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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2018/0272 
 
Fordonspolicy för Säters kommunkoncern 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta, med justeringen att meningen under rubriken säkerhet lyder ”Bilar som 
köps in ska förses med alkolås Förvaltningschef eller VD beslutar om undantag”, 
anta förslag till Fordonspolicy för Säters kommunkoncern. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat ett förslag till Fordonspolicy för Säters 
kommunkoncern på remiss till kommunens nämnder och till Säterbostäder. Ett antal 
svar har kommit in, se bilagor. Förslaget har kompletterats med förtydligande om att 
även tjänstebilar omfattas samt ett krav på alkolås när så är möjligt. Socialnämnden 
har också inkommit med ett kompletterande yttrande om behovet av en handlings- 
och tidsplan. För att uppnå målsättningen i policyn är det viktigt att varje förvaltning 
gör en plan för sitt framtida behov av fordon och att detta koordineras med behovet 
av t.ex. laddpunkter samt med upphandlingsprocessen i samarbete med Upphand-
lingscenter men detta bedöms vara ett arbete som inte bör regleras i själva policyn.  
 
Bakgrund 
De stora utsläppen av koldioxid och andra klimatstörande gaser måste minska kraf-
tigt. Enligt FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC har 

• Vart och ett av de tre senaste årtiondena på jordytan har varit varmare än 
samtliga tidigare årtionden sedan 1850. På norra halvklotet har de senaste årt-
iondena sannolikt varit de varmaste under åtminstone de senaste 1400 åren. 

• Koncentrationen av växthusgaser i atmosfären har stigit till nivåer utan mot-
svarighet under åtminstone de senaste 800 000 åren. Koncentrationen av kol-
dioxid har ökat med 40 procent sedan förindustriell tid, i första hand till följd 
av förbränning av fossila bränslen och i andra hand på grund av förändrad 
markanvändning   (källa naturvårdsverket.se) 

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

 
Ks §   forts 
 
Konsekvensbeskrivning  
Några av de konsekvenser som väntas vid en uppvärmning av planeten är följande: 

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

 
Bilagor 
Bilaga 1 – Förslag till fordonspolicy 
Bilaga 2- ? Remissvar 
Bilaga 3 – Komplettering från SN 
  
 
Delge beslutet till:  
Nämnderna i Säters kommun, Säterbostäder 
 

  



  
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 
2018-11-28 Dnr KS2018/0272 

 

Fordonspolicy för Säters kommunkoncern 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta bifogat förslag till Fordonspolicy 
för Säters kommunkoncern 

Ärendebeskrivning 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat ett förslag till Fordonspolicy för Säters 
kommunkoncern på remiss till kommunens nämnder och till Säterbostäder. Ett antal svar 
har kommit in, se bilagor. Förslaget har kompletterats med förtydligande om att även 
tjänstebilar omfattas samt ett krav på alkolås när så är möjligt. Socialnämnden har också 
inkommit med ett kompletterande yttrande om behovet av en handlings- och tidsplan. 
För att uppnå målsättningen i policyn är det viktigt att varje förvaltning gör en plan för 
sitt framtida behov av fordon och att detta koordineras med behovet av t.ex. laddpunkter 
samt med upphandlingsprocessen i samarbete med Upphandlingscenter men detta 
bedöms vara ett arbete som inte bör regleras i själva policyn.  

 
Bakgrund 
 
De stora utsläppen av koldioxid och andra klimatstörande gaser måste minska kraftigt. 
Enligt FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC har 

• Vart och ett av de tre senaste årtiondena på jordytan har varit varmare än 
samtliga tidigare årtionden sedan 1850. På norra halvklotet har de senaste 
årtiondena sannolikt varit de varmaste under åtminstone de senaste 1400 åren. 

• Koncentrationen av växthusgaser i atmosfären har stigit till nivåer utan 
motsvarighet under åtminstone de senaste 800 000 åren. Koncentrationen av 
koldioxid har ökat med 40 procent sedan förindustriell tid, i första hand till följd 
av förbränning av fossila bränslen och i andra hand på grund av förändrad 
markanvändning   (källa naturvårdsverket.se) 

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

  



  
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  

 

Konsekvensbeskrivning  
Några av de konsekvenser som väntas vid en uppvärmning av planeten är följande: 

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

 
Bilagor 
Bilaga 1 – Förslag till fordonspolicy 
Bilaga 2- ? Remissvar 
Bilaga 3 – Komplettering från SN 
  
 
Delge beslutet till: Nämnderna i Säters kommun, Säterbostäder AB 
 
  

 

Anna Nygren  Pär Jerfström 
Handläggare  Kommundirektör 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fordonspolicy för Säters kommunkoncern 
Beslutad av Kommunfullmäktige 2018-xx-xx 

SÄTERS KOMMUN 
  



 

Fordonspolicy för Säters kommun och Säterbostäder AB 
 

 

Mål 
Senast 2025 ska samtliga fordon vara möjliga att köra på fossilfria bränslen och senast år 
2030 ska alla fossila bränslen vara utfasade. Alla fordon ska så snart det är möjlig t 
framföras fossilfritt. 

Syfte 
Fordonspolicyn ska styra mot en utfasning av fossila bränslen både vad gäller egna och inköpta 
transporter samt en hög trafiksäkerhet och ekonomisk medvetenhet. Transporttjänsterna ska ha 
så liten miljöpåverkan som möjligt och utvecklingen ska styras av de nationella miljömålen. 
 

Omfattning 
Fordonspolicyn omfattar samtliga fordon som ägs, leasas eller hyrs av  
Säters kommun eller dess bolag. Med fordon avses samtliga registreringspliktiga och 
försäkringspliktiga fordon, samt elcyklar och cyklar som används i tjänsten. Fordonspolicyn 
omfattar även upphandlingar och inköp av transporttjänster, utförandeentreprenader och varor 
där godstransport ingår samt tjänstebilar. 
 

Avsteg 
Vid inköp av exempelvis arbetsmaskiner och specialfordon eller upphandling av tjänster där 
sådana fordon ingår kan avsteg från fordonspolicyn vara nödvändiga, dessa ska godkännas av 
förvaltningschef eller vd.  
 

Inköpskrav 
Endast fordon som kan drivas med fossilfria bränslen ska köpas in till kommunkoncernen. 
Fordon som kan drivas med gas och el ska prioriteras så snart försörjningsmöjligheter finns. 
Utvecklingen av teknik och drivmedel ska följas så att användning fossila bränslen kan upphöra 
så snart som möjligt. Exempel på detta är vätgas och nya tekniker för biodiesel. 
 
Minsta möjliga fordon med lägsta möjliga bränsleförbrukning som uppfyller policyns 
trafiksäkerhetskrav och beställarens kravspecifikation ska köpas in. Högsta möjliga miljöklass ska 
eftersträvas enligt EU Emission Standards. Bedömning av ett drivmedels miljöpåverkan ska göras 
utifrån ett livscykelperspektiv. 
 

Säkerhet 
Bilar som köps in ska uppfylla fem stjärnor vid provning enligt European New Car Assessment 
Programme (http://www.euroncap.com/sv). 
Bilar som köps in ska förses med alkolås om det inte är uppenbart olämpligt. Ett likvärdigt 
alternativ är nyckelskåp med alkolås. Förvaltningschef eller VD beslutar om undantag. 
 

http://www.euroncap.com/sv


 

Däck 
De däck som köps in ska minst uppfylla energiklass C eller motsvarande enligt 
Upphandlingsmyndighetens förslag på miljökriterier (medelnivå).   
 

Drivmedel till befintliga fordon 
Befintliga fordon ska, fram till att de fasas ut, tankas med fossilfria drivmedel i så stor 
utsträckning som möjligt. 
 
Dieselfordon ska tankas med drivmedel som har högsta möjliga inblandning av förnybar råvara, 
exempelvis HVO-inblandning eller ren HVO om fordonet godkänts för det. HVO som används 
ska i möjligaste mån vara fri från palmolja och palmoljederivat. 
 
Fordon som kan köras på flera drivmedel, exempelvis etanol/bensin och gas/bensin, ska tankas 
med det fossilfria alternativet så långt det är möjligt. 
 

Upphandling av transporttjänster 
Fordonspolicyn ska användas som riktlinje vid upphandling och inköp av transporttjänster, 
utförandeentreprenader och varor där godstransport ingår som en naturlig del. Exempel på 
tillämpningsområden kan vara avfallstransport, snöröjning och varutransport. 
 

Cyklar i tjänsten 
Kortare tjänsteresor ska göras till fots eller med cykel. Cyklar och elcyklar ska tillhandahållas för 
tjänsteresor. Cyklarna ska servas regelbundet och utrustas med vinterdäck under vintersäsongen. 
 

Utbyggnad av fossilfri drivmedelsförsörjning 
 
För att det ska vara möjligt att fasa ut de fossila drivmedlen måste det vara enkelt och snabbt att 
få tillgång till fossilfria alternativ. Antalet platser där tankning av biogas, laddning av elbilar eller 
användande av annan fossilfri teknik kan ske behöver därför öka kontinuerligt och ska 
budgeteras och följas upp årligen. 
 

Uppföljning och revidering 
Fordonspolicyn ska följas upp inom ramen för respektive organisations ordinarie mål och 
resultatuppföljning. Fordonspolicyn i sin helhet ska följas upp i kommunens miljöbokslut. 
Indikatorer för uppföljning: 
 

• Antal och andel inköpta fordon per drivmedelstyp 
• Antal och andel fordon per drivmedelstyp av den totala fordonsflottan 
• Deklarerat koldioxidutsläpp för inköpta fordon (gCO2/km) 
• Inköpt drivmedel fördelat på drivmedelstyp 
• Avsteg från riktlinjernas miljö- och trafiksäkerhetskrav vid inköp 
• Utökning av antal leveranspunkter för fossilfria drivmedel  
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Kulturnämnden 2018-09-13 10 

   

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

  

 Kn § 61    Dnr KN2018/0046 

 Remiss, Fordonspolicy för Säters kommunkoncern. 

 

 Kulturnämndens yttrande. 

 Kulturnämnden antar kommunstyrelsens förslag om Fordonspolicy för Säters 

 kommunkoncern. 

 Bakgrund och ärendebeskrivning 

  Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar bilagda förslag om Fordonspolicy till 

nämnderna samt Säterbostäder AB för yttrande. Återrapportering ska vara 
kommunkansliet tillhanda senast den 31 oktober 2018. 

 
 De stora utsläppen av koldioxid och andra klimatstörande gaser måste minska 

kraftigt. Enligt FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC har 

o Vart och ett av de tre senaste årtiondena på jordytan har varit varmare än samtliga 
 tidigare årtionden sedan 1850. På norra halvklotet har de senaste årtiondena 
 sannolikt varit de varmaste under åtminstone de senaste 1400 åren. 

o Koncentrationen av växthusgaser i atmosfären har stigit till nivåer utan 
motsvarighet under åtminstone de senaste 800 000 åren. Koncentrationen av 
koldioxid har ökat med 40 procent sedan förindustriell tid, i första hand till följd 
av förbränning av fossila bränslen och i andra hand på grund av förändrad 
markanvändning (källa naturvårdsverket.se) 

 
 I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla 

länder och ska börja gälla senast år 2020. Den globala temperaturökningen ska 
hållas långt under 2 grader och vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader. 
Avtalet trädde i kraft i november 2016 och det långsiktiga målet är att utsläppen ska 
ner till noll. 

 Sveriges nationella klimatmål innebär bl.a. att Sverige senast år 2045 inte ska ha några 
nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären och att utsläppen från inrikes transporter 

ska minska med minst 70% från år 2010 till år 2030. För att detta ska vara möjligt 
måste alla arbeta på en snabb omställning och kommunerna är viktiga aktörer i 

denna process. (källa regeringen.se) 
 
 Konsekvensbeskrivning 
 Några av de konsekvenser som väntas vid en uppvärmning av planeten är följande: 

o Extrema väderhändelser 

o Hotad livsmedelsproduktion 

o Havsisarna smälter vid polerna/Stigande havsytor 

o Hot mot ekosystem 

o Havsförsurning 
 

 __________   

  

 Delges Kommunkansliet 

 



 

Tjänsteutlåtande 

 

SÄTERS KOMMUN 
BARN OCH 

UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Datum Diarienummer 
2018-10-01 BUN2018/0256 
 

Yttrande över förslag till Fordonspolicy för Säters kommunkoncern 

Förslag till beslut 
Barn och utbildningsnämnden ställer sig bakom kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
avseende fordonspolicy för Säters kommunkoncern. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Att fordonspolicyn för Säters kommunkoncern är nödvändig för att kunna nå de nationella 
miljömålen. Att införskaffa cyklar för kortare resor inom kommunen understryks som enkel och 
effektiv åtgärd. 

Ärendebeskrivning 
Fordonspolicyn ska styra mot en utfasning av fossila bränslen både vad det gäller egna och 
inköpta transporter samt en hög trafiksäkerhet och ekonomisk medvetenhet. Transporttjänsterna 
ska ha en så liten miljöpåverkan som möjligt och utvecklingen ska styras av de nationella målen. 
Fordonspolicyn omfattar samtliga fordon som ägs, leasas eller hyrs av Säters kommun eller dess 
bolag. Med fordon avses samtliga registreringspliktiga och försäkringspliktiga fordon, samt el 
cyklar och cyklar som används i tjänsten. Fordonspolicyn omfattar även upphandlingar och inköp 
av transporttjänster, utförandeentreprenader och varor där godstransporter ingår. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott vill att Barn och utbildningsnämnden yttrar sig över förslag för 
fordonspolicy för Säters kommunkoncern 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Mbn § 119  Dnr: SBN2018/0870 
 
 
Fordonspolicy för Säters kommunkoncern
 
Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna förslaget till Fordonspolicy för Säters 
kommunkoncern. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
De stora utsläppen av koldioxid och andra klimatstörande gaser måste minska kraf-
tigt. Enligt FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC har 

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

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

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

  
Bilagor 
Bilaga 1 – Förslag till fordonspolicy 
Bilaga 2 – Uppdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 111  Dnr: SBN2018/0869  
 
 
Fordonspolicy för Säters kommunkoncern
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
o föreslå Kommunstyrelsen att godkänna förslaget till Fordonspolicy för Säters 

kommunkoncern. 
o Se över frågan att förtydliga policyn tjänstebil, privatbil i tjänsten samt alkolås  

 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
De stora utsläppen av koldioxid och andra klimatstörande gaser måste minska kraf-
tigt. Enligt FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC har 

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

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

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

  
Fortsättning 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Fortsättning Sbn § 111 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1 – Förslag till fordonspolicy 
Bilaga 2 – Uppdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott 

  



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-11 
Blad 

10 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 130   Diarienummer: SN2018/0134 
 
 
Fordonspolicy för Säters kommunkoncern 

Socialnämnden beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom förslag till fordonspolicy för Säters kommunkoncern. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-08-28 att skicka förslag om Fordonspolicy till 
nämnderna samt Säterbostäder AB för yttrande. 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Socialförvaltningen anser att fordonspolicyn för Säters kommunkoncern är nödvändig för att 
kunna nå de nationella miljömålen. 
 
