96 om särskilt boende.  
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Många av de som bor på ett särskilt boende kan inte uttrycka sina behov, kan inte tala om när man fryser 
eller när det är olidligt varmt. Man kanske inte förstår hur man kan öppna eller stänga ett fönster eller att 
sätta sig i skuggan när solen skiner - man saknar förmåga att hantera förutsättningarna. Mot denna 
bakgrund, måste byggnaden hjälpa de äldre till ett behagligt boende. Golvtemperaturen ska inte understiga 
18 grader. Temperaturen inomhus ska vara 23 grader med möjlighet att reglera +/- 2 grader. 
Solavskärmning i soliga lägen ska finnas. Möjlighet till forcering av ventilation ska finnas i alla personal- 
och samlingsrum. Ì Í ì í à Ð î
God ljudmiljö ska eftersträvas i allmänna ytor. Ljudklass B där behov finns till exempel i den egna 
lägenheten, kontor, och tvättstugor. Övrig ljudklass C. Det är även viktigt med rätt efterklangstid. 

• Ljudmiljön ska ta hänsyn till att många ljud förekommer i boendet där många av de boende 
använder hjälpmedel i form av hörapparater. 

• Det ska finnas hörselslingor i de allmänna samlingslokalerna. 
• God ljudmiljö på balkonger med bra dämpning. Ì Í ï ð Ò Û × Ó Ñ Ô Ñ Ý Ô Ñ Õ ë ñ Ø × Ö ò Û Ý Ý Ñ Ö î Ø Ñ

Genom en tydlig skyltning underlättas orientering för boende, närstående och personal. Alla 
hänvisningsskyltar ska vara anpassade utifrån målgruppen avseende kontrastfärg, teckenstorlek och för 
synskadade. Behoven hos personer med demenssjukdom och personer med synnedsättning kan vara 
normgivande vid utformning av skyltar. Utvändigs skyltar ska belysas. Skyltningen ska utföras enligt regler 
för tillgänglighet, med bra kontrast och färgsättning. Ì Í Î ó ð Ó á î Ñ Ô Ñ Ý
• Lokaler och lägenheter ska utformas så att städning och rengöring underlättas. Materialet i golv och 

väggar ska vara tåligt och enkelt att hålla rent. Ì Í Î Î ô Ô × × Ý á Ñ Ý × Ô Ý ñ Ø Ó
Myndigheten för delaktighet har beskrivit detta i detalj i ”Checklista - Miljöanpassningar som bidrar till 
ökad delaktighet/stöd för att underlätta aktivitet och delaktighet för personer med demenssjukdom” Ì Í Î Ù õ Ô Ò Ó Ô Ý Ö ö × ÷ î Ø Ñ Õ ø ñ Ü Ö ë ò Ö Ñ î
Viktiga flöden att ta hänsyn till vid byggnadens utformning: 

• Allmänna (publika) utrymmen är 
samlingsrum och konferensrum. 

• Övriga ytor ska vara privata för de boende 
med möjlighet till avgränsning för 
”skalskydd” 

• Boenden ska från varje enhet kunna 
komma direkt ut i den avgränsade 
trädgården eller ”vägledas” dit. Skall ej 
vägledas till att gå ut tex via huvudentré´. 

• Trädgården ska ha gångar som leder 
tillbaka till där man började gå. Inte ha 
gångar som slutar utan att man kommer 
vidare. 

• Det är viktigt att ur driftsynpunkt att minst 
två boendeenheter kan samarbeta till 
exempel att avdelningar öppnas upp och 
samkörs nattetid och skiljs av dagtid, detta 
är ett ”ska” krav. 

• Värmevagnar ska ha ett utrymme för 

• Tvättstugor ska ha ett bra flöde. Till 
exempel ett förrum intill tvättstuga där 
smutsig tvätt tas in i tvättstugan. Ren tvätt 
tas ut direkt i korridor. 

• Läkemedelsrum ska inte vara i närheten 
av entré´ på grund av säkerhetsskäl. 

• Persontransporter till huset bör kunna 
släppa av passagerare nära entrén utan att 
behöva backa. 

• Personalflöde bör vara att först komma 
till personalentré´. Närhet att kunna byta 
om, lämna matlåda och hämta 
larmmottagare 

• Personalutrymmen ska kunna nås av all 
personal utan att passera någon enhet. 

• Vilrum i anslutning till personalrum 

• I närheten av cykelparkering ska 
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Viktiga flöden att ta hänsyn till vid byggnadens utformning: 

värmehållning som är i direkt anslutning till 
köket men samtidigt är ett utrymme där 
omvårdnadspersonalen får gå in. Detta är 
på grund av hygienregler som ej medger att 
omvårdnadspersonal går in i köket, samt att 
köket kan låsas. 

• Tunga transporter till exempel leverans av 
varor bör inte ske på samma del av 
byggnaden som persontrafik till och från 
boendet. 

• Mat från tillagningsköket ska på ett enkelt, 
hygieniskt och på så kort väg som möjligt 
levereras till enheterna. Värmevagnarna ska 
förvaras på ett diskret sätt på enheten 

• Lastkajen till kökets varumottagning måste 
vara separerad från annat varuintag till 
boendet med hänsyn till bland annat 
smittorisk 

• Logistik för sopor får ej korsa logistik för 
varumottagning. 

personalingången finnas 

• Utrymmen för förvaring och tvätt av 
personalkläder ska finnas i anslutning till 
omklädningsrum 

• Separat tvättstuga för arbetskläder i 
anslutning till personalingång, dusch och 
omklädningsrum 

• Förråd för ren tvätt-personalkläder med 
fasta hyllplan på vägg i anslutning till 
personaltvättstuga 

• Rum för smutsig tvätt i anslutning till 
personal tvättstuga 

• Uppställningsplats för vagnar vid ev. hyr 
tvätt av personalkläder 

• Enheternas kök ska ha ett bra flöde när 
det gäller hygien. Möjlighet till handtvätt 
direkt när du kommer in i köket. 

Huvudentrén kan vara ingång till både allmänna ytor och till den mer ”privata” boendedelen, beroende på 
planlösning. Det är viktigt att entrén utformas som en mötesplats, välkomnande, rymlig och med 
insynsskydd. Markvärme vid huvudentré´, ytterdörrar med automatisk dörröppnare samt vindfång med 
nedfälld skrapmatta. Entrén ska vara så utformat att det kan säkerställa att värdegrundsbegreppen trygghet 
och integritet uppfylls. 
Behov som entrén och foajé ska tillgodose:  

• Utformning ska vara inbjudande och skapa 
en känsla av trygghet 

• En plats där människor kan mötas. 

• Det ska finnas plats för t.ex. färdtjänst att 
hämta och lämna passagerare i direkt 
anslutning till entréer, ej med nivåskillnad 

• Elektronisk informationstavla som kan tala 
om vad som ska göras eller vad som är gjort 
och som har information om nyheter, 
aktiviteter och måltider på enheten. 

• Funktioner som ska finnas i entrén och 
foajén: 

• Utrymme för hjälpmedel och rengöring av 
hjälpmedel ska finnas vid entrén. 

• Inbjudande sittplatser ska finnas i entrén. 

• Skärmtak utanför entrédörr 

• Väl tilltaget vindfång 

ã Í Î ù × × ë á Ñ Ñ Ö ú è Ð ò × Ô Ò Ö û Ð Ó â Û ë ë Ø Ñ
Ska ge möjlighet till aktivering och stimulering. Dessa utrymmen får gärna placeras i närheten av 
huvudentré och som är avskilt från boendedelar, så att de kan utnyttjas för olika ändamål. ã Í Ù ü Ó Ü ë Û ø Ò Ñ Ô Ñ Ý Õ ø ñ ý Õ Ñ Ü Ó
Utsmyckning och konst skapar mötesplatser, dialoger och personlig utveckling 
Konsten ska i första hand vara till för de boende och anpassat efter deras behov och förutsättningar. 
Konsten ska skapa välbefinnande, trygghet, sinnesstimulering samt bidra till både gemensamma och 
enskilda upplevelser. Den ska vara en källa till dialog mellan de boende, anhöriga och personal. Konsten 
placeras ut som i en tänkt vandringsslinga i de gemensamma utrymmena, vilket skapar mötesplatser i 
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samklang med arkitektur och design. För utförligare information se konstprogrammet Konst skapar 
mötesplatser, dialoger och personlig utveckling – Konstprogram för Säters kommun. ã Í Þ ð Ö ë × Ô Ñ Ý Ü â Ð ë
• Samlingsrum ett större rum gemensamma aktiviteter, som underhållning och fester. ã Í Ì ý Õ Ñ ö Ø â Ø Ñ Ü â Ð ë þ Ü Ö ë Ó Ö × Ü â Ð ë
• Rum där den boende ostört kan fira högtidsdagar och samla familjen utan att boendeenhetens övriga 

boende kommer och går, Rummet kan även användas till personalmöten, samtalsrum, studiecirklar 
med mera. Mötesrum/konferensrum för personalmöten för 30–40 deltagare. ã Í ã ð ë ÿ Ó â á ö ö è Ð Ñ Ò Ó Ø â �

Alla möten eller händelser sker inte organiserat eller i storgrupp. Därför ska det finnas små sitthörnor, 
utkikspunkter etcetera, där man kan sitta ner ett par personer eller enskilt. Dessa får gärna placeras utmed 
gångstråk som leder till de gemensamma ytorna. ã Í æ � Ð ë ö ÷ â ý â Õ è è Ü å ÿ â î
Rum för att utföra hår – och fotvård æ Í Î � Ø â Ü Õ Ñ Ö × Ø Ñ Ó â �
Personalentré´ ska utformas så att den är trygg och välkomnande æ Í Ù � Û Ò Ø × è Ö â Ò Ø â Ô Ñ Ý
Vid personalentrén ska det finnas en cykelparkering med tak. Möjlighet att låsa fast cykel. Utrustas med 
”pump” för att få luft i däck. El-uttag för laddning av el cykel æ Í Þ Ú Ô × è Ö â Ò Ø â Ô Ñ Ý
Det ska finnas parkering för besökare, handikapparkering, personal och verksamhetsbilar. Med el-uttag, 
för laddning av el-bil /motorvärmare æ Í Ì � � è Ø î Ô Ó Ô Õ Ñ Ø â Õ ø ñ ë ÷ Ó Ø Ü â Ð ë
Kontor för enhetschefer, sjuksköterskor, arbetsterapeut, för teamet inom boendeenheten med flera ska 
finnas. Teamens expeditioner (dokumentationsrum) och mötesrum kan delas med flera boendeenheter. 
Enhetschefens och sjuksköterskans kontor ska placeras i direkt närhet till varandra. Rum o förråd för 
kopiering, skrivare kontorsmateriel ska finnas i närheten. æ Í ã Ï ÷ â â ÿ î ö ÷ â Ü Ó á î Ñ Ô Ñ Ý ë Ø × × Ö Ñ ò Õ Ø Ñ î Ø Ø Ñ ñ Ø Ó Ø â
Förråd för städutrustning, som används för städning i allmänna utrymmen, på varje våningsplan, plats för 
städvagn och städredskap. æ Í æ í á Ò Ø ë Ø î Ø × Ü â Ð ë
Placeras i anslutning till sjuksköterskornas expeditioner. æ Í é ß Ø Ü Ô Ñ ö Ø Ò Ó Ô Õ Ñ Ü â Ð ë
Ett desinfektionsrum med diskdesinfektor ska finnas. Desinfektionsrum ska ha separat ingång från 
korridor?
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16 æ Í ì � ë Ò × á î Ñ Ô Ñ Ý Ü â Ð ë
Omklädningsrum för ca 100 personal. 
• Behov som omklädningsrum för personal ska 

tillgodose: 

• Könsseparerade omklädningsrum 

• Plats för omklädning och personlig hygien. 

• Separat omklädningsrum för kökspersonal 

• Förvaring av privata kläder och skor mm. 

• Möjlighet att låsa in sina privata ägodelar 

• Dusch och toalett 

• Förvaring av rena arbetskläder i separat 
utrymme æ Í ï õ Ô × â Ð ë

Det ska finnas ett utrymme där personalen kan vila ostört, antal vilrum enligt arbetsmiljöregler æ Í Î ó � Ø â Ü Õ Ñ Ö × â Ð ë
Personalrum bör placeras så att det kan nås i huset utan att passera boendeenheter och ska vara ett 
utrymme med dagsljus. æ Í Î Î � × Ö Ó Ü ö ÷ â × Ö î î Ñ Ô Ñ Ý Ü Ü Ó Ö Ó Ô Õ Ñ Ø â
Laddningsstationer för telefoner etc. ska placeras personalutrymmen för laddning och säker förvaring. æ Í Î Ù ô å á Ó Ó Ü Ó Ð Ý Ö ö ÷ â è Ø â Ü Õ Ñ Ö × Ò × á î Ø â
Personalkläder ska kunna tvättas i nära anslutning till omklädningsrum æ Í Î Þ Ï ÷ â â ÿ î ö ÷ â â Ø Ñ Ö Ö â ò Ø Ó Ü Ò × á î Ø â
Ett förråd i nära anslutning till tvättstuga och omklädningsrum för rena arbetskläder. æ Í Î Ì ô â á Ñ Ô Ñ Ý Ü â Ð ë
För boende med utrymmen för rehab utrustning

Ekonomiutrymmen omfattar här utrymmen för mathantering, tvätt, förråd, städ, trapphus, hiss och 
sophantering é Í Î ô Ô × × Ö Ý Ñ Ô Ñ Ý Ü Ò ÷ Ò
Tillagningskök för 90–100 matgäster dagligen. Tillagning av (frukost) lunch och middag. 

(Kostförvaltningen får precisera vidare, med utrustning och rumsfunktioner) é Í Ù � Ø Ñ Ó â Ö × ö ÷ â â ÿ î
Centralt förråd för förbrukningsmateriel bör finnas i nära anslutning till varuintag, eller goda samband 
mellan varuintag, hiss och förråd. 

Utöver ett centralt förråd för förbrukningsmateriel ska ett förråd för hjälpmedel, samt ”julsaker” och 
liknande finnas. � 	 
 � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Ett anpassat förråd för specerier i nära anslutning till kök och varuintag. Personal behöver enkelt kunna ta 
med sig ”specerier” till boendeenheterna i samband med att den färdiglagade maten hämtas med 
matvagnar.
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17 é Í Þ � Ø Ñ Ó â Ö × Ó Ü Õ è â Ð ë
Placeras nära förbindelse med lastkaj. Gärna i markplan. Om sopnedkast och/eller system för sopsug inte 
kan installeras ska centralt placerat soprum placeras på bottenplan med invändig dörr för boendets 
personal och med utvändig dörr för renhållningsbolagets personal. é Í Ì ð Ó á î ø Ø Ñ Ó â Ö ×
Bör placeras nära eller i anslutning till hiss. Där utrustning för städning av allmänna utrymmen förvaras 
och rengörs. Installationer och teknik som förebygger belastningsskador. Det ska finnas utrymme för 
städmaskin, mopptvättmaskin, städutrustning, städmaterial, utslagsvask, golvbrunn, tvättmaskin, 
torktumlare, plats för laddning/tömning av skurmaskin. Låsbara och brandsäkra skåp. Elektroniskt lås på 
dörr. Kan även fungera som centrallager för de mindre städutrymmena inom boendeenheterna. é Í ã õ Ö â Ð Ó â Ö Ñ Ü è Õ â Ó Ø â � å Ö â Ð Ô Ñ Ó Ö Ý
Stora mängder förbrukningsmaterial, hjälpmedel etcetera används på ett särskilt boende. Leveranser 
kommer ofta på stora pallar och hanteras med lyft. Mottagning av varor får inte ske via boendets 
huvudentré. Särskilda varuintag ska tillskapas i nära anslutning till centralförråd eller nära hiss till förråd. 
Porttelefon kan eventuellt behövas.é Í æ ô â Ö è è ñ Ð Ü
Trapphus skall tillgodose att installationer finns som förhindrar risk för fall ut och i trappa. é Í é ç Ô Ü Ü Ö â
Hissar ska finnas i tillräcklig omfattning, dock minst två stycken så att verksamheten kan fungera även vid 
ett eventuellt tillfälligt driftsstopp av en hiss. Viktigt att plats finns för säng i hiss. Hissarna ska betjäna alla 
planen i nära anslutning till boendeenheterna. Utrymme ska finnas i anslutning till hissar på varje boende-
plan. Tydlig skyltning i hiss angående de olika hemvisterna och våningarna, färgkodning på hissknappar. 

En bostad i ett särskilt boende består av den egna lägenheten samt del i gemensamma utrymmen. Detta 
tillsammans skapar en fullvärdig bostad där det finns plats för avskildhet och umgänge. En boendeenhets 
består av lägenheter med gemensamt kök och vardagsrum. 

• Varje boendeenhet skall bestå av 10 
lägenheter. 

• Varje boendeenhet ska ha tillgång till 
gemensam matsal och gemensamt 
vardagsrum, centralt placerat. 

• Boendeenheterna ska ur 
effektivitetshänseende vara grupperad så att 
minst två enheter kan kopplas ihop till ett 
större organisatoriskt område. 

• Det skall finnas direkt tillgång till en 
skyddad yttre miljö av god kvalité. 

• Några lägenheter/enhet ska kunna anpassas 
för parboende. 

• Varje lägenhet bör vara minst 30 kvm. 

• Ett handikappanpassat badrum ska finnas i 
varje lägenhet. 

• Litet pentry med diskho, kylskåp, eluttag 
med timer. 

• Förberett med inbyggda skenor för att 
kunna sätta tak lyft av traversmodell i 
samtliga lägenheter. Skenorna ska vara 
kompatibla med de taklyftar som 
tillhandahålls av hjälpmedelscentralen i 
Dalarna. 

• Enheterna ska vara flexibla och klara av 
olika typer av inriktningar och 
behovsområden såsom demensvård, 
korttidsvård och växelvård. ì Í Î ä Ø ë Ø Ñ Ü Ö ë ë Ö Ð Ó â Û ë ë Ø Ñ Ô Ñ Õ ë ò Õ Ø Ñ î Ø Ø Ñ ñ Ø Ó Ø Ñ

I boende enheten ska de gemensamma utrymmena vara platser där de boende kan få kontakt med 
varandra. Där gemenskap och samvaro skapas i kontrast mot den enskilda lägenhetens avskildhet. 
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18 

Kök med matplats ska vara så utformat att det kan säkerställa att värdegrundsbegreppen trygghet, 
inflytande och självbestämmande uppfylls. Boendeenhetens kök är bostadens huvudkök. I den dagliga 
verksamheten sköts boendeenhetens mathantering av boendets personal. Köket ska vara en god 
arbetsplats med genomtänkt logistik för rationell hantering. Matplatsen ska erbjuda en miljö för trivsamma 
måltider med möjlighet till alternativa placeringar av matborden. ì Í Ù ý ÷ Ò ë Ø î ë Ö Ó è × Ö Ó Ü
Behov som kök med matplats skall tillgodose: 

• Inta måltider i en lugn och inbjudande 
miljö. 

• Ge den boende möjligheten att vara 
självständig i måltidssituationen. 

• Skapa trygghet i måltidssituationen 

• Köket ska kunna användas för att ta emot 
lagad mat.  