Policyn 
Fordonspolicyn ska styra mot en utfasning av fossila bränslen både vad det gäller egna och in-
köpta transporter samt en hög trafiksäkerhet och ekonomisk medvetenhet. Transporttjänsterna 
ska ha en så liten miljöpåverkan som möjligt och utvecklingen ska styras av de nationella målen. 
Fordonspolicyn omfattar samtliga fordon som ägs, leasas eller hyrs av Säters kommun eller dess 
bolag. Med fordon avses samtliga registreringspliktiga och försäkringspliktiga fordon, samt el 
cyklar och cyklar som används i tjänsten. Fordonspolicyn omfattar även upphandlingar och in-
köp av transporttjänster, utförandeentreprenader och varor där godstransporter ingår. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande 
Förslag till fordonspolicy 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

  



 

Tjänsteutlåtande 

 

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

SÄTERS KOMMUN 
SOCIALNÄMNDEN 

Datum Diarienummer 
2018-09-05 SN2018/0134 
 

Yttrande över förslag till Fordonspolicy för Säters kommunkoncern 

Förslag till beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag avseende fordonspolicy för 
Säters kommunkoncern. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Att fordonspolicyn för Säters kommunkoncern är nödvändig för att kunna nå de nationella miljömålen. 

Ärendebeskrivning 
Fordonspolicyn ska styra mot en utfasning av fossila bränslen både vad det gäller egna och inköpta 
transporter samt en hög trafiksäkerhet och ekonomisk medvetenhet. Transporttjänsterna ska ha en så liten 
miljöpåverkan som möjligt och utvecklingen ska styras av de nationella målen. Fordonspolicyn omfattar 
samtliga fordon som ägs, leasas eller hyrs av Säters kommun eller dess bolag. Med fordon avses samtliga 
registreringspliktiga och försäkringspliktiga fordon, samt el cyklar och cyklar som används i tjänsten. 
Fordonspolicyn omfattar även upphandlingar och inköp av transporttjänster, utförandeentreprenader och 
varor där godstransporter ingår. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott vill att Socialnämnden yttrar sig över förslag för fordonspolicy för Säters 
kommunkoncern.  
 
 
 
 
 
 
Stig Eriksson 

  
 
Ingalill Frank 

Handläggare  Förvaltningschef 
 
 



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-08 
Blad 

6 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 140   Diarienummer: SN2018/0145 
 
 
Handlingsplan till fordonspolicy för Säters kommunkoncern 

Socialnämnden beslut 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att fordonspolicyn för Säters kommunkoncern kom-
pletteras med en handlings- och tidplan, samt att upphandling av nya fordon samordnas, så att 
förutsättningar finns för att uppnå målen. 
______ 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Socialnämnden anser att den idag inte kan påbörja arbetet med att uppnå målen som beskrivs i 
förslaget till fordonspolicy, då vissa grundläggande förutsättningar saknas, bland annat ladd-
ningsstationer för eldrivna fordon. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen står i begrepp att byta ut ett antal av förvaltningens leasingfordon under det 
kommande året och uppmärksammar efter nämndens senaste sammanträde i oktober att gäl-
lande avtal för leasing av tjänstefordon enbart omfattar eldrivna fordon. För att kunna använda 
dessa fordon krävs i första hand att det finns tillräckligt antal laddningsstationer placerade i di-
rekt anslutning till där fordonen normalt parkeras. Det finns idag inga sådana i direkt anslutning 
till socialförvaltningens leasade fordon i Säter, Gustafs eller i Stora Skedvi. För att kunna uppnå 
målen i fordonspolicyn, bör en handlings- och tidplan upprättas samt att riktlinjer inför kom-
mande upphandlingar av fordon samordnas så att förutsättningarna för att uppnå miljömålen 
finns. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-08-28 att skicka förslag om Fordonspolicy till 
nämnderna samt Säterbostäder AB för yttrande. Socialnämnden beslutade i § 130, 2018-10-11, 
att ställa sig bakom förslag till policyn. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen 

 
  



 

Tjänsteutlåtande 

 

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

SÄTERS KOMMUN 
SOCIALNÄMNDEN 

Datum Diarienummer 
2018-10-19 SN2018/0145 
 

Komplettering till yttrande över förslag till Fordonspolicy för Säters kommunkoncern 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår att fordonspolicyn kompletteras med en handlings- och tidplan, samt att 
upphandling av nya fordon samordnas, så att förutsättningar finns för att uppnå målen. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Socialnämnden anser att den idag inte kan påbörja arbetet med att uppnå målen som beskrivs i förslaget 
till fordonspolicy, då vissa grundläggande förutsättningar saknas, bland annat laddningsstationer för 
eldrivna fordon. 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen står i begrepp att byta ut ett antal av förvaltningens leasingfordon under det 
kommande året och uppmärksammar efter nämndens senaste sammanträde i oktober att gällande avtal för 
leasing av tjänstefordon enbart omfattar eldrivna fordon. För att kunna använda dessa fordon krävs i 
första hand att det finns tillräckligt antal laddningsstationer placerade i direkt anslutning till där fordonen 
normalt parkeras. Det finns idag inga sådana i direkt anslutning till socialförvaltningens leasade fordon i 
Säter, Gustafs eller i Stora Skedvi. För att kunna uppnå målen i fordonspolicyn, bör en handlings- och 
tidplan upprättas samt att riktlinjer inför kommande upphandlingar av fordon samordnas så att 
förutsättningarna för att uppnå miljömålen finns. 
 

Bakgrund 
Socialnämnden vill komplettera beslutet i SN 2018-10-11 § 130 över förslag till fordonspolicy för Säters 
kommunkoncern, på förekommen anledning. 
 
 
Stig Eriksson 

  
Ingalill Frank 

Handläggare 
 

 Förvaltningschef 

 



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-01-29 4  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2018/0411 
 
Godkännande av granskningsutlåtande och antagande av Fördjupad 
översiktsplan för Gustafs (Enbacka, Mora By m.m.) i Säters kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfull-
mäktige besluta anta fördjupad översiktsplan för Gustafs (Enbacka, Mora By mm) i 
Säters kommun. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar fördjupad över-
siktsplan för Gustafs (Enbacka, Mora By mm) i Säters kommun. 
 
En fördjupad översiktsplan innebär att man pekar ut ett område som behöver speci-
ficeras mer i detalj än vad översiktsplanen tillåter. Det är kommunens aktuella be-
dömning om hur mark- och vattenområden i Gustafs (Enbacka, Mora By m.m) bör 
användas samt hur bebyggelsen ska utvecklas och bevaras de kommande åren. 
 
Arbetet med den fördjupade översiktsplanen inleddes genom beslut i Kommunstyrel-
sen 2014-06-03 § 93. Samrådstiden pågick mellan 2016-08-24 – 2016-10-05. Samråds-
redogörelsen godkändes av Samhällsbyggnadsnämnden 2017-09-05 §117. 
 
Granskningstiden pågick mellan 2018-06-25 – 2018-08-20 och totalt inkom 18 ytt-
randen. Dessa redovisas samt besvaras i granskningsutlåtandet och har föranlett en 
del mindre justeringar och kompletteringar i den fördjupade översiktsplanen, men 
inga sådana att en ny granskning blir nödvändig. Bland annat har namnet ändrats från 
Fördjupad översiktsplan för Gustafs tätort till Fördjupad översiktsplan för Gustafs (Enbacka och 
Mora by m.m). 
 
Den fördjupade översiktsplanen för Gustafs (Enbacka och Mora by m.m.) är därmed 
redo att antas. 
 
Bilaga 
1. FÖP Gustafs (Enbacka och Mora by m.m.) Antagandehandling 
2. Bilaga FÖP Gustafs (Enbacka och Mora by m.m.) Antagandehandling 
3. Granskningsutlåtande, 2018-10-03 
4. Samrådsredogörelse, Godkänd av SBN 2017-09-05 
 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2018-12-12 19  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 170  Dnr: SBN2014/0377 
 
 
Godkännande av granskningsutlåtande och antagande av Fördjupad 
översiktsplan för Gustafs (Enbacka, Mora By m.m.) i Säters kommun 

 
 

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

  



  
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 
2018-11-16 
 

2014/377 

Godkännande av granskningsutlåtande och antagande av Fördjupad översiktsplan för 
Gustafs (Enbacka, Mora By m.m.) i Säters kommun 

Förslag till beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå samhällsbyggnadsnämnden att  

 
- godkänna granskningsutlåtandet för Fördjupad översiktsplan för Gustafs (Enbacka, Mora By 

m.m)  
 

2. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå samhällsbyggnadsnämnden att 
föreslå Kommunfullmäktige att 

 
- anta Fördjupad översiktsplan för Gustafs (Enbacka, Mora By m.m) i Säters kommun. 

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
En fördjupad översiktsplan innebär att man pekar ut ett område som behöver specificeras mer i detalj än 
vad översiktsplanen tillåter. Det är kommunens aktuella bedömning om hur mark- och vattenområden i 
Gustafs (Enbacka, Mora By m.m) bör användas samt hur bebyggelsen ska utvecklas och bevaras de 
kommande åren.  
 
Arbetet med den fördjupade översiktsplanen inleddes genom beslut i Kommunstyrelsen 2014-06-03 § 93. 
Samrådstiden pågick mellan 2016-08-24 – 2016-10-05. Samrådsredogörelsen godkändes av 
Samhällsbyggnadsnämnden 2017-09-05 §117. 
 
Efter revidering beslöt Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-19 §138 att skicka ut den fördjupade 
översiktsplanen på granskning. Granskningstiden pågick mellan 2018-06-25 – 2018-08-20 och totalt inkom 
18 yttranden. Dessa redovisas samt besvaras i granskningsutlåtandet och har föranlett en del mindre 
justeringar och kompletteringar i den fördjupade översiktsplanen, men inga sådana att en ny granskning blir 
nödvändig. Bland annat har namnet ändrats från Fördjupad översiktsplan för Gustafs tätort till Fördjupad 
översiktsplan för Gustafs (Enbacka och Mora by m.m).  
 
Den fördjupade översiktsplanen för Gustafs (Enbacka och Mora by m.m.) är därmed redo att antas. 
 
Bilaga 
1. FÖP Gustafs (Enbacka och Mora by m.m.) Antagandehandling 
2. Bilaga FÖP Gustafs (Enbacka och Mora by m.m.) Antagandehandling 
3. Granskningsutlåtande, 2018-10-03  
4. Samrådsredogörelse, Godkänd av SBN 2017-09-05 
 
 
 
 
Katarina Kobosko 

   
Andréas Mossberg 

Planarkitekt   Samhällsbyggnadschef 
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1

Förord
Säters kommun har under vinter 2015 och våren 2016 arbetat med att ta fram en fördjupad 
översiktsplan för Gustafs (Enbacka och Mora by m.m.), ett arbete som leds av Samhällsbygg-
nadsförvaltningen. Under vårvintern har medborgardialog pågått där många boende och 
verksamma i området deltagit.

Den fördjupade översiktsplanen för Gustafs var ute på samråd under perioden 2016-08-24 –
2016-10-05. De synpunkter som inkom under samrådet ställdes samman i en samrådsredogörelse, 
daterad 2017-06-12. Därefter reviderades och kompletterades den fördjupade översiktsplanen i 
enlighet med ställningstagandena i samrådsredogörelsen och var på granskning 2018-06-25 –
2018-08-20. Inkomna granskningssynpunkter finns sammanställda i ett granskningsutlåtande. 
Planen ska antas av kommunfullmäktige.

/Samhällsbyggnadsnämnden Säters kommun

Beställare
Säters kommun, genom kommunstyrelsens arbetsutskott

Politisk styrgrupp
Kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens presidium

Styrgrupp
Kristina Mellberg, miljö-och byggchef/samrådshandling
Helena Olander, tf miljö- och byggchef
Andreas Mossberg, förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen
Pär Jerfström, kommunchef

Projektgrupp
Sofie Norberg, planarkitekt/samrådshandling
Katarina Kobosko, planarkitekt/antagandehandling
Thomas Geijer, fastighetschef
Mikael Spjut, gatuchef
Lennart Eriksson, VD Säterbostäder
Helena Åkerberg Hammarström, näringslivschef
Torbjörn Åkerlund, bitr. rektor och förskolechef i Gustafs
Torbjörn Orr, fritidssamordnare
Malin Lilja-Altörn, folkhälsoplanerare
Anna Nygren, VA chef
Stig Eriksson, verksamhetsområdeschef för särskilt boende och hemtjänst
Paula Jäverdal, biträdande socialchef

Referensgrupp
Lantbrukare i området:
Företag i Mora by: Isoflex, Gustafs Scandinavia och Hedemora inredningar
Elevrådet på Enbacka skola i mars 2016
Personal på Enbacka skola och Mora by förskola
Föreningar verksamma på Morbyvallen, GGOIF, Cykelklubben Natén och Gustafs tennisklubb

Övriga deltagare
Tjänstemän från kommunens förvaltningar och andra myndigheter. Boende och verksamma i Gustafs har 
deltagit i planeringen under en workshop i december 2015 och under öppet hus/ invigningen av Enbacka 
skola i februari 2016.