• Diskmaskin 

• Tvättställ för handtvätt för personal 

• Följsamhet till de boendes olika behov vid 
måltiden, möjlighet att äta på olika platser 

• En inbjudande och välkomnande känsla 

• Ej störande genomgång eller 
kommunikationsväg  

• Personalen ska kunna ha översikt över 
gemensamhetsrum från köket och matrum. 

• Trinett del för besökare, med kylskåp och 
eluttag för kaffebryggare. ì Í Þ õ Ö â î Ö Ý Ü â Ð ë þ Ö × × â Ð ë þ Ý Ø ë Ø Ñ Ü Ö ë ñ Ø Ó Ü â Ð ë

Vardagsrummet ska ge hemkänsla och vara en naturlig träffpunkt för de boende inom enheten. Genom 
placering, storlek, utformning och möblering ska rummet upplevas som bostadens vardagsrum. 
Gemensamhetsrummet ska vara så utformat att det kan säkerställa att värdegrundsbegreppen trygghet, 
inflytande, självbestämmande, respekt och möjlighet till aktivt liv i gemenskap med andra kan uppfyllas. 

Behov som gemensamhetsrummet skall tillgodose: 

• Självständighet i aktiviteter 

• Oberoende – kunna aktivera sig själv. 

• Flexibilitet för olika typer av användning 

• Vägg/väggar med inbyggd teknik för 
kommunikation etc. 

• Ljudsystem som kan användas både 
individuellt via hörapparat eller hörlurar och 
generellt till alla 

• Ljuddämpning som ger en behaglig ljudmiljö. 

• Färger som harmoniserar och skapar en 
inbjudande och välkomnande känsla. 

• Gemensamhetsrummet ska vara en naturlig 
del av ett vandringsstråk som inbegriper 
korridorer som finns runt de allmänna 
utrymmena och vid behov också uteplatsen/ 
inglasad balkong 

• Från gemensamhetsrummet ska det finnas en 
öppen åtkomst till en avgränsad och säker 
uteplats. 

• Större balkong med och utan inglasning. 

• Gemensamhetsrummet ska ha tillgång till solljus 
via uteplatsen. 

• Storleken på gemensamhetsrummet ska vara så 
anpassat att de boende, deras anhöriga samt 
tjänstgörande personal kan vistas där samtidigt 
vid samlingar. För avdelning med 10 lägenheter 
kan det innebära upp till ca 20 personer. 

• Braskamin eller liknande. 
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19 ì Í Ì ý Õ â â Ô î Õ â
Korridorer eller motsvarande ses främst som ett kommunikationsutrymme och ska erbjuda säker 
förflyttning med eller utan hjälpmedel. Korridorer bör minimeras till gagn för boendeytan, men en säng 
ska med lätthet kunna transporteras ut ur den egna lägenheten och till allmänna utrymmen. 
Korridoren ska vara så utformad att det kan säkerställa värdegrunds begreppet trygghet. 
Behov som korridoren ska tillgodose: 

• Korridoren ska möjliggöra självständig 
förflyttning. 

• Korridorens utformning ska förebygga fall 
och belastningsskador och personalen ska 
kunna ha god uppsikt över korridoren. 

• Belysning och ljusinsläpp ska bidra till en 
lugnande och trygg upplevelse. 

• Korridoren ska vara en del av en 
vandringsslinga för boende. 

• Det ska finnas tillgång till ledstång i hela 
korridoren 

• Golvets funktion ska vara avvägt för att 
lindra belastningsskador och skador vid fall 
och samtidigt vara lätt att köra en rullstol på. 

• Färger, former och material i korridoren ska 
vara anpassade för att skapa en lugn, trygg 
och säker miljö både vad avser ljud och ljus. ì Í ã Ú Ö × Ò Õ Ñ Ý þ ü Ó Ø è × Ö Ó Ü

Balkongen/uteplatsen ska vara trygg och säker. Med regn- och vindskydd samt kunna solavskärmas.ì Í æ ô å á Ó Ó Ü Ó Ð Ý Ö
Det är viktigt att placeringen av tvättstugan inte avger störande ljud som tillåter tvätt även nattetid. Ren 
tvätt tas ut via dörr direkt i korridor 
Behov som tvättstugan ska tillgodose: 

• Hygienisk, ren och säker miljö 

• Enkel, säker och rationell hantering av 
orent. 

• Installationer som förhindrar oönskad doft 
och ljud att sprida sig ut från rummet. 

• Tydlig uppdelning av rent och orent i 
rummet 

• Installationer som förhindrar 
belastningsskador på personal. 

• Tvätt och torkning av kläder och linne med 
kapacitet för samtliga boende. 

• Plats för tvättmaskin och torktumlare. 

• Hyllor för förvaring. 

• Installationer som klarar grövre och tyngre 
tvätt. 

• Rationell och hygienisk hantering och av 
större mängder tvätt. 

• En gemensam tvättstuga/boendeenhet. ì Í é ð Ò ÷ × à â Ð ë
Behov som det gemensamma sköljrummet ska tillgodose: 

• Hygienisk, ren och säker miljö 

• Enkel, säker och rationell hantering av 
orent. 

• Installationer som förhindrar oönskad doft 
att sprida sig ut från rummet. 

• Utslagsback och plats för städutrustning. 

• Samt golvbrunn för tömning av 
skurmaskin. 

• Tydlig uppdelning av rent och orent i 
rummet 

• Installationer som förhindrar 
belastningsskador på personal. 

• Hyllor för förvaring 

• Dörr som leder direkt in till tvättstugan. 

• Spoldesinfektor (decontaminator) ì Í ì � Ø â Ü Õ Ñ Ö × Ó Õ Ö × Ø Ó Ó
Personal toalett ska finnas och låsbart med ”tagg”
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20 ì Í ï Ï ÷ â â ÿ î
För behov av mellanlagring av förbrukningsmaterial inom boendeenheten. Förrådet förses med hyllor och 
med lås möjlighet med tag 

Behov som förråd ska tillgodose: 

• Förvaring av förbrukningsmaterial och 
liknande. 

• Lättillgängligt och nära de punkter där 
förbrukning sker. 

• Hyllsystem som är flexibla och som kan 
anpassas till aktuella behov. 

• Installation som ger överblick och effektiv 
hantering av det som förvaras i 
linneförråd/förråd. 

• Förråden kan delas med flera avdelningar 
om planlösning medger det. ì Í Î ó ð Õ è ñ Ö Ñ Ó Ø â Ô Ñ Ý

Sophanteringen är viktig för att minska smittspridning, lukt samt för att undvika onödiga transporter för 
personalen. Sophanteringen ska kunna ske rationellt och ska möjliggöra kompostering och källsortering 
På varje avdelning eller i anslutning till ska finnas centralt placerade sopnedkast alternativt med sug till 
soprum. Soprum med plats för sortering.

Lägenheten utgör kärnan i det särskilda boendet. Boendet ska vara utformat så att värdegrundsbegreppen 
värdigt liv och välbefinnande uppfylles. ï Í Î ê Ñ Ý ÿ Ñ Ý Ó Ô × × × á Ý Ø Ñ ñ Ø Ó þ ñ Ö × ×
Entré/hall ska vara så utformat att det kan säkerställa att värdegrundsbegreppen självbestämmande, 
integritet och trygghet uppfylls. Hallen markerar gränsen till den privata sfären. Detta är viktigt för att 
skapa hemkänsla och bevara den boendes integritet. I hallen bör finnas plats för hatthylla och garderober. 
Säng ska kunna rullas ut från lägenheten. Hallen kan även innehålla pentry. Ett pentry bör ses som ett litet 
komplement till enhetens gemensamma kök. 

• Dörröppning som medger att sängen kan 
rullas ut 

• Plats för hatthylla och erforderligt antal 
garderober 

• Värdeskåp 
• Läkemedelsskåp med system för kontroll av 

in och ut loggning. ï Í Ù ç Û Ý Ô Ø Ñ Ð Ó â Û ë ë Ø Ô × á Ý Ø Ñ ñ Ø Ó
Hygienutrymmet ska erbjuda den boende möjlighet att sköta all sin hygien med eller utan assistans. 

• Dörr ska vara mot rum och inte mot hall 
• Dusch som är flexibel och enkelt kan 

anpassas till den enskildes funktionsförmåga. 
• Wc-stol bör vara höj-och sänkbar och enkelt 

kan anpassas till den enskildes 
funktionsförmåga och som medger att 
hygienstol vid behov kan ställas mot vägg 
över WC stolen. WC-stol motsvarande ” 
självspolande toaletter” med 
varmluftstorkfunktion, skall kunna 
installeras vid behov.  

• Tvättställ som är flexibelt och enkelt kan 
anpassas till den enskildes funktionsförmåga 
och bör vara höj- och sänkbara, samt kunna 
förflyttas i sidled. 

• Kontraster i färgval mellan golv och väggar. 
• Golv och övriga ytor ska vara lätta att hålla 

rent. Speglar ska kunna döljas eller göras 
osynliga. 

• Golven ska förebygga fall och halkskador. 
• Trygg och säker förflyttning mellan sovrum 

och hygienutrymmet. 
• Vägledningsljus ska finns till och i varje 

hygienutrymme. 
• Möjlighet att installera tvättmaskin och 

torktumlare/tvätt pelare 
• Utformning och storlek ska vara sådan att 

rullstol, duschstol och motsvarande lätt kan 
användas och enkelt manövreras inom 
hygienutrymmet. 
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21 ï Í Þ õ Ö â î Ö Ý Ü â Ð ë þ ð Õ å è × Ö Ó Ü Ô × á Ý Ø Ñ ñ Ø Ó
Lägenheten ska ge ett trivsamt och ombonat intryck med god möblerbarhet. Tillgången till dagsljus ska 
vara mycket god 

• Utformat så att sängens placering kan 
varieras utifrån den enskildes grad av 
självständighet. 

• Möjlighet att äta på en plats som ger 
förutsättningar för en god måltidssituation. 
 

• En plats för självständiga aktiviteter såsom 
läsning, tv tittande, hobbyverksamhet och 
olika typer av aktiviteter via dator. 

• En mötesplats där den boende kan möta 
och ha social samvaro med anhöriga och 
personal. ï Í Ì Ï ÷ Ñ Ü Ó Ø â Ô × á Ý Ø Ñ ñ Ø Ó

• Placering av fönster, som möjliggör utsikt 
från säng och sittande, men utan insyn från 
t.ex. vägar/gångvägar direkt in till
lägenheten 

• Ljustäta rullgardin/persienner för att skilja 
dag och natt.

• Fönsteröppning som är säker ur 
fallrisksynpunkt. 

• Fönstren ska vara stora, gärna i form av 
burspråk. ï Í ã Ï ÷ â å Ö â Ô Ñ Ý Ô × á Ý Ø Ñ ñ Ø Ó

• Förvaringsutrymmena bör vara generöst 
tilltagna.  

• Minimum är fyra höga skåp (två garderober, 
ett linneskåp och ett städskåp.)

• Skjutdörrar på garderoben i lägenheten. 

ï Í æ ä Õ × å Ô × á Ý Ø Ñ ñ Ø Ó
• Kontraster i färgval mellan golv och väggar 

(framhäv det viktiga, dämpa det oviktiga) 

• Golv och ytor ska vara lätta att hålla rent i 
hela lägenheten 

• Golven ska ha en genomtänkt färgsättning 
så att de inte uppfattas som hinder. 

• Golvmattor som reducerar fallskador. 
Personal skall kunna nås av sensor-larm om 
den boende faller i lägenheten och i 
hygienutrymme. ï Í é ß ÷ â â Ö â Ô × á Ý Ø Ñ ñ Ø Ó

• Lägenhetsdörren ska bestå av två delar, en 
ska medge fri passage, en vanlig dörr samt 
en fast mindre dörr (utförs i samma kulör 
som list) som öppnas vid behov och 
möjliggör att en säng kan rullas ut. 
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22 

Dagverksamhet för personer med demens. Dagverksamheten är en stödform för personer med nedsatt 
minnesfunktion i ordinärt boende. Dagverksamhet beviljas efter ansökan och behovsbedömning. Syftet 
med dagverksamheten är att underlätta kvarboendet i den ordinära bostaden. Att få en meningsfull dag 
med social gemenskap och aktiviteter på dagverksamheten och om möjligt ”fördröja” ett behov av särskilt 
boende. Att stödja den individuella förmågan, att bevara och stärka självkänslan samt ge trygghet i en 
anpassad miljö. Att ge anhöriga stöd och avlösning.  Î ó Í Î � Ð ë Ü ö Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ñ Ø â

• Vardagsrum med plats för 12–15 personer. 

• Två mindre rum för vila, avskildhet, samtal 

• Kök med utrymme för 12–15 personer 

• Wc duschrum. 

• Förråd 

• Ytor för avställning av hjälpmedel. 

• Kontorsdel. 

• Tvättstuga med tvättmaskin och 
torktumlare 

• Tillgång till uteplats. 

• Nära i anslutning till huvudentré´ 
 

Tekniken ska säkerställa att värdegrundsbegreppen trygghet, självbestämmande, inflytande, respekt, 
kontinuitet och integritet kan uppfyllas.  

Tekniken ska tillgodose att de boendes behov och möjlighet till självbestämmande, integritet och trygghet. 
Genom teknologin ska den enskilde kunna ha kontroll (medvetet eller omedvetet) över sin vardag och så 
långt möjligt själv tillgodose sina behov.  

Funktioner som teknologin i vård- och omsorgsboendet kan ha: 

• Byggnaden ska vara förberedd för framtidens informations- och kommunikationsteknologi. Det 
innebär att det ska finnas en heltäckande struktur för såväl trådlös som trådbunden 
kommunikation som kan användas av såväl verksamheten som boende och besökare och vara 
oberoende av vilken personbunden hårdvara som den enskilde använder.  Här innefattas styrning 
och tillämpning av olika typer av sensorer, larm och autonom utrustning för service, underhåll, 
transport och övervakning. 

• Material i ytskiktet på såväl innertak, väggar och golv ska vara teknologiskt utformade så att 
högsta möjliga anpassning i realtid kan göras till de boendes och medarbetarnas aktuella behov av 
en, för stunden, funktionell boendemiljö och arbetsmiljö.  

• Inomhusbelysningen ska vara utformad med en teknologi som också tillåter en hög grad av 
anpassning i realtid till de boendes och medarbetarnas aktuella behov av en, för stunden, 
funktionell boendemiljö och arbetsmiljö. 

• Generellt gäller att den teknologi som tillämpas ska ha ett gränssnitt som är estetiskt, enkelt och 
integrerat. 
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• Trådlös och trådbunden uppkoppling till 

nätverk/internet.  

• Utrustning och/eller kontaktpunkt som 
underlättar personalens arbete och 
möjligheter att dokumentera oavsett plats i 
lokalerna 

• Installationer som ger personal möjlighet att 
kunna kontrollera och styra generella och 
individuella inställningar i byggnaden såsom 
larm, sensorer, belysning, värme, kyla och 
ventilation. 

• Teknik för trygghet som är inbyggd och som 
kan användas för kommunikation och 
styrning av olika hjälpmedel samt kan 
anpassa efter den boendes funktionsförmåga 

• Temperaturen ska kunna regleras 
individuellt i rummet. 

• Installationer som är flexibla och som enkelt 
kan styras och regleras av boende och 
personal utifrån aktuella behov och 
förutsättningar. 

• Vägledande funktioner i lägenhet och 
korridor Î Î Í Ù Ú Ø × Û Ü Ñ Ô Ñ Ý þ í à Ð Ü

• Belysningen ska skapa känsla av trygghet 

• Belysningen ska säkerställa säker och trygg 
förflyttning och orientering i lägenhet och 
allmänna utrymmen. 

• Belysning som kan varieras och styras av 
både den boende och personal. 

• Bidra till att en hög grad av självständighet 
uppnås. 

• Sensorstyrning ska kunna användas vid 
behov, för att kunna förändra ljuset under 
dygnet 

• Automatisk/smart belysning som vägleder 
den boende till badrummet. 

Î Î Í Þ í ÿ Ü � Õ ø ñ × Ö â ë Ü Û Ü Ó Ø ë
Behov som lås- och larmsystem ska tillgodose: 

• Grundläggande trygghet och integritet för 
boende 

• Hög grad av säkerhet och skydd mot brand, 
stöld och vattenskada för boende och 
personal 

• Omedelbart uppmärksamma kritiska 
händelser och in- och utpassage i byggnaden 

• Installationer som är sensorstyrda och som 
känner av enskilda anställda och boende. 

• Elektroniska lås öppnas med ”tagg” eller 
liknande 

• Loggning på individnivå 

•  vid öppning av dörrar, nyckelskåp och 
medicinskåp 

• Lägenhetsdörr med elektroniskt lås som kan 
hanteras av den boende och personal. 

• Samtliga dörrar som avgränsar brandceller 
ska automatisk stängas vid brandlarm. 

• Vid brandlarm ska samtliga dörrar 
automatiskt låsas upp utan att 
registrering/loggning av vilka som passerar 
stängs av. 

• Till individlarmet ska olika typer av sensorer 
kunna kopplas in. 

• Installationen av larm för såväl brand, 
skalskydd och individ ska vara oberoende av 
extern kraftkälla och externt IT- nätverk 
(internet) under minst 60 timmar. 

• Lägenhetsdörren ska känna igen vem som 
bor där och inte släppa in obehöriga. 
Nyckelfritt lås kopplat till larmarmband. 
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I den enskildes lägenhet ska det finnas möjlighet till anpassning av inomhusklimatet i realtid efter den 
enskildes önskemål och behov vad gäller värme och ventilation.  Î Ù Í Î õ Ø Ñ Ó Ô × Ö Ó Ô Õ Ñ Ü Ü Û Ü Ó Ø ë
Behov som ventilationssystem ska tillgodose: 

• Luftkvalitet som upplevs som behaglig av 
varje boende. 

• Känsla av fräschhet. 

• Luftkvalitet som bidrar till hälsa och 
välbefinnande. 

• Information om luftkvalitet ska finnas 
kontinuerligt. 

• Möjlighet till kylning av tilluft 

• Ventilationssystemet ska kunna styras och 
regleras av boende och personal individuellt 
i varje lägenhet. 

• Ventilationssystemet ska kunna styras och 
regleras av personal i de gemensamma 
lokalerna. 

• Displayer med information om luftkvalitet 
ska finnas i varje lägenhet och i 
gemensamma lokaler. 

Behov som värmesystem ska tillgodose: 
• Inomhustemperatur som upplevs som 

behaglig av varje boende. 

• Information om temperatur ska ges 
kontinuerligt 

• Värmen ska kunna styras och regleras av 
boende och personal individuellt i varje 
lägenhet 

• Värmen ska kunna styras och regleras av 
personal i de gemensamma lokalerna. 

• Displayer med information om temperatur 
ska finnas i varje lägenhet och i 
gemensamma lokaler. 

Utemiljön ska säkerställa att värdegrundsbegreppen trygghet, självbestämmande och inflytande kan 
uppfyllas. Utemiljöns planering ska särskilt uppmärksammas så att den skapar motivation till utevistelse. 
Den ska vara tillgänglig, kännas trygg samt vara möjlig att betraktas inifrån boendet. Med utemiljö avses 
ytor utanför boendet och på innergård. 

Behov som utemiljön skall tillgodose: 

• Tillgång till dagsljus och frisk luft. 