Foto framsida: Helena Blom
Övriga foton: De foton som saknar namn är tagna av
medarbetare på Säters kommun.
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A PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Detta kapitel beskriver bakgrunden och
förutsättningarna som ligger till grund för
den fördjupade översiktsplanen, även kallat
”FÖP”.

Bakgrund och syfte
Det är populärt att bo inom denna dela av
Gustafs distrikt (dvs f.d. socken) som är ett
utpräglat jordbrukssamhälle i nordvästra
delen av Säters kommun. Planområdet ligger
nära Falun Borlänge regionen och har cirka
2 000 invånare.

En fördjupad översiktsplan innebär att man
pekar ut ett område som behöver specificeras
mer i detalj än vad översiktsplanen tillåter.
Det är kommunens aktuella bedömning om
hur mark-och vattenområden i det utpekade
området bör användas och hur bebyggelsen
ska utvecklas de kommande femton åren.

Säters kommun har en relativt ny översikts-
plan från 2013 där tre fördjupade översikts-
planer från 90-talet för Säter, Gustafs och
Stora Skedvi ingår. Kommunstyrelsen
beslutade 2014 att en fördjupad översiktsplan
för Gustafs (Enbacka och Mora by m.m.)1

skulle påbörjas på grund av dess strategiska
läge nära Borlänge och den stora efterfrågan
på tomter för bostadsbebyggelse. Av olika
anledningar kom arbetet först igång under
vintern 2015/2016.

Syftet med planen är att skapa förutsättningar
för en långsiktigt hållbar tätortsutveckling i
Gustafs. Genom planen får markägare och

1

1 Planbeteckningen var då Fördjupad översiktsplan för
Gustafs tätort. Utifrån synpunkter under granskningen
har sedan namnet förtydligats

andra aktörer signaler om kommunens vilja
och kan i samverkan med kommunen i
detaljplaneläggning och lovgivning bidra till
den önskvärda utvecklingen.

Utgångspunkten för arbetet har varit att
skapa en hållbar och flexibel plan som bidrar
till att de som bor och verkar i området kan
känna framtidstro, livskvalitet och trygghet
samtidigt som det gör plats för fler att bosätta
sig eller etablera verksamhet i Gustafs.

Organisation och medverkande
Planen har tagits fram av en projektgrupp
bestående av representanter från kommunens
olika förvaltningar. Arbetet har till största del
letts utav planarkitekten vid samhällsbygg-
nadsförvaltningen. Medverkande framgår av
förteckningen i början av planen. Inlednings-
vis anlitades konsultfirman Tyréns för att leda
en workshop med allmänheten som hölls i
december 2015.

Planeringsprocessen
FÖP processen består av tre olika delar;
samråd, granskning och antagande. Genom
de olika skedena analyseras och konkretiseras
stegvis mål och visioner, platsens förutsätt-
ningar, framtida markanvändning och dess
konsekvenser samt genomförandet av planen.

Inför upprättande av samrådshandling
genomfördes parallellt medborgardialog och
miljöbedömning. Syftet med medborgar-
dialogen är att lyssna och stämma av samt
förankra och diskutera förutsättningar och

Workshop med allmänheten i Gustafs församlingsgård december 2015 Foto: Miljö-och byggenheten
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förslag. Miljöbedömningsprocessens syfte är
att integrera miljöaspekter i planen för att
främja en hållbar utveckling.

Efter samrådet har inkomna synpunkter
ställts samman i en Samrådsredogörelse och
planförslaget har kompletterats i enlighet
med redogörelsen. Utöver de ändringar som
gjorts utifrån samrådsredogörelsen har nya
strategiska miljömål, museets inventering av
Dalamodernismen, åtgärdsvalstudie för
Naglarbyvägen samt information om grön
infrastruktur inarbetats inför granskningen.

Medborgardialog
Eftersom planen kommer att påverka alla
som bor och verkar i Gustafs har medborg-
arna getts möjlighet att påverka planen i ett
tidigt skede. Ju tidigare i processen som olika
perspektiv och förslag lyfts fram desto
hållbarare och mer genomförbar blir planen.
Arbetsmetoden innebar att intresset för
ortens utveckling väcktes. Förhoppningen
hos projektgruppen har varit att hålla detta
intresse vid liv under hela planeringspro-
cessen för att i slutändan få en hållbar och
genomförbar plan. Dessutom har kommunen
haft möjlighet att informera om sin vision.

De synpunkter som kommit in speglar vilka
utvecklingsfrågor som är mest angelägna för
de som bor och verkar i området. Resultatet
av medborgardialogen har fungerat som
planeringsunderlag under planeringsproces-
sen. Sammanställningen i form av kartbilder
finns i del H Bilagor.

Miljöbedömning
Som tidigare nämnts har en process för att
främja hållbar utveckling pågått parallellt med
framtagande av planen så kallad miljöbedöm-
ning. Resultatet av processen redovisas i
kapitel E Konsekvenser.

Planeringsunderlag
Flertalet mål, lagar och program ligger till
grund för vad planen ska leva upp och bidra
till. Bland annat ingår Sveriges nationella
miljömål, Boverkets nationella vision
”Sverige 2525”, Dalastrategin och kommu-
nens bostadsförsörjningsplan. En fullständig
lista över vilket underlagsmaterial som
använts vid framtagande av planen finns i
sista delen G Underlag.

Foto: A. Olofsson Media
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B VISION 2030 OCH STRATEGISKA MÅL FÖR
SÄTERS KOMMUN
Säters kommun har en vision om att det år
2030 bor 12 000 invånare i kommunen.
I visionen ingår att Säters kommun präglas av
framtidstro och att medborgarna känner
trygghet och livskvalitet.

För att kommunen ska utvecklas mot
visionen har fokus lagts på tre områden:
bostäder, arbetstillfällen och skola.

Bostäder
En grundläggande förutsättning för att
befolkningen ska öka är att utbudet av
bostäder också ökar. Kommunen har ett
relativt stort utbud av byggklara tomter för
småhus. Däremot finns det brist på lägen-
heter. Kommunen har genom sitt bostads-
bolag Säterbostäder påbörjat projekt med
såväl nybyggnation som ombyggnation som
kommer att öka utbudet av hyreslägenheter.
För att visionen ska bli verklighet måste även
andra aktörer på marknaden bidra till att
bostadsutbudet ökar. Kommunen ska arbeta
för att det ska finnas attraktiva lägen för såväl
privata hyresrätter som bostadsrätter och
egna hem.

Arbetstillfällen
Säter är en pendlingskommun och befolk-
ningsutvecklingen 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. Därför ska ett aktivt arbete för
näringslivsutveckling och gott företagsklimat
pågå de kommande åren. Arbetet går ut på
att stödja nyföretagande och generations-
växling samt bygga nätverk inom såväl privat
som offentlig verksamhet för att öka
förståelsen för näringslivets förutsättningar i
den kommunala handläggningen. Målet är att
sju nya företag/ 1000 invånare ska startas
varje år och att dagbefolkning ska öka med i
snitt 40st/år under mandatperioden.

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
kommunen de bosätter sig i erbjuder goda
uppväxtvillkor för barnen. En väl fungerande
skola är därför en viktig faktor för att öka
befolkningen.

Säters kommun ska genom en aktiv
kvalitetsuppföljning och ständig förbättring
upprätthålla en hög nivå på skolunder-
visningen. Målet är att Säters kommun ska
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 för Säters kommun
Utöver visionen och de strategiska målen har
kommunen några egna miljömål som går ut
på att Säters kommun ska vara hållbart ur
samtliga hållbarhetsperspektiv; socialt,
ekonomiskt och ekologiskt. Kommunens
egna verksamheter ska bidra till ökad
miljömedvetenhet i den egna organisationen
samt i hela kommunen.

Nya lägenheter i Storhaga      Foto: Säterbostäder
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Kommunstyrelsen har 2017-12-05 fastlagt
nytt strategiskt miljömål.

Nytt strategiskt 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 verksam-heter och beslut i
förvaltningar och bolag.

Aktiviteter:
Påbörja upprättande av en miljöplan med
brett stöd från politiska partier och verk-
samheter. Planen ska innehålla mätbara mål
inom de av riksdagen beslutade miljökvali-
tetsmålen som Säters kommun kan påverka.

Påbörja översyn av energi- och klimat-
strategin.

Uppdatera Avfallsplanen tillsammans med
Borlänge och Falun.

Driva projektet med samverkansavtalet med
Borlänge Energi samt projektet med inför-
ande av käll-sortering av organiskt avfall.

Ett miljöbokslut ska upprättas varje år.

Mål:
• 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.

Foto: A. Olofsson Media
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C TEMATISK NULÄGESBESKRIVNING
Detta kapitel rymmer nulägesbeskrivning och
problemformulering. Det är resultatet av vad
som framkommit under medborgardialogen
och planarbetets gång. För att inte FÖPen
ska bli allt för omfattande har en tematisk
avgränsning gjorts. Planen följer därför
samma struktur som översiktsplanen.

Bebyggelse (karta 2)
Planområdet, som omfattar del av Gustafs
distrikt (f.d. socken), består av ett antal byar
som kommit att växa ihop där bland annat
Naglarby, Storhaga, Enbacka och Mora by
ingår. Bebyggelsens struktur vittnar om en
jordbruksbygd som fått växa fram naturligt
längs med stråk och sluttning som är mindre
lämpade ur brukningssynpunkt. Det finns
även spår av industrialiseringen som tog fart i
början av sekelskiftet längs järnvägen i Mora
by. Även urbaniseringstrenden som tog fart
under 50-, 60- och 70-talet har lämnat spår i
Gustafs tätort främst i Mora by och Enbacka.

På senare tid har bebyggelseutvecklingen
fortsatt framförallt i Mora by där nya
bostadsområden tillkommit under 90- och
00-talet. Det senaste bostadsområdet som
tillkommit ligger i Storhaga bakom handels-
området där kommunens bostadsbolag
Säterbostäder byggt fyra flerfamiljshus.

I och med den stora efterfrågan på bostäder
samt närheten till Falun Borlänge regionen
kommer Gustafs fortsätta utvecklas. I dags-
läget råder en ökande bostadsbrist i kommu-
nen med få tillgängliga objekt på marknaden
och brist på planlagd mark. Bostadsbristen är
övergripande oavsett upplåtelseform, men
det saknas särskilt alternativ till boende i villa.
Behovet av hyresrätter och bostadsrätter är
därmed extra stort. För att få till en naturlig
bostadsomsättning behöver takten på nypro-
duktion gentemot nuvarande bostadsbestånd
öka.

Dock finns det stora utmaningar i form av
buller, trafikbarriärer, transporter med farligt
gods och ett mer rationellt jordbruk som gör

att tillkommande bebyggelse i huvudsak
måste ske i Mora by. Även Storhaga behöver
utvecklas för att tillgodose behovet av central
belägna bostäder. Där behöver särskild
anpassning med hänsyn till den äldre
bebyggelsen tas. En annan utmaning är den
lokala folkviljan att bevara miljön och kultur-
landskapet. Därför spelar gestaltningen en
viktig roll för att möta denna utmaning.

Kommunikationer (karta 3)
Kommunikationerna i Gustafs präglas av ett
behov att röra sig i närområdet men fram-
förallt vidare mot andra regionala och
kommunala centrum. Nästan alla invånare i
Gustafs är beroende av pendling, antingen
studie-eller arbetspendling. Av befolkningen i
Gustafs distrikt bor och arbetar 206 personer
på plats. Totalt pendlade 1126 personer ut
från Gustafs distrikt (dvs inkluderar även
Gustafs glesbygd som ligger utanför
planområdet), medan 365 personer pendlade
in år 2017 (enligt SCB). Av dessa pendlade
135 personer ut till andra delar i kommunen
och 121 pendlade in från andra delar av
kommunen. 910 personer pendlade ut till
andra kommuner i länet och 217 pendlade in
från andre kommuner i länet. Ett mindre
antal, 81 personer, pendlade ut till andra län
och 27 personer pendlade in till Gustafs från
andra län.

Foto: Jonas Lindgren
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Servicegraden på orten är relativt låg vilket
innebär att resor av olika slag krävs för att
uträtta ärenden samt för att kunna arbeta och
gå i skolan, men även för att träffas och
upprätthålla ett socialt liv. Planområdet
präglas av tre större barriärer; järnväg, riksväg
och åkermark. Det finns tre möjligheter att
korsa riksvägen via Mystavägen, som binder
ihop Naglarby-området och Mora by, länsväg
790 som även bitvis har separerad gång och
cykelbana samt Morbyvägen som binder ihop
Mora by och Enbacka.

Kollektivt resande
Möjligheterna till kollektivt resande är idag
relativt goda. Stråkbussen 101 angör Storhaga
som ligger centralt placerat. Stråklinjen
trafikerar sträckan Avesta-Hedemora-Säter-
Borlänge och ger goda möjligheter till
exempelvis arbetspendling. Med bussen tar
sig resenärer också enkelt till Borlänge där
byte till tåg och flyg kan ske på ett bra sätt.

Utöver stråkbussen trafikeras även Gustafs
av linjerna 212 och 373. Linjerna trafikerar
Säter och till viss del Borlänge kommun och
syftar till att möjliggöra resande från de mer
glesbebyggda delarna av kommunen.

Linjerna är också viktiga ur ett skolskjuts-
perspektiv. Linje 212 trafikerar sträckan
Borlänge-Gustafs-Säter medan linje 373
trafikerar sträckan Stora Skedvi-Gustafs-
Säter. Båda linjerna angör hållplatser på
landsbygden som inte stråkbussen gör och
syftar dels till att möjliggöra resande till
arbete och skola, dels till att mata fram
resenärer till stråkhållplatserna för vidare resa.