• Möjlighet till att vistas ute under trygga 
förhållanden. 

• Sinnesstimulering, se lukta, känna 

• Ytor för rekreation, gemenskap och 
enskildhet. 

• Avgränsning av boendets utemiljö med ex 
vis någon form av gränsmarkering/staket. 

• Tydligt avgränsad yta runt byggnaden med 
säkra och varierade vandringsstråk i asfalt 

• Installationer som möjliggör användning 
året runt i valda delar i ett nordiskt klimat. 

• Platser för odling, vila, gemenskap och 
arbete (vedbod och växthus eller liknande). 

• Belysning och avskärmningar som skapar 
vägledning och trygghet. 

• Växter som ej är giftiga eller farliga att 
förtära 

• Tillgång till eluppvärmda bänkar i utemiljön 
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Inredning som motsvarar funktioner och övrigt i fastigheten (verksamhetens ansvar och budget). 

• Inredning och möbler ska vara flexibla, 
stabila och som ser ut som det de är 
avsedda för och som den boende kan känna 
igen.  

• Gemensamhetsrummet inredning och 
möbler ska integreras med rummets övriga 
utformning och funktionalitet. 

• Möbler och inredning ska vara så utformad 
att de boende så långt möjligt kan vara 
självständiga i användningen.  

• Inredning ska harmonisera med rummet så 
att olycksfall kan undvikas. 

• Inredning och möbler tillsammans med 
rummet ska vara flexibla i förhållande till de 
boendes olika behov vid måltidssituationen. 

• Inredning och möbler tillsammans med 
rummet ska vara så utformad att de boende 
så långt möjligt kan vara självständiga i 
användningen 

• Inredning och möbler ska integreras med 
rummets övriga utformning och 
funktionalitet så att flexibilitet vid måltiderna 
kan erbjudas. 

• Inredning och möbler ska integreras med 
rummets övriga utformning och 
funktionalitet så att en ergonomisk och god 
arbetsmiljö kan erbjudas 
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Behovet är beräknat på andelen 65-w som 2015 hade plats på särskilda boenden enligt SCB. 
Andelen av invånare 65-79 år i särskilda boende var 0,7% (riket 1,1%) . 
Andelen av invånare 80-äldre i särskilda boende var 13,8% (riket 13,1%) 

”Väntetiden” var 59 dagar 2015 från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum i särskilt boende. 
Utöver särskilda boende platser finns även 12 korttidsplatser. Dessa platser räknas inte med i andelen 
särskilda boendeplatser. Dessa 12 korttids platser bör inrymmas i nya särskilda boendet för att bättre 
kunna använda kommunens resurser. 

Ett nytt särskilt boende ska inkludera Fågelsångens 44 lägenheter och nuvarande korttids med 12 platser, 
totalt 56. Sedan tillkommer behovet av nya platser/lägenheter som beräknas från 7 till 26  från år 2021 till 
2024. Totalt 80 platser/lägenheter. Det innebär att när det nya boendet står klart under 2020, måste en 
planering för nästa etapp inledas för att tillskapa ytterligare 15-20 lägenheter, alternativt att planera för och 
färdigställa totalt 80 platser, redan till 2020. 
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B C D E F D G D C H F I J K L C D G M N O P E F Q E E G R G S D OT U V W X V Y V U Z X
I inledningen av innevarande arbete med programhandingen identifierades nio stycken tänkbara platser för 
nytt vård & omsorgsboende. Flertalet visade sig snabbt inte lämpliga oftast beroende på den tänkta 
byggnadens storlek. Efter genomgång återstod tre alternativ som möjliga. Dessa tre var nu föreslagen 
plats, den s.k Alga-tomten intill Smedjebacksvägen samt Skönviksområdet, nära nyetablerade 
småhusområdet. Dessa tre placeringar beskrevs och presenterades för allmänhet, kommunens olika 
verksamheter och politiska nämnder samt övriga berörda i ett s.k. tidigt samråd. Samtliga framförda och 
skriftligt inlämnade synpunkter sammanfattades och med den sammanställningen som grund, har fattats 
beslut om fortsatt arbete med aktuell placering. 
Argumenten för aktuell placering är bl.a: 

• -Närhet till centrum för samhälls- och kommersiell service

• -närhet till busstrafik samt gång och cykelvägar förenklar för anhöriga och personal

• -närhet till Prästgärdet med möjlighet för promenader och utblick mot Ljustern

• -närhet till de boende på Falkgränd[ \ W V U ] ^ U V Y
Detaljplanearbetet inleddes omgående efter beslutet fattats och handläggs med s.k. utökat förfarande. 
Inom del av aktuellt detaljplaneområde gäller ”Detaljplan för barnstuga mm Prästgärdet” från 1990. 
Hittills har i processen genomförts samråd och godkännande av planprogram, samråd av detaljplan samt 
granskning av densamma. Nästa steg är antagande av detaljplanen som tidigast kan ske i 
kommunfullmäktige oktober 2018. 
Den nu aktuella detaljplanen bedöms inte strida mot gällande översiktsplan, det kulturhistoriska 
riksintresseområdet eller andra bestämmelser i Miljöbalken 
Nybyggnadens påverkan på framtida trafikalstring har studerats. Utökade trafikmängder mot centrum kan 
förväntas, dock inte i sådan storleksordning att några betydande effekter kommer uppstå. Tyngre trafik, 
exvis varuleveranser kan också styras via Åsenvägen söderut varvid Gränsgatan avlastas. _ V ` a b c d b e f g h Y g Y f
Nybyggnaden kommer påverka utsikten från bostadshusen på Falkgränd samt friliggande villorna på 
Villagatan. Detaljplanen föreslår därför begränsning till två våningar samt restriktion på närhet till 
Falkgränd samt höjdsättning på byggnaden i syfte att den ska bli så lite begränsande av utsikten som 
möjligt. 
Prästgärdets öppna landskap med gångvägar ger möjlighet till utevistelse i anslutning till boendet. i H S S G D j I J K P E k l R C m NT U V Y U n X Y g Y f o p W q b ` e Y g Y f b c d U b a V U W Z ^ \ `
Arkitekt Ann Andersson och landskapsarkitekt Hanna Wikström Johansson från SWECO architects i 
Falun, har tillsammans med representanter för äldreomsorgen tagit fram skisser till ett nytt särskilt boende 
i Säter. Arbetet har genomförts i en gemensam designdialog och har resulterat i nedanstående 
sammanfattning och bifogade skisser.  
 
I det nya särskilda boendet har en helhetssyn på människan och dess behov samt arbetsmiljö och logistik 
varit utgångspunkterna för utformningen av huset. 
De som ska bo här kan bo kvar i sin lägenhet till livets slut, även om man blir sämre och behöver mer 
hjälp.  
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Standaren i lägenheterna är anpassad till personer med grava funktionshinder som rörelsehinder, nedsatt 
syn, nedsatt hörsel och för boende med nedsatt minnesfunktion. 
Tillgänglighetsaspekterna har beaktats i utformningen av hela huset.  
Här ska de boende känna sig trygga. Här finns utbildad personal som kan hjälpa de boende med rätt typ 
av vårdinsatser dygnet runt.  
Här kan par fortsätta att bo tillsammans, även om en blir dålig.  
Här har man en egen lägenhet, där de boende kan sätta sin prägel med egna möbler, med närhet till andra 
människor, bra service med bl.a. träningsmöjligheter, hår-och fotvård som finns i huset.  
I allrummet kan man umgås med andra människor, titta på TV eller mysa framför brasan. I samlingssalen 
sker det olika aktiviteter som man kan delta i.  
Måltiderna, med god och nyttig mat ifrån tillagningsköket i huset, serveras i det gemensamma rummet för 
umgänge, men de boende kan också välja att inta sin måltid i sin egen lägenhet. I det gemensamma köket 
kan man få hjälpa till med enklare sysslor om man önskar.  
Huset och lägenheterna skapar spännande upplevelser genom omsorgsfullt utvalda färger och variation i 
former.  
Huset innehåller två våningsplan ovan mark med en glasad förbindelsegång, samlingssal och träningslokal 
i ett plan. I entréplanet är även tillagningskök, personalrum, konferensrum, dagverksamhet och hår-och 
fotvårdsrum placerade.  
Det finns en källare med omklädningsrum, vilrum, förråd, tvättstuga, städcentral och teknikutrymmen. På 
varje plan finns mindre städförråd, expeditioner för enhetschefer, sjuksköterskor, läkemedelsrum och 
kopiering.  
Huvudentrén är välkomnande och annonserar sig med ett vackert skärmtak med glaspartier i en starkare 
kontrastfärg, som underlättar för synskadade.  
Huset är placerad runt två växtrika kringbyggda gårdar, där man kan uppleva årstidsväxlingarna och gå ut 
och sätta sig i solen eller skuggan, på trevliga sittplatser när vädret tillåter det.  

Det finns utblickar till den gemensamma gården från alla gemensamma rum.  
Uteplatser och balkonger är placerade i anslutning till allrummen. Det finns även en gemensam uteplats 
som vänder sig utåt staden.  
Huset är resurssnålt med naturliga material och tidsenliga installationssystem  | } ~ � � ~ ~ � � ~ � ~ � � �
Det finns sammanlagt 70 lägenheter i 7 stycken boendeenheter med 10 lägenheter i varje. I entréplanet är 
3 stycken boendeenheter placerade och på plan 2 finns det 4 stycken. 
Enheterna är utformade med tanke på överblickbarhet, trygghet och orienterbarhet. Personalen ska kunna 
överblicka hela enheten från köket och allrummet. 
De boende ska känna sig trygga när de öppnar lägenhetsdörren och inte mötas av en mörk korridor med 
en massa dörrar, här kan man se ut vad som händer och vart man vill gå. Tanken med detta är dels att det 
ska vara lätt att hitta och dels att de boende ska lockas ut till aktiviteter på gården och i de gemensamma 
rummen.  
Mellan boendeenheterna finns det expeditioner och mötesrum. 
Varje enhet innehåller ett gemensamt kök och allrum, en mindre tvättstuga, förråd, skölj och 
personaltoalett   
I allrummet finns en braskamin placerad som skapar myskänsla, men påverkar även 
uppvärmningsmöjligheten. Rummet är så pass stort att det rymmer boende som är sängliggande. � } � � � � } � ~ �
För att undvika korridorkänsla vidgar sig korridoren till ett rumsligt torg där lägenheterna är placerade. 
Denna torgkänsla förstärks genom val av färg och belysning, som skapar igenkänning och förenklar 
orienterbarheten, det ska vara lätt att hitta hem. I korridorsluten bildas mindre rum med burspråk, här kan 
man sätta sig om man vill umgås i en mindre grupp. � � � ~ � � ~ � ~ � � �
Varje lägenhet är ca 34 m2 
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På varje enhet finns det möjlighet att med en dörr öppna upp mellan två lägenheter för att skapa ett 
parboende.  
Hallen  
Entrédörren till lägenheten är tvådelad och dörröppningen är så stor att man kan köra in med en säng.  
Hallen innehåller kapphylla, förvaringsskåp ett med genomräkning till toaletten och en mindre 
pentryenhet. Hallens mått är dimensionerade så att man kan svänga med en permobil med hjälpare.  
Rummet i lägenheten  
Rummet är utformat så att man kan möblera på olika sätt. Sängen kan antingen placeras fritt ut i rummet 
eller mot väggen i ett hörn. Alla fönster har en låg bröstningshöjd för att man ska kunna se ut oavsett man 
sitter i rullstol eller ligger i sängen. I varje lägenhet är det i taket förberett för en taklyft.  
Toalettens dörr är placerad i rummet, så att man lätt kan hitta den när nöden kräver det.  � } � � ~ � � ~ �
Toalettrummet är utformat dels utifrån en rullstolsburens krav och dels utifrån arbetsmiljöverkets krav 
och rekommendationer. 
Här går det bra att köra in en duschvagn och personal kan stå på båda sidor om den duschande. 
Väggen bakom toalettstolen, sittringen och väggen bakom tvättstället har en avvikande kulör för att 
synskadade lätt ska kunna se var stolen står. Det finns larm om man behöver kalla på hjälp. � ~ � ~ � � � � � ~ � � � � � � � � ~ �
När man går in i huset möts man av ett stort ljust entrérum, här finns en trevlig sittgrupp placerad. 
Genom de stora glaspartierna ser man ut på den växtrika gården, gränsen mellan ute och inne suddas ut. 
Bredvid entrén finns ett rullstolsförråd placerat, med möjlighet till avspolning av rullstolar och andra 
hjälpmedel.  
I entréplanet finns en glasad förbindelsegång som binder samman huskropparna, via denna gång kan man 
gå runt hela gården inomhus. I anslutning till gången finns samlingssal och träningslokalen placerade. 
Förbindelsegången är helt upp glasad för att skapa genomsiktlighet och ta in ljus till gården. � ~ � � } � � � � � � � � � ~ �

  

Personalrummet är placerat i entréplanet tillsammans med ett konferensrum, det finns en uteplats ut mot 
gården i anslutning till rummet. 
Personalens rum, precis som hela byggnaden, är utformade för att skapa en god, vacker och utvecklande 
arbetsmiljö för att öka trivsel och arbetstillfredsställelse i ett krävande yrke. � � � � ~ � � � � � � ~ � ~ �
Dagverksamheten är placerad nära huvudentrén. Verksamheten är en stödform för personer med nedsatt 
minnesfunktion (demens) i ordinärt boende. Här kan man få en meningsfull dag med gemenskap och 
aktiviteter.  Här finns vardagsrum, kök, vilrum, tvättstuga, WC, dusch, expedition och tillgång till uteplats. � � � � � � �
Byggnaden kommer innehålla ett tillagningskök för servering av lunch och middag till de boende i huset 
samt dagverksamhetens besökare. Köket kommer drivas av kommunens kostverksamhet och ha en 
kapacitet på ca 200 portioner/dag. � � � � � � � �   ¡ ¢ �
Städcentral samt mindre städförråd utrustas och utplaceras i byggnaden i samråd med kommunens 
städpersonal. £ ¤ ¥ ¦ § ¥ ¨ © ª § ¦ « ¬  ® ®  ¬ § ¨ ¦ ¤ ¯
Grundläggning kommer ske delvis med källare, delvis med platta på mark. Geoteknisk utredning anger 
risk för behov av grundförstärkning pga av siltlager i norra delen av byggnaden. 
Krav på byggnadens utseende enligt detaljplanen innebär vissa begränsningar vad avser val av stomme 
samt väggkonstruktion. Förutsättning för uttorkning av byggfukt samt val av lämpliga material och 

249



° ± ² ³ ´ µ ¶ ± ´ ² ± · ¸ ² ± ¹º » ¼ ½ ¾ » ¿ ¾ ¼ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È È É Ã Ê Ë É Å Ì È Ë Â Í É Î Ï Ã É Æ Ä Ë Ð Ñ Ë Ò Å Ç Ó

30 

konstruktioner med hänsyn till detta, ska särskilt beaktas i projekteringen. Även livslängdskostnad ska 
påverka val av ytskikt och sakvaror. 

Planlösningen medger en lösning med hög prefabriceringsgrad pga sin likformighet. Kommunens 
ambition avseende träbyggnadsteknik ska utredas i kommande projekteringsskede.  
Utrymmen för installationer kommer placeras huvudsakligen i källaren. Samtliga media såsom fjärrvärme, 
VA, el och fiber ansluts från närliggande gångvägen över Prästgärdet. 
Värme produceras, i fjärrvärmeundercentral ansluten till Hedemora Energi fjärrvärmenät, i källaren och 
distribueras ut i byggnaden. Golvvärme i lägenheterna kommer utredas.  
Ventilation med kyld tilluft produceras i två fläktrum med totalt fem stycken aggregat.  
Sprinkler kommer installeras. 
Lokalt styr- och reglersystem installeras och kopplas upp mot kommunens överordnade styrsystem 
El ansluts till Dala Energi elnät och huvudcentral placeras i källaren. Anläggning för reservkraft ska 
installeras. Placering utreds i kommande projekteringar. 

En anpassad belysning efterfrågas i verksamhetsbeskrivningen. Av det skälet kommer tillämpas olika 
belysningssystem för olika syften. Dagsljusstyrning innebär att ljusstyrkan i lokalen alltid är den önskade 
nivån. Styrning av färgtemperaturen anpassar belysningen till dagsljusets och årstidens variation. 
Belysningen styrs såväl av förprogrammering som manuellt. 

Brand- och inbrottslarm kommer installeras. 
Lås, larm och trygghetssystem utformas enligt verksamhetsbeskrivningen i kommande projektering. Här 
kommer också studeras den välfärdsteknik som för närvarande erbjuds. 

IT-system: Byggnaden ansluts till Dala Energis fibernät. Olika anslutningsmöjligheter kommer installeras i 
byggnaden. Varje lägenhet kommer erbjudas anslutning liksom publikt gästnät för besökare. Utöver 
ovanstående kommer byggnaden kopplas upp mot kommunens olika it-system. 

Sophantering: sopsugsanläggning kommer utredas tillsammans med kommunens renhållningsavdelning i 
kommande projektering. Ô ¬ ¤ Õ § ® Ö ×Ø � Ù � � Ú � Û ¡ � Ü � � ¡ � ¡ � Ú
Byggnaden är placerad på tomten med tanke på att tillvarata värdefulla utblickar mot sjön Ljustern och 
kyrkan. Huvudentrén med angöring och parkering vänder sig mot Åsenvägen för att den ska vara så tydlig 
och lättillgänglig som möjligt, samt för att skapa så stora sammanhängande bilfria ytor som möjligt kring 
husets övriga sidor som istället kan användas för de boendes utemiljö. Lastintag och sophantering har 
placerats bakom huset för att de ska störa omgivningen så lite som möjligt. Ý Ú Ú � � Þ ß � Û � � Ú �
Huset är placerad runt två stora gårdar som avskiljs av en glasad kommunikationsgång. 
Gårdarna är varierade med en utformning som skapar ”rum i rummet”. Planteringar, pergolor och träd 
skapar många olika typer av platser att vistas på. Möjlighet finns att samlas många tillsammans eller att 
sitta enskilt, vistas i skuggan eller i solen. 
Växtmaterialet är valt för att man ska uppleva årstidsväxlingarna och för att stimulera alla sinnen med 
färger, dofter, taktila blad, smakrika frukter och lövprassel. Fjärilsväxter lockar insekter och ett vattenfat 
porlar behagligt. 
På innergårdarna finns möjlighet till många olika aktiviteter. Här kan man sitta i utemöblerna och äta sin 
lunch, odla i odlingslådor, mata hönsen, hugga ved, träna i utegymmet anpassat för äldre och rehab, 
promenera omkring eller bara sitta under ett träd och lukta på blommorna. 
Vintertid minimeras snöskottningen på gården genom markvärme som håller en promenadslinga runt 
gården snöfri. Eventuella gräsytor på innergårdarna klipps med robotgräsklippare för att minska drifts 
behovet.  
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Mot väster skapas en stor solterrass med pergolor och utblickar ner mot Ljusterns vatten. Här finns plats 
för alla boende att njuta av eftermiddags- och kvällssolen. 
Från terrassen kan man lätt gå på promenad ut på Prästgärdet och vidare ner mot Ljusterns vatten. 
Längs byggnadens norrsida skapas en fruktträdgård med olika slags fruktträd. Här finns en stor 
stenmjölsyta med sittbänkar som kan nyttjas för boulespel eller andra aktiviteter. 
De bilfria delarna av utegårdarna är inhägnade med ett staket och man måste passera en gånggrind för att 
komma in eller ut. En gångväg finns så att man lätt kan gå runt hela huset. ä å   å Û � Ú � � æ Ú
Utemiljön kring huvudentrén är tydlig och säker med ett välkomnande entrétorg som det är lätt att angöra 
med olika fordon som sjuktransport, ambulans, taxi eller bil. Nära entrétorget finns det gott om takade 
lättillgängliga cykelparkeringar, besöks- och handikapparkeringar. 
Sophämtning samt inlastning och personalingång till kök är placerad bakom huset för att minimera den 
visuella påverkan på den övriga utemiljön så mycket som möjligt. ç è é ê ë ì í é î ï ð ñ ð ë ò ó è é ê ô ó ó ò õ ó î é è ö ë ì í ï ÷ ø ø ò é õ ó èù ú û ü
Grundläggande krav redovisas i vår bygglagstiftning som utgör lägsta tänkbara nivå på utförande. Utöver 
dessa lagar, förordningar och föreskrifter ska anvisningar och råd enligt följande publikationer efterlevas: 