Idag angör flera av linjerna Storhaga där det
sedan några år tillbaks upprättats en tillfällig
hållplatslösning. Behov av att utveckla håll-
platsen finns då utformningen och till viss del
även placeringen är bristfällig. Kommunen
planerar för en förbättrad utformning av
hållplatsen Storhaga samtidigt som en bättre
pendlarparkering anläggs.
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Resande till fots och med cykel
I stort sett all den samlade bebyggelsen i
Gustafs ligger inom ett avstånd på ca 3 km
från den centrala punkten Storhaga. För en
vuxen person tar det ungefär 30 minuter att
gå 3 km medan samma resa med cykel tar
ungefär 10 minuter. Förutsättningarna för att
gå och cykla i Gustafs är med andra ord goda
sett ur ett geografiskt perspektiv.

I dagens läge är infrastrukturen för gående
och cyklister på sina håll bristfällig. Enbacka
och Mora by är de delar av Gustafs där det
finns flest meter gång- och cykelväg. I och
från Naglarby saknas gång- och cykelväg helt.
På många ställen är dock hastighets-
begränsning och trafikflöden relativt låga
varför gående och cyklister har möjlighet att
färdas i blandtrafik på ett tryggt och säkert
sätt. Detta innebär dock inte alltid att
resvägen blir gen och attraktiv vilket ses på
många platser i form av upptrampade stigar i
terrängen. På många ställen finns också
punkter där infrastrukturen för gående och
cyklister är bristfällig. Exempelvis korsnings-
punkter där det saknas trygga och säkra
passagelösningar.

Behovet av att upprätta ett sammanhängande
huvudnät av gång- och cykelvägar är stort.
Nätet bör även fungera som säker skolväg
genom att i större utsträckning möjliggöra för
barn och ungdomar att ta sig till skolan till
fots eller med cykel. För den växande äldre
befolkningen är gång-och cykelnätet viktigt
för deras tillgänglighet till olika målpunkter
såsom livsmedelsaffären och
församlingsgården. Resande till fots

innefattar även personer som färdas i rullstol,
permobil eller med hjälp av rullator. Dessa
hjälpmedel kräver extra anpassning av
infrastrukturen för att transporten ska
fungera hela vägen. Det finns flera
ekonomiska incitament varför satsningar på
gång-och cykeltrafik bör genomföras. Bland
annat kan skolskjutskostnaderna minska
radikalt och hälsovinsterna leder till även i
slutändan till ekonomiska samhällsvinster.

Resande med bil
Infrastrukturen för biltrafik i Gustafs har idag
en omfattning som i mångt och mycket fyller
de behov som finns. Gatu- och vägnätet
består av ett ganska tydligt huvudnät där
genomgående länsvägar och riksväg utgör
stommen. I det kommunala gatunätet
återfinns matande gator som tar trafiken från
huvudvägnätet vidare in till de målpunkter
som finns i form av boende, service och
arbetsplatser.

Då stora delar av Gustafs vuxit fram utifrån
en gammal bystruktur är gatorna ofta smala
och krokiga. Gatorna är också ofta av
genomgående karaktär och i de nyare om-
rådena finns ofta ett rutnätsmönster. Trafik-
reglerande åtgärder saknas ofta helt vilket
innebär att trafiken ofta väljer den närmaste
vägen oavsett hur infrastrukturen ser ut.

I Storhaga finns behov av att se över hur
trafiken i stort fungerar. Antalet parkerings-
platser utifrån ett pendlarperspektiv behöver
ses över och det framförs också ofta
synpunkter på att trafikflödena i området inte
är optimala.

Transporter av gods, jordbruks-
transporter samt övrig nyttotrafik
I Gustafs finns flera stora industrier belägna.
Flera av dessa återfinns idag i lägen där de
samsas med funktioner som villabebyggelse
och parkanläggningar. Godstransporter
hänvisas ofta till det gatunät som också ska
fungera för exempelvis gående och cyklister.

Framförallt i Mora by finns behov av att
utveckla möjligheterna för godstransporterna

Foto: Helena Blom
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att ta sig in och ut till industrierna. Industri-
infarten är idag belägen så att trafiken
passerar både lekplatser och stråk för
skolbarn och otydligheten i skyltning och
infrastruktur gör att det är vanligt med
transporter som kör fel. Soldatvägen och
Morbyvägen som idag utgör stommen i
industriinfarten saknar en utformning som
stödjer denna funktion och behovet av en
förbättrad lösning är stort.

Gustafs omgärdas till stor del av jordbruks-
mark och på flera ställen finns jordbruks-
verksamhet insprängd bland annan bebygg-
else. Behovet hos jordbrukarna att nyttja
befintligt gatunät är därför stort. I vissa delar
av Gustafs är transporterna hänvisade till
gator med låg standard och väldigt varierande
funktion. Som exempel kan nämnas Morby-
vägen där tunga och breda jordbrukstrans-
porter samsas med biltrafiken men också
gående och cyklister samt elever på väg till
skolan.

Behovet av att utveckla bättre lösningar för
jordbrukstransporterna är därmed stort. Idag
uppstår många intressekonflikter mellan de
olika trafikantgrupperna och det är viktigt att
hitta lösningar som bättre stöttarsnäringen
samtidigt som konflikterna minskar.

Tillgänglighet
Tillgänglighet eller framkomlighet handlar
om att alla inklusive barn, äldre och personer
med olika funktionsnedsättningar, ska kunna
använda gemensamma ytor, på lika villkor.
Att så många som möjligt trots en
funktionsnedsättning, kan leva och förflytta
sig utan stöd från andra människor handlar
om livskvalitet och människovärde. Därför är
det viktigt att gång och cykelvägar är av god
standard och att de ansluter till viktiga
målpunkter inom området som t.ex.
Enbackagården, skolor, församlingsgården
och kyrkan, idrottplatsområden, busshåll-
platser och matvaruaffären. I dagsläget finns
det flera länkar som saknas eller behöver ses
över för att förbättra tillgängligheten och
säkerheten för dessa trafikanter. Även
vintertid måste dessa stråk fungera på ett

tillförlitligt och säkert sätt t.ex. genom
prioriterad snöröjning och god belysning för
att tillgängligheten ska anses acceptabel.

All ny bebyggelse ska uppfylla de tillgänglig-
hetskrav som ställs. Vid etablering av nya
bostadsområden behöver gång-och
cykelnätet integreras från början i planeringen
samt byggas ut i samma takt som bebyggelsen
för att få en acceptabel tillgänglighet. Det är
viktigt att ha ett helhetstänk där även
utemiljön integreras och tillgängliggörs redan
från början.

Barnperspektiv tillgänglighet
Avsaknaden samt bristande underhåll av
gång- och cykelvägarna i Gustafs gör att
största delen av eleverna på Enbacka skola
åker skolskjuts eller skjutsas av sin
vårdnadshavare till och från skolan. Även
farliga vägkorsningar bidrar till detta.
Eleverna vill cykla eller gå till skolan om de
hade möjlighet. Det behövs många vuxna vid
promenader/utflykter pga. av farliga vägar
och övergångar där övergångsställen saknas.

Trafikverkets analys av trafiksäkerhet och
tillgänglighet i Gustafs
Trafikverket har under 2016 genomfört en så
kallad åtgärdsvalstudie (ÅVS) för väg 789 och
806 i Gustafs (Enbacka-Naglarby): Det
innebär att man har analyserat brister vad
gäller trafiksäkerhet och tillgänglighet.

Foto: A. Olofsson Media
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Fortsatt inriktning är att i första hand verka
för en bymiljöväg utmed väg 789 genom
Naglarby, sydväst om Jordbrovägen. En
bymiljöväg innebär att vägen smalas av med
hjälp av målade kantlinjer och ändrad
körfältsindelning, vilket innebär att mötande
fordon måste sänka sina hastigheter för att
kunna passera varandra. En separerad gång-
och cykelväg bedömdes medföra markintrång
i kulturhistorisk bymiljö och inlösen av mark
och byggnader vilket skulle innebära hög
investeringskostnad. Slutligt val av utform-
ning bestäms i kommande vägplansprocess.

Översiktskartan redovisar avgränsning av åtgärdsvalstudie i Gustafs med streckad röd linje.
Källa: Trafikverkets rapport TRV 2016/58845.
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Näringsliv (karta 4)
Det finns en stark tradition av företagsamhet
i Gustafs tätort, likt Säters kommun i övrigt.
Inom planområdet finns det 170 företag med
ungefär 250 privata arbetstillfällen.
Näringslivet är varierat och består framför
allt av småföretagsamhet med dominans
inom trä samt jordbruks- och livsmedel. Ett
spännande komplement är de företag som är
världsledande inom sina områden.

Industrier i Mora by
Mora By har dominerats av träindustri och
tillverkning av ramlist, speglar och snickerier i
närmare 120 år. Idag är Mora by ett av
kommunens mest industritätaste områden
med verksamheter på flera ställen, varav en
del har en internationell marknad och hör till
kommunens största företag sett till antal
arbetstillfällen och omsättning. Industri-
områdena ligger enskilt i övrigt blandas
verksamhetsområden med bostadsområden,
med sina olika intressen. Behovet att införa
och säkerställa buffertzoner är stort från
näringslivsaktörerna. Bättre infrastruktur med
fokus på att transporter via lastbil behöver
säkerställas och då framför allt infarten till
industriområdet vid Soldatvägen.

Kulturhus och ramlistmuseum i Mora by
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Service (karta 4)

Kommersiell service
Planområdet rymmer en stor bredd av
kommersiell service. Bland annat finns en
välsorterad livsmedelsbutik med diverse
ombudstjänster (post och paket, apotek-
service, ATG och Svenska Spel) i Storhaga.
Även drivmedelsförsäljning med obeman
nade pumpar, en bilverkstad och frisör finns i
samma område. I Enbacka finns det en
pizzeria och en ideell secondhandaffär.
I Mora by finns ett lokalt bageri med café, en
gårdsbutik och frisör. I Naglarby finns en
handelsträdgård och vapenbutik. För att
nämna några verksamheter.

I den serviceplan som Säters kommun tog
fram 2015 är målsättningen att nuvarande
servicenivå ska behållas. I Gustafs tätort
bidrar servicen till att fler bosätter sig i
området. Den gör också att fler besöker
tätorten och förenklar för befintliga företag.

Offentlig service
Den servicenivå som finns är idag god, även
om den minskat då både vårdcentral och
folktandvård lagts ner. Det finns ett äldre-
boende, en skola, tre förskolor och kyrka
med församlingsgård.

Enbackagården är ett särskilt boende (säbo)
för äldre som byggdes i början av 1960-talet.
En utbyggnad genomfördes i början av 1990
talet då antalet lägenheter utökades till
nuvarande 43 lägenheter. Enbackagården är
även centrum för hemtjänsten i Gustafs. Det

gör att Enbackagården är en av de större
arbetsplatserna i Gustafs med ca 70 anställda.
Det är för närvarande balans mellan behov
och efterfrågan på boendeplatserna på
Enbackagården. En viss ökning är förväntad
under de kommande tio åren. Behovet kan
tillgodoses genom en tillbyggnad av
nuvarande fastighet. Fram till 2030 ser
prognosen för Enbackagården god ut.
Statistik på hur befolkningsprognosen
därefter kommer att se ut saknas. Trenden
pekar mot en allt större andel pensionärer i
framtiden. Så mycket som en tredjedel av
Dalarnas befolkning kommer att vara
pensionärer år 2030.

Vad gäller skolverksamheten finns det inga
lediga platser på någon av de tre förskolorna i
inom planområdet: Konvaljen i Enbacka,
Mora By förskola och Storhaga. Enbacka
skola har genom om-och nybyggnation
förberetts för att kunna ta emot större
barnkullar. I nuläget finns två klasser per
årskurs på mellanstadiet, men plats finns för
tre parallellklasser. Skolgården har genom
utbyggnaden blivit för liten och behöver
utökas. Gymnastiksalen, Enbackahallen, är
nedsliten och behöver upprustas för att
kunna användas till idrottsundervisningen
även i framtiden. På kvällar och helger hyrs
den ut till föreningsverksamhet.Utsikt över Dalälven och Gustafs kyrka

Gymnastiksal Enbacka skola ”Enbackahallen”
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Jordbruk (karta 5)
Jordbruks- och livsmedelsproduktionen är en
av Säters kommuns mest karaktäristiska
näring. Förutsättningarna utmed Dalälven är
optimala, till och med vid en nationell
jämförelse.  Produktionsenheterna är stora
och kan bestå av flera gårdar med utspridda
produktionsområden, vilket förutsätter
funktionella transporter. Av denna anledning
har många företagare inom branschen ett
eget intresse i den fysiska planeringen.

Inom arbetet med fördjupad översiktsplan
för Gustafs har intressekonflikten bostäder
kontra jordbruksmark ställts på sin spets. I
Gustafsbygden (men även på många andra
platser i kommunen) pågår stora investe-
ringar för att säkerställa ett aktivt jordbruk i
framtiden. Avgörande är tillgång till mark och
förståelsen för näringens förutsättningar. För
att sätta sig in i lantbrukarnas perspektiv har
dialog förts med en referensgrupp bestående
av tre lantbrukare i området. I detta samman-
hang poängterades att ingen ny åkermark
produceras. Jordbruksmarkens tidsperspektiv
är mycket längre än vad översiktsplanen
sträcker sig. Exempelvis har en hundraårig
jordbruksmark inte lika goda kvalitéer vad
gäller produktionsmöjligheter som den äldsta
marken på mellan 500-1000år.

Det är 2 kap 2 § plan- och bygglagen som
anger att miljöbalkens bestämmelser om hur
hushållning med mark och vattenområden
ska tillämpas. I 3 kap 4§ miljöbalken anges att
jordbruk är av nationell betydelse. Miljö-
balken fastställer att jordbruksmark endast får
användas för bebyggelse eller anläggningar

om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och detta behov inte kan
tillgodoses genom att annan mark tas i
anspråk.

Den fysiska planeringen ska därför utformas
så att hänsyn tas till jordbruket.