• Rådtext i BBR och EKS 
• Tillgänglighetsutformning enligt skriften Bygg ikapp handikapp, senaste utgåvan 
• AMA samt tillägg i AMA-nytt  
• Svensk Standard 
• Säker Vatteninstallation senaste utgåva, inkl utförande av golv och vägg i våtrum 
• Säkra Våtrum, GVK:s branschregler för tätskikt i våtrum 
• BBV, Byggkeramikrådets branschregler för våtrum 
• ByggaF, Branschstandard 
• Toleransklass A ska gälla där detta alternativ förekommer i AMA 
• Toleransklass B kan accepteras i specifika fall och ska då hanteras som avvikelse 
• Termiska inneklimatet ska uppnå TQ2 enligt ”R1-Riktlinjer för inneklimat” 
• Ljudklass B enligt SS 25268:2007. För ljud från installationer gäller NQ2 från ”Riktlinjer för 

specifikation av inneklimatkrav” 
• För buller utomhus gäller Naturvårdsverkets publikation ”Utomhusbuller-Allmänna krav” ù ý þ þ ÿ � � � � � � � û û þ � � � � ý � � ú

Kommunen har deltagit i diskussioner avseende träbyggnadsstrategi, hållbart byggande i trä. Strategin 
utrycker målsättningen att 2020 ska 30% av byggnationen vara träbaserad. I detta fall bör utredas i vilken 
omfattning träbyggnad är lämplig med hänsyn till krav enligt detaljplan och övriga krav. 
 
Gällande byggregler kräver särskilda beräkningar av byggnadens energiförbrukning. Beräkningen innebär 
normalt mycket välisolerade konstruktioner och kan i vissa fall kräva extra åtgärder, såsom exempelvis 
solpaneler, värmepumpar mm. Uppföljning av energiprestanda ska ske enligt SVEBY 12. 
 
I projekteringsskedet ska undersökas vilka möjligheter som finns för miljövänligare produktion av 
elenergi, markvärme mm. Miljöklassificering enligt SGBC system, Miljöbyggnad ska vara möjligt. 
Preliminärt ska projektering ske med utgångspunkt för en senare certifiering enligt nivå Silver.  
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32 + ö ë ò ë î ð
Hyreskostnader beräknas av Säterbostäder och presenteras på sammanträdet. , ó ò ë î - . è é ò õ ó
I samband med Kommunfullmäktiges godkännande av programhandlingen kommer uppdras åt 
Säterbostäder att genomföra byggnationen. Säterbostäder tillsätter organisation för ledning av 
projektering, upphandling av totalentreprenad samt genomförande av byggprojektet. Samråd med 
kommunens äldreomsorgsverksamhet samt representanter för Samhällsbyggnadsförvaltningen, förutsätts 
fortsätta under hela projekttiden. 
Framtagande av förfrågningsunderlag och upphandling av totalentreprenör beräknas påbörjas omgående 
efter beslut i kommunfullmäktige. Upphandlingen förutsätts vara avslutad och totalentreprenör utsedd 
juni-juli 2019. Efter totalentreprenörens projektering kan bygglov sökas och byggnationen påbörjas. Grad 
av prefabricering har betydande inverkan på färdigställandet. Målsättningen är att inflyttning kan påbörjas i 
början av 2021. / ð 0 é ø ë è
Ritning Illustrationssplan 
Ritning byggnad källare, bottenvåning och 1 trappa. 
Tekniska bilagor (distribueras på begäran från Samhällsbyggnadsförvaltningen i Säter) 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-11-15 15  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 21 Dnr KS2018/0305 
 
Tillägg till Plan- och bygglovstaxa, tabell 8 – avgift för områdesbe-
stämmelser och detaljplaner 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Godkänna Tillägg till Plan- och bygglovstaxa, tabell 8 - avgift för områdesbe-
stämmelser och detaljplaner. 

2. Tillägget ska gälla för alla inregistrerade ärenden från och med 2018-12-01. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-10-03, § 119, att föreslå för kommunfull-
mäktige att godkänna tillägg till Plan- och bygglovstaxa, tabell 8 - avgift för områdes-
bestämmelser och detaljplaner exklusive planavgifter i bygglov. Tillägget ska gälla för 
alla inregistrerade ärenden från och med 2018-12-01. 
 
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, områdesbe-
stämmelser 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 2011-
04-28 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 Samhällsbyggnadsför-
valtningen nu tagit fram en uppdaterad version av tabell 8, som ett tillägg till Plan- 
och 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. 
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Tjänsteutlåtande 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 0225-55 000 (vxl) sbn@sater.se  
 Box 300 Västra Långgatan 12 Fax Internetadress  
 783 27 Säter Säter 0225-516 65 www.sater.se  

 

Datum Diarienummer 
2018-10-31 SBN 2018/0921 

KS 2018/0305 
 

Godkännande av Tillägg till Plan- och bygglovstaxa, tabell 8 - avgift för områdes-
bestämmelser och detaljplaner 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 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 2011-04-28 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 tagit fram en uppdaterad version av tabell 8, som ett tillägg till Plan- och 
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.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden godkände tillägget 2018-10-03 SBN §119, och överlämnade det till 
kommunfullmäktige för antagande, dock exklusive planavgift för bygglov med motiveringen att ytterligare 
diskussioner behövs. Samhällsbyggnadsförvaltningen bereder således ett nytt ärende för planavgift för 
bygglov. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnade 2018-10-30 § 7 Tillägg till Plan- och bygglovstaxa, tabell 8 – avgift 
för områdesbestämmelser och detaljplaner till kommunstyrelsen utan eget förslag. Förvaltningen har efter den 
dialog som uppkom på sammanträdet sett över det förslag som hittills beretts och kommit fram till 
nedanstående slutsats.  
 
Med anledning av allt mer omfattande planprocesser avseende bland annat dagvattenutredningar, 
bullerutredningar, geotekniska utredningar samt graden av komplexitet som uppkommer för planer i Säters 
kommun kopplat till bland annat kulturmiljö, farligt gods och miljöfrågor, föreslår samhällsbyggnads-
förvaltningen att schablonnivåer justeras i Tillägg till Plan- och bygglovstaxa, tabell 8 - avgift för områdesbestämmelser 
och detaljplaner (se justerad bilaga). 
 
 
Bilaga 

1. Tillägg till Plan- och bygglovstaxa, tabell 8 – avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner 
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  Tillägg till  
  Plan- och bygglovstaxa, 2011-04-28 KF § 110, rev. 2017-11-30 KF § 151
  Antagen i KF 2018-xx-xx §XX 
  Diarienummer SBN2018/0921, KS2018/0305 

1 
 

 

 

Tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner  
 

Planavgift genom planavtal 
Planavgift tas ut för att täcka programkostnader och kostnader för andra åtgärder som 
behövs för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser. Avgiften 
regleras genom att planavtal tecknas med intressenter som önskar att detaljplan, 
program eller områdesbestämmelse upprättas. Detta för att specificera 
betalningsvillkor och parternas åtagande i övrigt.  

Storleken på kommunens avgifter i planavtal sätts utifrån schablonnivåer för olika 
typer av detaljplaner och områdesbestämmelser. Dessa schablonnivåer utgår från 
genomsnittliga kostnader för de olika plantyperna och nivåerna följs upp och 
utvärderas årligen. Planavtalet inkluderar upprättande av planhandling och formell 
handläggning, alternativt enbart formell handläggning av planen när planhandlingar 
upprättas av intressenten, genom en konsult. Avgifterna är följande: 

 

Planavtal 
Avtal om planhandling och formell handläggning av detaljplan/områdesbestämmelse 

När kommunen upprättar planhandlingar åt en intressent klassas det som 
uppdragsverksamhet på vilket moms tillkommer på en tredjedel av beloppet. 
Planförfarandet framgår av beslutet om planbesked. 

 

• Begränsat standardförfarande med godkännande 75 000 kr 

På delar av beloppet (25 000 kr) tillkommer 25% moms. 

 

• Standardförfarande   125 000 kr 

På delar av beloppet (33 000 kr) tillkommer 25% moms. 

 

• Utökat förfarande   210 000 kr 

På delar av beloppet (66 000 kr) tillkommer 25% moms. 