Då den mesta marken i det utpekade plan-
området är jordbruksmark har kommunen
haft som utgångspunkt att vara restriktiv med
exploatering av mer jordbruksmark än vad
som absolut är nödvändigt. För detta har
kommunen valt följande ställningstagande:

I första hand ska nya bostäder placeras på
annan mark för att undvika exploatering av
mer jordbruksmark. I andra hand kan ny
bebyggelse placeras på jordbruksmark i
anslutning till befintlig bebyggelse genom
förtätning och komplettering. Syftet är att ge
största möjliga skydd för jordbruket.

I detaljplaner där jordbruksmark tas i anspråk
ska följande aspekter utredas och beskrivas:

· Är det väsentliga samhällsintressen som
ska tas tillvara genom planen?

· Beskriv förutsättningarna för att ta annan
mark i anspråk för att på ett tillfredställ-
ande sätt tillgodose det aktuella samhälls-
intresset.

· Beskriva konsekvenserna av de olika
tänkbara alternativ som finns.

Möjligheterna att kunna bygga ut ytterligare
bostäder samt annan samhällsservice
bedömer kommunen vara ett väsentligt
samhällsintresse.

De förslag till utbyggnadsområden som
redovisas i planen ska ses som alternativ.
Samtliga dessa bedöms inte vara aktuella för
utbyggnad. Vid kommande detaljplanering
som berör jordbruksmark ska alternativa
utbyggnadsområden diskuteras och redovisas
samt konsekvensbeskrivas.

Foto: Helena Blom
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Den fördjupad översiktsplan är viktig för
jordbruksnäringen då den ger en strategiskt
viktig signal från kommunen att i största
möjligaste mån undvika exploatering av
jordbruksmark. Ur ett nationellt perspektiv är
bevarande av jordbruksmark viktigt för att
säkerställa förutsättningarna för en hög grad
av självförsörjning av livsmedel. Ur ett
regionalt perspektiv är bevarandet viktigt då
endast 3% av länets areal består av
jordbruksmark.

Fritid och rekreation (karta 6)
Möjligheten till rekreation är stor inom
planområdet. Dels genom närheten till
naturen men också via de anläggningar som
finns. Som exempel kan nämnas Morby-
vallen, Slättgärdet samt kommunala
aktivitetsytor (lekparker, skolgårdar med
mera) som finns utspridda inom området.

Samtidigt har det under medborgardialogen
framkommit att det finns brister i grön-
strukturen och dessa upplevelser är viktiga att
ta med i kommande planering. Projekt-
gruppens analys är att riksvägen, järnvägen
och åkrarna utgör stora barriärer som
avskiljer människor från naturen och grön-
ytorna. Genom god trafikplanering och
satsningar på gång- och cykeltrafikanter kan
denna barriäreffekt minska. När nya
bostadsområden planeras behöver dessutom
behovet av grönytor utredas och kompen-
seras för att inte ytterligare förstärka denna
upplevelse. Översiktsplanen fastslår att en
grönstrukturplan ska tas fram och i det
arbetet ingår även Gustafs tätort.

Parkmiljöer och aktivitetsytor
De kommunala park-och aktivitetsytorna i
Gustafs behöver fortsätta att utvecklas i takt
med att bebyggelsen växer. Ett stort arbete
har genomförts för att förbättra dessa ytor de
senaste åren och standarden bedöms idag
som god. Det fortsatta arbetet behöver
fokusera på att skapa nya aktivitetsytor för
alla, där mångfalden bland utövade sporter
och aktiviteter är stor. På sina håll behöver
anslutningarna till de naturliga strövområdena
förstärkas och skyltas upp för att få
sammanhållna rekreationsstråk.

Vy över nytt bostadsområde från Storhagavägen Foto: Joakim Hedin

Foto: Jonas Lindgren
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Friluftsliv och strövområden
Tillgång till områden för friluftsliv är
begränsad. Det är därför av stor vikt att
bevara och utveckla de områden som
används idag samt att tillgängliggöra nya
områden. Ett av de viktigaste friluftsom-
rådena är skogsområdet söder om Mora by.
Där finns spår som används för motion, men
skogen är också viktig för svamp- och bär-
plockning liksom övrigt naturumgänge. Det
är önskvärt att i så hög grad som möjligt
kunna använda skogsbruksmetoder, exem-
pelvis olika former av hyggesfria avverk-
ningar, som kan bibehålla de aspekter av
landskapet som är av betydelse för frilufts-
livet. Detta bör underlättas då kommunen är
en stor markägare i området och stora delar
är utpekat som riksintresse. Behovet av en
kommunal skogsskötselstrategi bör över-
vägas.

Bäckravinen (nr 16 i utvecklingsförslaget)
söder om skolan och den gamla kyrkogården
samt den smala viken till Dalälven i planom-
rådets östra kant är platser som föreslås
utredas för rekreationsändamål. Bäckravinen
och Digerdalarna är viktiga så kallade
”närnaturområden” som skulle behöva lyftas
fram som rekreationsområden. En vision
skulle kunna vara att genom olika reningsåt-
gärder göra det sjöliknande bäckutloppet
mellan Enbacka och Våbäck till ett område
som lockar till besök.

Vattenområden
Närheten till Dalälven är en naturresurs som
kan utnyttjas bättre i framtiden. I dagsläget
vänder bebyggelsen ryggen mot älvland-
skapet. Fiske och båtliv bedrivs i rätt hög
grad, men med god planering skulle älven
kunna bli en än större tillgång för fler än
fiskare och båtägare. Hamnen och området
runt omkring har stor potential att utvecklas
till en social mötesplats och ett rekreations-
område med koppling till skolgården och
kyrkan. Då det råder brist på båtplatser i
Runn finns även stor potential att utveckla
hamnområdet. En särskild utredning över
hur det befintliga hamnområdet kan
utvecklas inklusive tillskapandet av rekrea-
tionsstråk kring älven behöver göras.

Idrott och föreningsliv
Det finns ett starkt föreningsliv där Gustafs
gymnastik och idrottsförening, GGOIF, är
den största föreningen med sju sektioner som
bedriver olika idrotter med ca 600 medlem-
mar. Föreningen sköter även driften av
kommunens idrottsplats Morbyvallen i Mora
by och fotbollsanläggningen Slättgärdet vid
Naglarbyvägen. I Lisselhaga finns ett privat
stall med ridverksamhet. Vid båthamnen i
Enbacka finns en båtklubb med ett fyrtiotal
båtplatser.

Idrottsplatsområdet Morbyvallen har ut-
vecklats de senaste åren med en ny konst-
gräsplan, boulebanor och BMX cykelbana.
Kommunen står inför ett vägval om att flytta
fotbollsverksamheten från Slättgärdet till
Morbyvallen för att samla all fotbollsverk-
samhet till ett ställe då omklädningsrummen
på Slättgärdet är uttjänta. För att det ska
kunna realiseras behöver både idrottsplats-
området och omklädningsmöjligheterna att
utökas på Morbyvallen. Under medborgar-
dialogen framkom det att Slättgärdet fyller en

Foto: Maria Hansson
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viktig funktion för såväl skolverksamheten
som för barn och unga bosatta på norra sidan
av riksvägen. Eftersom möjligheterna att i
dagsläget ta sig till Morbyvallen till fots, med
cykel eller buss är begränsade fyller Slätt-
gärdet en viktig funktion som idrottsområde
och social mötesplats. En djupare utredning
krävs för att kunna presentera för- och
nackdelarna med förslaget och behöver
påbörjas snarast.

Ungdomars fritid
En av kommunens visioner är att med-
borgarna skall känna livskvalité när man bor i
kommunen. Tillgång till bra och varierande
fritidsaktiviteter för barn och ungdomar är
viktiga parameter när familjer väljer vilken
kommun de skall bosätta sig i. Lekplatser och
andra aktivitetsytor är också viktiga för att
kunna skapa spontana möten utomhus för
barn och ungdomar utan att det måsta vara
arrangerade aktiviteter. En utvecklingsplan
finns för lekplatser, men behovet av andra
aktivitetsytor behöver utredas.

Fritiden är en betydelsefull del i ungas liv.
Under medborgardialogen framkom det att
det saknas en naturlig mötesplats för äldre
ungdomar. Tillgången till meningsfulla
kultur- och fritidssysselsättningar har stor
betydelse för ungdomars sociala utveckling,
psykiska hälsa och informella lärande. Under
hösten 2015 genomfördes en webbenkät på

uppdrag av myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällsfrågor (tidigare Ungdoms-
styrelsen). Den så kallade Lupp-undersök-
ningen genomfördes på årskurs 7, 8, 9 samt
på gymnasiet i årskurs 2. Inom området fritid
ställs frågor om hur ungdomarna uppfattar
sin fritid, hur mycket det finns att göra på
fritiden i kommunen samt hur ofta de deltar i
olika typer av kultur- och fritidssyssel-
sättningar. Resultaten utifrån dessa frågor
visar att en hög andel, ca 75 % av ungdom-
arna i Säters kommun tränar eller idrottar
regelbundet. En relativt stor andel av
ungdomarna i Säter, ca 60 %, är regelbundet
ute i naturen på fritiden. Vad mer som
framgår är att en relativt hög andel, ca 50%
instämmer helt eller delvis i påståendet ”Det
finns saker att göra men jag kan inte ta mig
dit” som till stor del handlar om brister i
kollektivtrafikutbudet eller geografiska
avstånd och/eller hinder. Något som även
framkom tydligt under medborgardialogen.

Gustafs församlingsgård
En av de största mötesplatser i området är
församlingsgården i Gustafs. Det finns flera
olika verksamheter som använder dessa
lokaler. Körverksamhet, ungdomsgård (öppet
varje fredag), barn- och ungdomsverksamhet,
sommarcafé, syförening och diakonalverk-
samhet är några exempel.

Foto: Helena Blom
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Barnperspektiv
De platser som skolverksamheten väljer att
gå till ligger i närområdet och saknar ofta
säkra gång- och cykelvägar för att ta sig dit.
De platser som oftast besöks är:
Lekparken i Mora by
Morbyvallen
Slättgärdet
Lekparken i Enbacka
Källberget
Biblioteket (ligger på skolområdet)
Bäckravinen (inklusive gamla kyrkogården)
mittemot Enbacka skola

Samma platser plus några till där olika
fritidsaktiviteter utövas (exv. ridhuset) nyttjas
av barn och unga på deras fritid.
Sammanfattningsvis finns ett stort behov hos
barnen att på ett enklare sätt ta sig ut i
naturen, mellan olika målpunkter eller till och
från fritidsaktiviteter på egen hand.

Gustafs båtklubb
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Kulturmiljövård (karta 7)
Inga riksintressen för kulturmiljövården finns
inom planområdet, däremot finns det gott
om intressanta kulturmiljöer som behöver
lyftas fram i planeringen och utvecklingen.
Störst kulturhistoriskt värde har radbyn
Naglarby, bykärnan i Storhaga och miljön
kring Gustafs kyrka. Även odlingslandskapet
Gustafs-Solvarbo har lyfts fram som särskilt
värdefullt ur ett kulturmiljövårdsperspektiv.
Dessa områden finns närmare beskrivna i
rapporten från 1998 Kulturmiljöer i Säter från
Dalarnas museum.

Museet bedriver just projektet Dalamoder-
nismen, där intressanta miljöer och byggna-
der av särskilt kulturhistoriskt intresse från
tiden 1930-cirka 1980 inventeras. Inom över-
siktsplanen har museet särskilt lyft exempel
på utbyggnad av flerbostadshus i Mora by
med en mycket sammanhållen arkitektur-
miljö, som på ett hänsynsfullt sätt placerats in
i barrskogsmiljön (område a på karta 7). I
Enbacka finns exempel på förhållandevis
storskaliga och sammanhållna villaområden
(exempelvis område b karta 7). Kvarnen i
Solberga pekas ut som en potentiellt värdefull
kulturmiljö. Bebyggelsemiljön är karaktär-
istisk som modern jordbruksmiljö (del av

område c karta 7). I området mellan kvarnen
och den tidigare utpekade kulturmiljön kring
Gustafs kyrka finns även spår av den gelb-
gjutning som senare lade grunden till den
småindustri som utvecklats i Gustafs.

Det finns ett stort antal registrerade forn-
lämningar kring älven och i skogsområdet
söder om Mora by. Dessa vittnar exempelvis
om forntida bosättnings-och järnframställ-
ning. Vid älven finns det spår av hamn-
anläggningar för omlastning av koppar och
järn från gruvorna i Falun, Bispberg och
Romme. I skogsmarken söder om Mora by
finns en stor mängd kolningsgropar.

Det är viktigt att landskapsbilden inte för-
ändras och att den förtätning som planen
föreslår harmoniserar med omkringliggande
bebyggelse. På så vis kan byarnas struktur
och karaktär bevaras. Ekonomibyggnaderna
är en viktig del av byarnas karaktär och bör
bevaras, speciellt de längs de gamla by-
gatorna. Ny bebyggelse ska i första hand
placeras som komplement till den befintliga
bymiljön och inte på nya lägen i det öppna
odlingslandskapet. Försiktighet bör råda med
ny bebyggelse intill de gamla gårdarna och
kräver i så fall extra anpassning till den äldre

Foto: A. Olofsson Media
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byggnadskulturen vad gäller material, utform-
ning och färgsättning med mera. Gestaltning
av eventuella bullerskydd bör ske med stor
omsorg för att smälta in i bebyggelsen.

Fornlämningar ska skyddas och vårdas för att
kommande generationer ska få uppleva det
kulturhistoriska arvet. En plats som är av
särskild vikt att bevara och ta hänsyn till är
trefaldighetskällan vid Källberget. Skogsbruk
bör bedrivas med varsamhet så att lämning-
arna i skogsområden inte förstörs.

Naturvård (karta 8)

Grön infrastruktur och ekosystem-
tjänster
Det är viktigt att inte bara se olika natur-
objekt i sig, utan även de ekologiska och
sociala sambanden mellan olika områden –
det som brukar kallas för den gröna infra-
strukturen. Grön infrastruktur definieras som
ett ekologiskt funktionellt nätverk av
livsmiljöer och strukturer som brukas och
förvaltas på ett sådant sätt att biologisk
mångfald bevaras. Grön infrastruktur är
också viktig för främjande av ekosystem-
tjänster. Länsstyrelsen arbetar med att ta fram
en handlingsplan för grön infrastruktur. Den
har gått ut på remiss under våren 2018. Rege-
ringens målsättning är att det ska finnas
regionala handlingsplaner för grön infra-
struktur i samtliga län hösten 2018 och att
dessa bland annat kan nyttjas som underlag
för fysisk planering och ärendeprövning.

I Säters kommun skulle älvlandskapet kunna
utgöra en sådan viktig grön infrastruktur,
som är viktig att bevara för den biologiska
mångfalden och därmed bland annat skydda
hotade arter. Det är därför viktigt att bevara
och utveckla sådana miljöer som kan utgöra
värdefulla spridningskanaler, exempelvis
lövrika älvraviner och örtrika sandmarker.
Ett förslag till Regional handlingsplan för
grön infrastruktur i Dalarnas län varit ute på
remiss efter färdigställandet av gransknings-
handlingen. Odlingslandskapet inom plan-
området har utpekats som värdetrakt för
gräsmark, vilket innebär att odlingslandskap-

ets storskaliga förändringar såsom igen-
växning och fragmentering bör sättas i
relation till möjliga insatser för att bevara
kulturspår, skyddsvärda träd och arter samt
möjligheter till alternativa gräsmarker t.ex.
vägkanter och andra spridda gräsmarker.

Grundläggande naturvärden
Skogarna i Gustafsområdet är i likhet med
kommunen i övrigt generellt hårt huggna
sedan lång tid och inte speciellt rika på
naturvärden av de vanliga typerna. Samtidigt
finns en stor tillgång i det levande jordbruks-
landskapet och Gustafsfältets speciella
geologi med kopplingar till isavsmältningen
skapar särskilda förutsättningar. Naturvårds-
mässigt kan man därför identifiera fyra olika
grundläggande typer av naturvärden:

1. Det öppna odlingslandskapet
Odlingslandskapet har i sig stora värden för
exempelvis fågelliv och landskapsbild. Särskilt
viktiga att bevara är ”småbiotoper” som
öppna diken, blomrika åkerkanter, etc.

2. Kulturmiljöer med äldre lövträd m.m.
Kulturmiljöer med äldre lövträd finns exem-
pelvis i planområdets östra delar och mer
specifikt i Naglarby. De äldre lövträden kan
fungera som värdträd för ovanliga svampar,
mossor, lavar och insekter, förutom att de
förstås ger ett värdefullt historiskt perspektiv
för besökaren. Vissa av dessa träd utanför
planområdet har skyddats som naturminne,
men det är av vikt att även övriga äldre träd
kan bevaras och utvecklas vid förtätning och
komplettering av ny bebyggelse.

3. Lövskogsmiljöer efter älven, i bäckravinen och i
Digerdalarna
I nip- och ravinmiljöerna efter älven samt i
bäckravinen söder om skolan och i Diger-
dalarna finns rikare lövskogar av ”säter-
dalstyp”. Dessa miljöer har rik och frodig
växtlighet och en rikedom på biologiskt äldre
träd, död ved etc. som gynnar många arter
som annars har det svårt i den rationellt
brukade skogen. Dessa kvaliteter bör bevaras,
men det kan också vara möjligt att på ett
anpassat sätt tillgängliggöra områdena genom
stigar etc.
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4. Sandmiljöer i södra delen av Mora by
I södra delen av planområdet ligger Gustafs-
fältet som klassats som riksintresse för
naturvården – till stor del utifrån det geolo-
giska perspektivet, men även utifrån betyd-
elsen för olika arter.

Solvarma sandmiljöer som genom en lagom
nivå av störning hindras från att växa igen
och hålls öppna är en livsmiljö för exem-
pelvis många insekter (främst steklar och
skalbaggar), svampar och kärlväxter
(exempelvis mosippa, smällvedel och åsstarr)
vilka annars har det svårt i dagens mer slutna
skogar. Vid byggnationer och andra åtgärder
kring södra delen av Mora by kan också nya
värdefulla småbiotoper skapas genom att till
exempel spara öppna sandytor i sydläge.

5. Älvlandskapet och närliggande naturreservat
Strax utanför planområde ligger Älvland-
skapet vid Nedre Tosarby och Naglarby,
vilket utifrån sin mångformighet är viktigt för
flera artgrupper. En del är också skyddad
genom Holmsjöarnas naturreservat. Planen
ska verka för att bidra till att dessa värden
bevaras och skyddas. Älvlandskapet med sina
lövträdsmiljöer och bäckraviner bedöms
kunna utgöra värdefull grön infrastruktur.

Strandskydd (karta 9)
Strandskyddet omfattar land-och vatten-
området 100 meter från strandlinjen, upp på
land och ut i vattnet. Även bäckar och
vattendrag inkluderas.

Strandskyddet regleras i Miljöbalken kap 7
och syftar till att långsiktigt trygga allmän-
hetens tillgång till strandområden samt
bevara goda livsvillkor för växt-och djurlivet.
Det innebär att varken uppförande eller
ändring av byggnader eller anläggningar får
ske inom området. Förbudet gäller dock inte
åtgärder som behövs för jordbruket och som
inte avser bostadsändamål. Dispens för
särskilda villkor och omständigheter kan ges
inom vissa områden.

Det finns ett antal bäckar som passerar plan-
området innan de rinner ut i Dalälven. Några
av utvecklingsområdena i Storhaga och Mora
by inkluderar dessa och berörs av strand-
skyddet. Vid planläggning av dessa områden
kommer de delar av strandskyddet som
berörs upphävas genom detaljplanebe-
stämmelse. För upphävande av strandskydd
ska särskilt skäl anges. Vid planläggningen ska
hänsyn tas till de naturvärden som vatten-
draget och miljön runt omkring utgör samt
till möjligheterna till passage utmed
vattenområdet.

Dammsjön Foto: Helena Blom
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Energi och teknisk försörjning
(karta 10)

Vatten och avlopp
Det kommunala ledningsnätet för vatten och 
spillvatten är utbyggt till stora delar i Gustafs 
såsom Enbacka, Mora By, Storhaga och 
Naglarby. Delvis är även dagvattennätet 
utbyggt. För vatten finns en reservvatten-
ledning från Säter och en ny vattenreservoar i 
Mora By, vilket innebär att möjligheterna till 
framtida dricksvattenförsörjning i området är 
goda.

Vad gäller spillvatten finns det stora förbätt-
ringsområden gällande reningsverket om 
planförslaget genomförs. Gustafs reningsverk 
är byggt 1970 och även om det är komplett-
erat i senare etapper så är byggnader och 
grundkonstruktion densamma idag som när 
det byggdes. Byggnaderna är slitna och det 
finns inte plats för kompletterande utrust-
ning. En helt ny lösning behövs på sikt. 
Verket klarar idag att uppfylla gällande villkor 
men med ökande befolkningsmängd och 
högre miljökrav behöver åtgärder vidtas. 
Även pumpstationer och ledningsdimen-
sioner behöver i så fall utvecklas om stora 
delar av den planerade bebyggelsen hamnar 
inom samma område. Dagvattennätet 
kommer att behöva kompletteras inom de 
nya bostadsområdena.

Bland det första som behöver göras för att 
möjliggöra för ny bebyggelse är att separera 
spillvatten och dagvatten2 för att öka kapa-
citeten och förbättra reningen i reningsverket 
som har Dalälven som recipient. Det är vik-
tigt med dagvatten inte kopplas på spill-
vattennätet. Vid planering av ny bebyggelse 
är lokalt omhändertagande av dagvatten 
önskvärt. Vidare utredningar behövs för att 
ge ett bättre underlag för förnyelsen av både 
ledningsnät och reningsverk.

2 Dagvatten är regn- och smältvatten samt
dräneringsvatten som leds bort från tak, gator,
parkeringar och andra hårdgjorda ytor

Avfall
Vad gäller renhållning behövs fler platser för 
återvinningsstationer, åtminstone så länge 
nuvarande insamlingssystem består. Vid 
planering av nya områden är det också viktigt 
att skapa möjligheter för källsortering av 
avfall och att skapa säkra körvägar för ren-
hållningsfordon så att backning av tunga 
bilar i bostadsområden inte förekommer. Det 
är även viktigt att annan hantering av avfall 
beaktas. Tex platser för snöavfall och 
mellanlagring av avfall vid schaktarbeten.

Energi
Energiaspekterna ska särskilt beaktas vid 
utformning av ny bebyggelse för att minska 
energibehovet och gynna förnybara energi-
källor. Kommunen uppmuntrar särskilt 
fossiloberoende alternativ. Även byggnaders 
placering påverkar uppvärmningsbehovet 
med ca 10 - 20%. Om möjligt ska ett så soligt 
och vindskyddat läge eftersträvas. Det är 
viktigt att hela energicykeln beaktas i plane-
ringen för att åstadkomma det mest energi-
effektiva alternativet.

I bostadsplan för Säters kommun framgår att 
bostäder inom allmännyttan ska vara fossil-
oberoende och att trä är förstahandsvalet vid 
nyproduktion om det är tekniskt och 
ekonomiskt möjligt.

Fiber
Säters kommun har en bredbandsstrategi som 
innehåller en vision om att alla boende och 
verksamma i Säters kommun ska ha tillgång 
till bredband med hög hastighet. Därför har 
behovet av bredband tagits med i plane-
ringen. I nuläget har eller kommer de flesta 
befintliga fastigheter inom planområdet att 
erbjudas bredband via fiber. Alla planerade 
områden kommer att erbjudas bredband via 
fiber.
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Hälsa och säkerhet (kartor 11
och 12)
För att uppnå och främja god folkhälsa spelar
närmiljön en viktig roll. Gaturummets ut-
formning och närheten till rekreationsom-
råden kan bidra till att fler väljer att gå eller
cykla. Att planera för fysik aktivitet innebär
att barn och ungdomar själva kan ta sig till
och från skolan och sina fritidsaktiviteter på
ett säkert sätt. Säkra övergångsställen behövs
på flera platser för att åstadkomma detta.
Belysning är en viktig trygghetsskapande
åtgärd som även måste tas med i planeringen
och utformningen.

Ras och skred
För närvarande pågår en ras-och skredut-
redning av några känsliga områden vid Dal-
älven som passerar planområdet. Resultatet
kommer att tas med i kommande revidering
av den fördjupade översiktsplanen.

Vattenstånd
Enbacka är det område som berörs av höga
vattenstånd. En del av den planerade bebygg-
elsen ligger i nära anslutning till ytor som
översvämmas vid beräknat högsta flöde. Fler
analyser krävs för att pröva platsens lämplig-
het.

Förorenade områden
Förorenade områden är områden som kan
utgöra en risk för människors hälsa eller
miljön. Sådana områden kan finnas på indu-
striområden eller på andra områden där
miljöfarliga verksamheter finns eller har
funnits. Utfyllnadsområden kan även inne-
hålla föroreningar beroende på vad man har
fyllt ut med.

Identifierade potentiella förorenade områden
finns registrerade i Länsstyrelsernas databas,
det så kallade EBH-stödet. Information om
potentiellt förorenade områden kan även
finnas i detaljplaner och hos miljökontoret.

Kartläggning av potentiellt förorenade om-
råden samt, vid behov, utredning och riskbe-
dömning behöver göras inför varje ny

detaljplan, särskilt vid en förändring till en
känsligare markanvändning.

Markradon
Det förekommer förhöjd risk för markradon
kring Oråsområdet i södra delen av plan-
området i Mora by. Även sluttninge (Käll-
berget) ner mot riksvägen i Mora by är ett
känsligt område för markradon som måste
beaktas vid byggnation.

Farligt gods
Både Dalabanan och riksväg 70 är utpekade
stråk för farligt gods. Länsstyrelsen Dalarnas
riktlinjer för skyddsavstånd till transporter av
farligt gods ska tillämpas vid planering nära
dessa stråk. Samma rekommendationer som
ges i översiktsplanen gäller för FÖP:en.

Skydd av grundvatten
Planområdet berörs av Badelundaåsen, som
är en rullstensås som sträcker sig genom hela
kommunen. Badelundaåsen innehåller stora
mängder grundvatten och är därför av regio-
nalt intresse för vattenförsörjningen. Inom
planområdet rör sig grundvatten i Badelunda-
åsen mot dricksvattentäkten i Frostbrunns-
dalen i Borlänge kommun. Framtida revide-
rade vattenskyddsområde för denna vatten-
täkt kommer att sträcka sig in i Säters kom-
mun. Det är därför viktigt att beakta skyddet
för grundvattnet, när man planerar att
genomföra åtgärder både i befintliga och nya
områden som kan påverka grundvattnet i
Badelundaåsen. Dialog bör föras med VA-
huvudmannen i Borlänge kommun.

Foto: A. Olofsson Media
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Brand
I Mora by finns en brandstation med en
styrkeledare och två brandmän i beredskap.
Anspänningstiden är 5 minuter, dvs. tiden
från att larmet går från SOS till dess att ut-
ryckningsstyrkan lämnar räddningsstationen.

Elektromagnetisk strålning
Det finns två större kraftledningar inom
planområdet. Samma rekommendationer
som ges i översiktsplanen gäller för FÖPen.
Det mest önskvärda är att framförallt kraft-
ledningen vid skolan grävs ner för att frilägga
attraktiva lägen för ny bebyggelse och skapa
en strålsäkrare miljö för skolbarnen. En
utredning om hur kommunen kan jobba
vidare med denna fråga behöver göras.

Buller
Bullernivåerna är en utmaning som tagits
med i planarbetet. I planområdet finns det
minst fyra stora bullerkällor:
1. Buller från riksväg 70
2. Buller från järnvägen som skär igenom

Mora by
3. Buller från Dala Airport i Borlänge

kommun
4. Buller från olika verksamheter t.ex.

jordbruket och industriområden

Vägtrafikbuller brukar beskrivas som en
”bullermatta”, ett ljud man till slut inte hör
om man vistas i det tillräckligt länge. Flyg-
buller och buller från järnvägen skiljer sig
från vägtrafikbuller på så vis att man inte hör
det konstant eftersom det bara uppstår då
tåget eller flyget passerar.