 

• Utökat planförfarande, komplicerad plan  enligt offert 

 

• Planprogram    enligt offert 
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  Tillägg till  
  Plan- och bygglovstaxa, 2011-04-28 KF § 110, rev. 2017-11-30 KF § 151
  Antagen i KF 2018-xx-xx §XX 
  Diarienummer SBN2018/0921, KS2018/0305 
 

2 
 

 

 

 

Avtal om enbart formell handläggning av detaljplan/områdesbestämmelse 

Dessa avtal tecknas när intressenten bekostar och låter konsult ta fram planhandlingar. 
Kommunen genomför enbart en formell handläggning. Planförfarandet framgår av 
beslutet om planbesked.  

 

• Begränsat standardförfarande med godkännande 50 000 kr 

 

• Standardförfarande   85 000 kr 

 

• Utökat förfarande   140 000 kr 

 

• Utökat planförfarande, komplicerad plan  enligt offert 

 

• Planprogram     enligt offert 

 

Kostnad för karta, fastighetsförteckning och annonsering tillkommer i samtliga avtal. 
Intressenten bekostar även de utredningar som behövs som underlag för detaljplan 
och/eller områdesbestämmelser.  

Planavgift tas ut i förskott och slutregleras vid beslut om att planen antas, ändras eller 
upphävs. Avgiften tas ut enligt följande princip: vid planstart 50 %,  
vid antagande 50 %. 

 

Tidsersättning 
Tidsersättning kan debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan, t ex där 
intressenten eller sökanden erhåller annan nytta än möjlighet till lov som kan mätas 
enligt standard för BTA eller OPA.  
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Tjänsteutlåtande 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 0225-55 000 (vxl) sbn@sater.se  
 Box 300 Västra Långgatan 12 Fax Internetadress  
 783 27 Säter Säter 0225-516 65 www.sater.se  

 

Delge beslutet till: 
 
 
Kopia beslut till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

 

 

Katarina Kobosko Andréas Mossberg 
Planarkitekt Samhällsbyggnadschef 
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SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2018-10-03 16  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 119   Dnr: SBN2018/0921 
            KS2018/0305 
 
Godkännande av Tillägg till Plan- och bygglovstaxa, tabell 8 – avgift 
för områdesbestämmelser och detaljplaner

 
Beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå för kommunfullmäktige att  
• Godkänna Tillägg till Plan- och bygglovstaxa, tabell 8 - avgift för områdesbestäm-
melser och detaljplaner exklusive planavgifter i bygglov. 
• 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, områdesbe-
stämmelser 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 2011-
04-28 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 Samhällsbyggnadsför-
valtningen nu tagit fram en uppdaterad version av tabell 8, som ett tillägg till Plan- 
och 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.  
 
Bilaga  
1. Tillägg till Plan- och bygglovstaxa, tabell 8 – avgift för områdesbestämmelser och 
detaljplaner  
 
Kopia beslut till:  
Samhällsbyggnadsförvaltningen   
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Tjänsteutlåtande 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 0225-55 000 (vxl) sbn@sater.se  
 Box 300 Västra Långgatan 12 Fax Internetadress  
 783 27 Säter Säter 0225-516 65 www.sater.se  

 

Datum Diarienummer 
2018-08-13 SBN 2018/0921 

KS 2018/0305 
 

Godkännande av Tillägg till Plan- och bygglovstaxa, tabell 8 - avgift för områdes-
bestämmelser och detaljplaner 

 
Förslag till 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 2011-04-28 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 Plan- och 
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.  
 
Bilaga 

1. Tillägg till Plan- och bygglovstaxa, tabell 8 – avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner 
 
 
Delge beslutet till: 
 
 
Kopia beslut till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

 

 

Katarina Kobosko Andréas Mossberg 
Planarkitekt Samhällsbyggnadschef 
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  Tillägg till  
  Plan- och bygglovstaxa, 2011-04-28 KF § 110, rev. 2017-11-30 KF § 151
  Antagen i KF 2018-xx-xx §XX 
  Diarienummer SBN2018/0921, KS2018/0305 

1 
 

 

 

Tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner  
 

Planavgift genom planavtal 
Planavgift tas ut för att täcka programkostnader och kostnader för andra åtgärder som 
behövs för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser. Avgiften 
regleras genom att planavtal tecknas med intressenter som önskar att detaljplan, 
program eller områdesbestämmelse upprättas. Detta för att specificera 
betalningsvillkor och parternas åtagande i övrigt.  

Storleken på kommunens avgifter i planavtal sätts utifrån schablonnivåer för olika 
typer av detaljplaner och områdesbestämmelser. Dessa schablonnivåer utgår från 
genomsnittliga kostnader för de olika plantyperna och nivåerna följs upp och 
utvärderas årligen. Planavtalet inkluderar upprättande av planhandling och formell 
handläggning, alternativt enbart formell handläggning av planen när planhandlingar 
upprättas av intressenten, genom en konsult. Avgifterna är följande: 

 

Planavtal 
Avtal om planhandling och formell handläggning av detaljplan/områdesbestämmelse 

När kommunen upprättar planhandlingar åt en intressent klassas det som 
uppdragsverksamhet på vilket moms tillkommer på en tredjedel av beloppet. 
Planförfarandet framgår av beslutet om planbesked. 

 

• Begränsat standardförfarande med godkännande 75 000 kr 

På delar av beloppet (25 000 kr) tillkommer 25% moms. 

 

• Standardförfarande   100 000 kr 

På delar av beloppet (33 000 kr) tillkommer 25% moms. 

 

• Utökat förfarande   200 000 kr 

På delar av beloppet (66 000 kr) tillkommer 25% moms. 

 

• Utökat planförfarande, komplicerad plan  enligt offert 

 

• Planprogram    enligt offert 
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  Tillägg till  
  Plan- och bygglovstaxa, 2011-04-28 KF § 110, rev. 2017-11-30 KF § 151
  Antagen i KF 2018-xx-xx §XX 
  Diarienummer SBN2018/0921, KS2018/0305 
 

2 
 

 

 

 

Avtal om enbart formell handläggning av detaljplan/områdesbestämmelse 

Dessa avtal tecknas när intressenten bekostar och låter konsult ta fram planhandlingar. 
Kommunen genomför enbart en formell handläggning. Planförfarandet framgår av 
beslutet om planbesked.  

 

• Begränsat standardförfarande med godkännande 50 000 kr 

 

• Standardförfarande   75 000 kr 

 

• Utökat förfarande   125 000 kr 

 

• Utökat planförfarande, komplicerad plan  enligt offert 

 

• Planprogram     enligt offert 

 

Kostnad för karta, fastighetsförteckning och annonsering tillkommer i samtliga avtal. 
Intressenten bekostar även de utredningar som behövs som underlag för detaljplan 
och/eller områdesbestämmelser.  

Planavgift tas ut i förskott och slutregleras vid beslut om att planen antas, ändras eller 
upphävs. Avgiften tas ut enligt följande princip: vid planstart 50 %,  
vid antagande 50 %. 

 

Tidsersättning 
Tidsersättning kan debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan, t ex där 
intressenten eller sökanden erhåller annan nytta än möjlighet till lov som kan mätas 
enligt standard för BTA eller OPA.  
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-11-15 16  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §   
 
Kalendarium 2019 
 
Ärendebeskrivning: 
Kommunfullmäktige föreslås att under 2019 hålla sammanträde följande torsdagar 
kl 18.00 på Folkets Hus i Säter. 
 
14 februari 
21 mars 
2 maj 
13 juni 
19 september 
24 oktober. 
28 november 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-11-15 17  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf  §   
 
 
Interpellationer/frågor 
 
Ärendebeskrivning 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-11-15 18  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  § 
 
Valärenden 
 
Anne-Marie Sandberg-Ställ (S ) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfull-
mäktige. Kommunfullmäktige har att besluta om att godkänna avsägelsen. 
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Från: Anne-Marie Ställ 
Skickat: den 2 oktober 2018 14:57 
Till: Margareta Jakobsson 
Ämne: entledigande 

Hej! 
Jag måste tyvärr begära entledigande från min plats i kommunfullmäktige och har förstått det så att det 
är du som har hand om det.  Jag fick platsen på Centerpartiets mandat. 

Räcker det med ett mejl, eller behöver du något underskrivet för att det ska gälla? 

Undrar 

Anne-Marie Ställ 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-11-15 19  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf  § 
 
Rapporter 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-11-15 20  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf  § 
 
Delgivningar 
 
Budgetuppföljning per 2018-09-30 
 
Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen, 2018-10-23 och 2010-11-06 
 

KA2018/0333 Översiktlig granskning av delårsrapport, Räddningstjänsten Dala Mitt 
 
F-KS2018/0564 Granskning av delårsrapport för den gemensamma hjälpmedelsnämnden 
 
KS2018/0042 Samhällsbyggnadsnämndens beslut om medborgarförslag om fartdämpande åtgärder 

på Bergtäktsvägen. Medborgarförslaget avslås. 
 
KS2018/0368 Samhällsbyggnadsnämndens beslut om medborgarförslag om tillgängligheten i Säter-

dalen. Medborgarförslaget är besvarat. 
 
KS2018/0392 Samhällsbyggnadsnämndens beslut om medborgarförslag om rastplats på Bispbergs 

klack. Medborgarförslaget avslås. 
 
KS2017/0447 Samhällsbyggnadsnämndens beslut om medborgarförslag om skridskobana på Råd-

hustorget. Medborgarförslaget avslås 
 

KS2018/0186 Samhällsbyggnadsnämndens beslut om medborgarförslag om lekplats på Skönviks 
 strand. Medborgarförslaget är besvarat. 

 
KS2018/0178 Samhällsbyggnadsnämndens beslut om medborgarförslag om att införa en eller flera 

hållplatser på Dalatrafiks linje 131, delsträcka genom Säters kommun. Medborgarför-
slaget besvarat. 
 

KS2018/0125 Samhällsbyggnadsnämndens beslut om medborgarförslag om belysning mellan Willys 
och Sågen. Medborgarförslaget avslås. 
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