Buller från järnväg och riksväg kan dämpas
med skärmar och vallar. Flygbuller är desto
svårare att bygga bort då det kommer ovan-
ifrån. Verksamhetsbuller kan också dämpas
genom fysiska åtgärder och kommunikation
med företagarna för att anpassa verksam-
heten till tider då minst boende är hemma.
Ny bebyggelse ska alltid placeras så att minst
buller uppstår. Här spelar husens placering,
material och planlösning en stor roll för att
minimera störningen för de personer som
vistas i byggnaden.

Trafikverket har 2017 gjort en översiktlig
kartläggning av statliga vägar som trafikeras
av mer än 3 miljoner fordon per år.  och
järnvägar med mer än 30 000fordon per år.

Riksvägen skär igenom planområdet och
skapar en stor fysisk barriär och störning i
form av buller för de som bor och verkar i
området. Inga utbyggnadsplaner är planerade,
men ett ökat trafikflöde är att vänta vilket ger
upphov till ökat buller. Två nya hållplatslägen
vid Storhaga planeras, men dessa bedöms
inte öka bullernivåerna nämnvärt. Framtida
ökad användning av elbilar kan bidra till
minskade bullernivåer.

Mötesstationen i Mora by har pekats ut av
Trafikverket som ett område som kan bli
aktuellt för förlängning och införande av
samtidig infart genom utökning av ett tredje
spår. Förlängningen gör att mötesstationen
klarar 750 meter långa godståg och möjlighet
att snabba upp mötena mellan tåg. Detta
innebär ökade bullernivåer i framtiden och
kommer att ha stor påverkan på fastigheterna
närmast spårområdet. I samband med en
eventuell utökning av spårområdet krävs
kompensationshöjandeåtgärder för buller
samt att utbyggnaden sker med stor hänsyn
till befintlig bebyggelsestruktur. Ingen ny
bostadsbebyggelse kommer att tillåtas inom
70 meter från spårområdet. Viss förtätning
och utbyggnad av befintliga verksamheter
tillåts, men ska uppfylla de krav som ställs
vad gäller buller.
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Flygplatsen Dala Airport ligger cirka tre kilo-
meter nordväst om planområdet. I dagsläget
sker 6714 flygrörelser per år i varierande
form. Det finns tillstånd för över 28 000 flyg-
ningar per år, men inga stora volymökningar
är planerade. Enligt företaget som driver
flygplatsen är dock förhoppningen att öka
trafikmängden med etablering av exempelvis
ett nytt flygbolag. Detta påverkar framförallt
boende och verksamma i Mora by som ligger
närmast flygplatsen. Med anledning av detta
kommer ny bostadsbebyggelse i Mora by att
koncentreras till den östra sidan. I området
Hagalund tillåts blandad användning och där
kan viss bostadsbebyggelse bli aktuell på sikt
om bostadsbehovet finns kvar.

Nedanstående karta visar en äldre bullerut-
redning för flygplatsen. Då typen av flygplan
som trafikerar flygplatsen har förändrats
sedan kartläggningen av flygplansbuller
gjordes, är det inte säkert att ljudnivåerna
stämmer med dagens ljudnivåer. Däremot är
det ett område som påverkas av flygplans-
buller, vilket behöver undersökas mera vid
exploatering av området

Bullernivåerna från olika verksamheter be-
döms ligga på ungefär samma nivåer i fram-
tiden. Möjligtvis kan bullret minska om trans-
porterna blir tystare och en ny industriinfart
etableras. För jordbrukets del pekar utveck-
lingen mot minskad personaltäthet då robotar
och andra tekniska lösningar tar över jobbet.
Detta kan leda till minskade transporter, ökad
flexibilitet och därmed minskat buller. Dock
kvarstår påverkan med lukt och damm från
jordbruksverksamheten.
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D UTVECKLING INOM PLANOMRÅDET
Detta kapitel utgör själva planförslaget och
beskriver hur mark-och vattenanvändningen
ska planeras under kommande planperiod.

Fokusområden för
utvecklingsarbetet
Arbetet har bedrivits genom en uppdelning i
tre olika fokusgrupper som fördjupat sig i
olika frågeställningar och dialoger med
referenspersoner. Den första gruppen har
fokuserat på frågor rörande boende och
pendling. Den andra gruppen har haft
näringsliv och service som perspektiv och
den tredje gruppen har inriktat sig på frågor
rörande barn och fritid. Resultatet av arbetet
och dialogerna med referensgrupper har
mynnat ut i ett antal utvecklingsförslag som
presenteras nedan. Observera att namnen
inte är officiella utan har använts som
arbetsnamn för att beskriva de olika utveck-
lingsområdena.

Fokusområdena för utvecklings- och
förändring är:

· Boende och pendling
· Näringsliv och service
· Barn och fritid

Förändringsområden och
bevarande
På kartan på nästa sida redovisas olika
former av utvecklingsområden. Områden
finns sedan beskrivna lite närmare i efter-
följande text.

I den fördjupade översiktsplanen redovisas
följande områden:

Utvecklingsområden för bebyggelse
A Storhaga
B Lisselhaga
C Skolområdet
D Enbacka
E Källberget
F Mora by Norra
G Mora by Södra
H Mora by Västra

Utredningsområden för trafik
a Ny säker korsning (Naglarbyvägen/väg
 790)
b Trafikplats väg 70, infart Gustafs
c Planskild korsning väg 70
d Säker korsning och industriinfart
e Mötesspår och planfri korsning järnväg

Bevarandeområden natur och rörligt
friluftsliv
J Bäckravinen utmed Spångbäcken
K Älvstranden med raviner och nipor
L Vik av Dalälven
M Digerdalarna
N Gustafsfältet

Bevarandeområden kulturmiljö
O Norra Naglarby

Ovanstående förändrings- respektive
bevarande områden beskrivs närmare på
efterföljande sidor.

Folkhälsa
Planförslaget syftar till att främja en god och
jämlik hälsa hos invånarna vilket är av
strategisk betydelse för en gynnsam sam-
hällsutveckling. Att skapa hälsofrämjande
och hållbara miljöer bidrar till visionen om
trygghet och livskvalitet. Med utgångspunkt i
kommunens plan för social hållbarhet ska
planen därför bidra till ökade förutsättningar
för rekreation och friluftsliv.

Fler sociala mötesplatser behövs och efter-
frågas av medborgarna. Genom att skapa så
kallade gemensamma vardagsrum i utemiljön
stimuleras möten mellan olika människor,
som i sin tur bildar hälsofrämjande arenor.
Dessa mötesplatser spelar en viktig roll för
att skapa attraktiva boendemiljöer med god
tillgänglighet till attraktiva grönområden.
Speciellt barn gynnas av närbelägna
grönområden där de kan leka i en fri miljö.
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Boende och pendling
Med fokus på befintliga rörelsemönster samt
minsta möjliga anspråk av jordbruksmark
har nya bostadsområden pekats ut. Även
skisser på ett framtida scenario där möjlig-
heterna med en regional pendeltågsstation
har tagits fram. Sammanfattningsvis för-
stärks och kompletteras den centrala delen
av Storhaga, med fler funktioner i form av
bostäder, handel, service och knutpunkt för
kollektivtrafik. Resterande bostäder placeras
i första hand i Mora by och några enstaka i
attraktiva älvnära lägen i Enbacka. Inom hela
planområdet finns möjligheter till förtätning.
Några speciellt intressanta förtätningsom-
råden har identifierats för vidare utredning.

A STORHAGA

Storhaga centrum
En stor del av trafikflödet inom planområdet
passerar på ett eller annat sätt Storhaga. Det
i kombination med service såsom daglig-
varor, bränsle, förskoleverksamhet etc.
skapar en central mötespunkt. I dag är
utformningen av centrum bristfällig på flera
sätt samtidigt som infrastrukturen håller låg
standard. I området återfinns flera provi-
soriska lösningar som saknar struktur
exempelvis den regionala busshållplatsen
utan möjligheter till pendelparkering eller
hämtning och lämning av resenärer och
informationstavlan etc.

Ett centrum utgör en knutpunkt där olika
transporter och funktioner möts. Det bildar
en social mötesplats när olika personer möts

i centrum. Inom planområdet finns flera
centrum eller bykärnor som de historiskt
beskrivits. Nu för tiden utmärker sig Stor-
haga som den största knutpunkten på orten,
men placeringen av kyrkan och skolan
skvallrar om att det inte alltid varit så. I takt
med förändrade transportsätt, utvecklingen
av nya vägar och typer av service har ortens
knutpunkt förflyttats till korsningen mellan
riksväg 70 och länsväg 790.

Storhaga centrum behöver utvecklas inom
många områden. I takt med att bebyggelsen
utvecklas och förtätas inom planområdet
behöver även centrum utvecklas. Behovet av
åtgärder är stort och ett samlat grepp om
hela området behöver tas för att få ett
attraktivt centrum. Området ska utvecklas
med fokus på centrumändamål. Det innebär
effektivare markanvändning genom bland
annat bättre trafik-och parkeringssituation,
utvecklade förutsättningar för handel,
service och kollektivtrafik, attraktiva
mötesplatser, säkra gång-och cykelstråk som
kopplar ihop bebyggelseområdena.

Ur pendlingssynpunkt behöver först och
främst gång- och cykelnätet knytas samman
för att det ska fungera som säker skolväg för
högstadie-och gymnasieeleverna. Utform-
ningen bör vara ”stadsmässig” för att höja
områdets centrumkänsla. Nya hållplatslägen
behövs för såväl regional som lokal kollek-
tivtrafik. En separat upphämtningsplats samt
pendlarparkering behöver byggas då det idag
finns problem med att resenärer parkerar på
platser avsedda för annat ändamål.

Storhaga centrum idag
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Idag finns tillgång till drivmedel och daglig-
varor där även andra funktioner bidrar till
serviceutbudet som apotek-, post- och
spelombud. Med det strategiska läget väl
synligt för resenärer som passerar riksvägen
och intill avfartsvägen mot Stora Skedvi dit
många pendlar, finns ett potentiellt sett
större underlag än de invånarna i närom-
rådet. Det finns med andra ord underlag för
mer kommersiell service. Exempelvis skulle
möjligheterna att äta på plats eller försäljning
av mat för avhämtning kunna bidra till att
öka platsens attraktivitet.

Utöver möjligheterna till ökad handel och
kollektivtrafik finns det potential att utveckla
bostadsområdena runt omkring Storhaga
centrum. Infarten till det nybyggda bostads-
området i Storhaga behöver utvecklas. Det
finns behov av en stärkt karaktär hos be-
byggelsen mellan förskolan och handelsom-
rådet för att skapa ett attraktivt centrum. En
enkel åtgärd är att ge platsens grönstruktur
större utrymme. Genom att skapa en mindre
park eller liknade får platsen en icke-kom-
mersiell mötesplats för de som rör sig i
området. Detta skulle även göra att alla delar
inom planområdet har tillgång till ett närbe-
läget grönområde.

Storhaga norra
Området bakom Storhaga centrum bör ut-
redas för bostadsändamål. Detta område har
i tidigare FÖP varit planlagt för kommersiell
service samt bostäder, men bedöms i nuläget
fylla en bättre funktion som enbart bostads-
område. Eftersom läget är centralt och efter-
traktat nära både kollektivtrafik och service
bör flerbostadshus prioriteras. Det är av
särskild vikt att ny bebyggelse anpassas till
kulturmiljön då den äldre bebyggelsen har
höga kulturhistoriska värden som ska
bevaras. Ett cykelstråk genom området
behöver också skapas för att möjliggöra för
säkra skolvägar från Naglarby och pendling
med hållbara transporter.

Slättgärdet
Området norr om Naglarbyvägen vid
fotbollsplanerna, även kallat Slättgärdet bör
lämnas som jordbruksmark så länge som
möjligt. I första hand bör Storhaga norra

bebyggas om möjligt. Beroende av utveck-
lingstakten kan detta område behöva utredas
för olika typer av markanvändning i fram-
tiden för att säkerställa behovet av bostäder
och samhällsservice. I ett första skede
behöver framtida fotbollsverksamhet på
Stättgärdet utredas vilket beskrivs i kapitel C
”Idrott och föreningsliv”. Vid eventuell flytt
av fotbollsplanerna ska lämplig mötesplats
för barn och unga säkerställas.

Kommentar: Endast ett av områdena Storhagga
norra alternativt Slättgärdet avses planeras för
bebyggelse.

B LISSELHAGA

Förtätning och komplettering
Detta område har stor potential att förtätas
med fler bostäder i framtiden då det idag
finns ett flertal så kallade ”lucktomter” som
är för små för ett rationellt jordbruk. Vid
förtätning bör stor hänsyn till kulturmiljön
tas.

Vid förändringar av markanvändningen i
Naglarby och Lisselhaga ska så långt som
möjligt hänsyn tas till befintliga äldre lövträd.

H MORA BY VÄSTRA
Mystavägen /Hagalund
Delen kring Mystavägen bör utredas för
komplettering med blandad användning
(mindre verksamheter inklusive bostäder) av
den befintliga bebyggelsen som idag består
av ett fåtal bostäder och ett enstaka verk-
samhetsområde. Med hänsyn till pågående
jordbruksverksamhet bör nya bostäder
undvikas, om de inte hör samman med
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jordbruksverksamheten. Stor uppmärk-
samhet till befintliga bullerkällor (bl.a. Dala
Airport) måste tas med i kommande
utredning.

G MORA BY SÖDRA

Mora by, söder om järnvägen
Komplettering	av	befintlig	bebyggelse	
Morbyvägen ska byggas om till planskild
korsning för gående och cyklande med järn-
vägen i samband med utbyggnad av dubbel-
spår, se närmare under rubriken Transporter,
område e.  Området söder om järnvägen är
redan detaljplanelagt för villabebyggelse,
men inte helt utbyggt enligt gällande detalj-
plan. Planen kan behöva ändras, dels för att
möjliggöra byggande av planfri korsning,
dels för att uppfylla dagens krav på skydds-
avstånd till leder med farligt gods och buller.

Ny detaljplan för komplettering av befintligt
bostadsområde har nyligen upprättats öster
om Bronsvägen.

Folieraren östra samt idrottsplatsområde
Precis som i föregående FÖP föreslås ytter-
ligare utbyggnad av bostadsområdet Foliera-
ren i Mora by. Området gränsar i väster till
befintlig idrottsplats. Utvecklingen av
intilliggande idrottsområde beskrivs närmare
under rubrik Barn och fritid, sid 47.

Området har efter samrådet minskats i syd-
ost och slutar norr om en mindre bäck. En
mindre del av strandskyddsområdet kan

komma att beröras av exploatering. Strand-
skyddet bedöms kunna hävas med stöd av 7
kap. 18d§ miljöbalken (LIS-område) Inom
området finns ett spår efter ett flertal kol-
ningsanläggningar.

Området berör fornlämningar, vilket innebär
att vid kommande detaljplaneläggning be-
höver en arkeologisk utredning göras. Även
en naturvärdesinventering behövs för
skogsmarken. Befintliga stigar kan delvis
behöva ledas om då delar av skogsmarken
försvinner. Även avgränsningen mot
jordbruksmarken i öster särskilt studeras.

Vid utveckling av idrottsområdet och
utformning av allmänplatsmark bör möjlig-
heterna att tillskapa nya örtrika sandområden
tillvaratas.

E KÄLLBERGET

Källberget
Området vid Gustafs-Källberget, norr om
Soldatvägen, bör utredas för bostadsändamål
då läget är centralt och kan erbjuda vacker
utsikt över Dalälven. Risken för höga halter
av markradon samt buller från riksvägen
behöver särskilt beaktas. Den funktion som
natur-och strövområde som platsen har idag
ska till del bibehållas. Särskilt behöver
området runt trefaldighetskällan sparas och
hänsyn tas till hydrologiska förhållandena.
Kompensation med utökade rekreations-
möjligheter vid idrottsplatsområdet Morby-
vallen, längs älven eller i bäckravinen i
Enbacka. Ett nytt gång-och cykelstråk
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föreslås för att knyta ihop gamla Mora by
med det nya bostadsområdet på Källberget
och vidare mot Storhaga centrum och
Enbacka skola.

Viss förtätning kan ske inom delar av befint-
lig bostadsbebyggelse. Dock bör Säter-
bostäders befintliga flerbostadsområde på
fastigheten Mora 8:56 bibehålla sin ur-
sprungliga karaktär av sammanhållen arkitek-
tur som på ett finstämt sätt placerats så att
barrskogsmiljön har bibehållits. Denna
bostadsgrupp bör inte förtätas.

F MORA BY NORRA

Mora by, söder om Soldatvägen
I detta område ges viss möjlighet till utveck-
ling av verksamhetsområdet i väster vid
brandstationen. Blandad näringsverksamhet
inom logistik, hantverks-och transport-
tjänster samt handel med sällanköpsvaror är
några exempel på verksamheter. Innan
trafikförutsättningarna som hör samman
med byggande av nytt mötesspår, se under
rubriken Transporter, område e, bör försiktighet
med nya etableringar råda tills utredningen
är klar. Färdvägen kan komma att nyttjas till
ny anslutning mot bebyggelsen utmed
Stationsvägens västra del om vägen behöver
stängas i samband med utbyggnad av
mötesspår.

Mora by, gamla industriområdet
I området kring Fabriksvägen-Stations-
vägens östra del tillåts inga nya större verk-
samhetsområden utan endast komplettering

av befintliga. En mindre expansion av nu-
varande industriområde kan tillåts på
jordbruksmark då andra alternativ saknas.

Mora by, Dalabanan
Dalabanan passerar genom Mora By på ett
sätt som i framtiden skulle kunna utvecklas
till något positivt. Under förutsättning att
regionaltågstrafik tillåts trafikera Dalabanan
skulle en station i Mora By kunna utvecklas.
Stationen skulle innebära stopp för regional-
tågstrafiken och möjliggöra pendling såväl
norrut mot Borlänge och Falun som söderut
mot exempelvis Västerås, Uppsala och
Stockholm.

Trafikverket har i sitt ställningstagande för
förstudier på Dalabanans sträckor presen-
terat planer på att förlänga, uppgradera och
komplettera mötesstationen i Mora by med
ett tredje spår. Förlängningen skulle göra att
mötesstationen klarar 750 meter långa
godståg samtidigt som en uppgradering för
samtidighet åstadkoms för snabba möten
mellan tåg. I samband med detta behövs
bullerreducerande åtgärder och en säker
plankorsning för gång- och cykeltrafik
byggas i området, vilket i sig kommer att
innebära att vissa gator behöver stängas eller
omformas till återvändsgator.

C SKOLOMRÅDET

Gustafs småbåtshamn
Ett mycket attraktivt område för bostads-
ändamål har identifierats norr om skolan
nära Dalälven. Området ligger nära risk-
område för översvämning och måste utredas
vidare för att klargöra om bebyggelse i detta
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läge är lämplig. Om området kan bebyggas
finns stora möjligheter att stärka kopplingen
till Dalälven och skapa nya mötesplatser och
rekreationsmöjligheter. Vid detaljplanelägg-
ning bedöms delar av strandskyddet kunna
hävas med stöd av 7 kap. 18d§ miljöbalken
(LIS-område).

D ENBACKA

Enbacka förtätning och komplettering
Denna del av Enbacka har stor potential att
utvecklas som en sammanhållen plats för
bostäder och handel i mindre skala. Ny
bebyggelse behöver även här ta hänsyn till
den äldre bebyggelsen och utformas och
placeras så att den smälter in i kulturmiljön.
Områdets västra del gränsar mot område
som ligger inom risk för översvämning.

Området kring Enbackagården bör för-
behållas för bostäder till äldre, som till
exempel trygghetsboende, eller eventuell
utökning av särskilt boende.

NÄRINGSLIV OCH SERVICE
Med fokus på det befintliga näringslivets
behov och rörelsemönster har förslag på hur
nuvarande verksamhetsområden kan
utvecklas tagits fram. För att uppnå en god
planberedskap för framtiden har några nya
verksamhetsområden lagts fram som komp-
lement till de befintliga. Dessa överensstäm-
mer nästan helt med nuvarande FÖP. Med
tanke på att den blandning av bostäder och
verksamheter som karaktäriserar planom-
rådet är det viktigt att buffertzoner mellan
verksamhetsområdena etableras för att
minimera störningar mellan olika grupper.

Det är också viktigt för att kunna möta
verksamheternas framtida behov. En annan
viktig näringslivsåtgärd är att skapa fler
lokaler som företagare kan hyra för olika
verksamheter. Efterfrågan är hög på de
lokaler som finns på marknaden och
kommunen behöver arbeta för att fler
lokaler tillskapas.

Utveckling av befintliga verk-
samhetsområden
När det gäller utveckling av befintliga
verksamhetsområden finns följande
möjligheter:

A STORHAGA
Storhaga
Det finns möjlighet att förstärka Storhaga
som centrum vad gäller service och tjänster.
Området behöver utvecklas utifrån flera
olika perspektiv och för att nå fram behövs
ett helhetsgrepp där intilliggande markytor
såsom andra sidan av ravinen (bakom för-
skolan) respektive länsväg 790 och baksidan
av handelsområdet tas med i processen. Se
även beskrivning under Boende och pendling, sid
39.

B LISSELHAGA
Naglarby m.fl. byar
Idag finns en stor verksamhet i form av en
handelsträdgård och mitt emot på andra
sidan vägen finns en bystuga. Markområdet
runt har identifierats som möjligt för
blandad markanvändning, vilket ger verk-
samheterna möjlighet till expansion i
framtiden alternativt komplettering av ny
verksamhet. Stor hänsyn till byns karaktär
måste tas med i kommande planering. Se
även beskrivning under Boende och pendling, sid
40.

D ENBACKA
Enbacka
I Enbacka har området runt pizzerian, gamla
affären, missionskyrkan och second hand
affären Pärlans fastigheter pekats ut som
potentiella för utveckling av befintliga eller
nya verksamheter. Detta i kombination med
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viss förtätning av bostäder kan ge området
ett lyft och förstärka området som social
mötesplats.

F MORA BY NORRA
Mora By, norr om Dalabanan
Industriområdet som finns idag är det stör-
sta och äldsta. Då trafiksituationen är kom-
plicerad och framtiden oviss kring etablering
av pendeltågsstation och fler samt längre
spår ges endast befintliga verksamheter möj-
lighet att utvecklas. Den verksamhet som
ligger längst söder ut) ges möjlighet att ta
ytterligare jordbruksmark i anspråk för fram-
tida behov. Etablering av nya verksamheter
kan ske men ska prövas restriktivt för att
inte ytterligare försvåra den trafiksituation
som råder i området.

Området väster om där räddningstjänsten
har sin station kan utvecklas ytterligare med
fler verksamheter.

Området närmast Stationsvägen bör på sikt,
med hänsyn till buller och riskerna med
transporter med farligt gods på Dalabanan,
omvandlas till verksamhetsområde för de
delar som idag är bostäder. Området kan
komma att behöva försörjas med ny väg-
förbindelse från Färdvägen. Se även beskriv-
ning under Boende och pendling, sid 42.

Förslag på nya verksamhets-
områden

H MORA BY VÄSTRA

Verksamhetsområden i Mora by Västra
och Storhaga,
Utgångpunkten är att skapa mer samman-
hållande områden för verksamheter där det
innebär så lite störning för allmänheten som
möjligt. Utifrån denna strategi har två helt
nya verksamhetsområden identifierats i
Mora by:

· Utbyggnad av befintligt industriområde
vid Sprutarvägen .

· Vid den gamla landningsbanan så kallade
”Bana C” som är resterna av en militär
landningsbana finns ett skogsområde som
kan användas till verksamheter med låg
bemanning exempelvis lager, förvaring
eller serverhall.

Vid en exploatering av dessa områden bör
även möjligheterna att tillskapa värdefulla
insektsmiljöer via blomrika sandmarker
övervägas. Vid utveckling av området vid
Sprutarvägen måste hänsyn tas till kultur-
värden vid den tidigare avrättningsplatsen
”Bohmans plats”.

Stora delar av dessa två områden ligger i
anslutning till grundvattenförekomsterna i
Badelundaåsen, eventuellt inom kommande
skyddsområde för vattentäkt i Frostbrunns-
dalen samt inom Dala Airports inflygnings-
område. Detta innebär att finns det begräns-
ningar i vilken typ av verksamhet som är
möjlig. Miljöfarlig verksamhet är till exempel
inte möjlig att lokalisera här. En mer ingå-
ende bedömning av lämplig markanvändning
i detta område ska göras i samband med
detaljplaneläggning.

Dessutom föreslås ett helt nytt verksam-
hetsområde mittemot nuvarande handels-
område i A Storhaga eftersom läget är
strategiskt viktigt för att utveckla Storhaga
centrum.

Flexibla områden

A Storhaga, C Skolområdet, G Mora by
Södra och H Mora by Västra
I områden A Storhaga, C Skolområdet, G
Mora by Södra och H Mora by Västra kan
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icke-störande verksamheter tillåtas i kom-
bination med andra funktioner såsom bostä-
der eller samhällsservice. De kan också ses
som möjliga områden för att möta framtida
efterfrågan på kombinerade bostäder och
verksamheter. I takt med IT-utvecklingen
och ökade kostnader för transporter kan
framtiden betyda en ökad efterfrågan på så
kallade ”bokaler” (bostad och lokal i ett),
företagshotell eller liknande. Även hälso-
trenden och ökad efterfrågan på miljövänligt
boende kan leda till efterfrågan på så kallade
”aggrohoods” (agriuculture + neighbour-
hood), trädgårdsstad eller stadsodling.

Vid eventuell planering av bostäder inom
område H ska särskilt eventuella bullers-
törningar från Dala Airport utredas.

TRANSPORTER

Mötesspår, planskild korsning och
industriinfart, område e
Det framtida behovet av transporter i och
kring planområdet är stort. Näringslivets
transporter består i stora drag av transporter
till Mora By industriområden, jordbrukets
transporter och transporter till övriga verk-
samheter. Där speciellt de två förstnämnda
kräver en positiv inställning vilket är en
förutsättning för dess fortsatta utveckling.

I Mora by återfinns, som tidigare beskrivet,
flera stora internationella industriverk-
samheter vars behov av transporter är stort.
Verksamheterna ser att transportbehovet
kommer att kvarstå inom överskådlig tid och
har också under en lång tid påtalat behovet
av bättre infrastruktur. Framförallt infarten
till industriområdet i Mora By är i stort
behov av förbättring. Under arbetet med
fördjupad översiktsplan i Gustafs har tre
möjliga alternativ identifierats:

Inledningsvis har tre alternativ studerats:
· Alternativ 1, förlängning av Soldatvägen
· Alternativ 2, ny infart till industrierna

som ansluts till Soldatvägen och sedan
går parallellt med järnvägen

· Alternativ 3, ny industriinfart från
riksväg 70 i öster

Trafikverkets utbyggnad av mötesspår
innebär att området kring järnvägen och
Stationsvägen förändras. En ny gång- och
cykeltunnel anordnas och kan kopplas
samman med kommunens behov av att
anordna en gång- och cykelväg utmed
Morbyvägen och vidare till idrottsplatsen i
Mora by.

Kommunen har meddelat Trafikverket att
man vill att den fortsatta utredningen för
industriinfart inriktas på Alternativ 1. Det
innebär att Soldatvägen antingen förlängs in
på området över den gamla hockeyplanen
eller från Soldatvägen i korsningen med
Fabriksvägen. Lämplig utformning behöver
studeras närmare i samarbete med de befint-
liga industrierna. Alternativet skapar en gen
och snabb väg in där industritrafiken i så
liten omfattning som möjligt behöver
interagera med annan trafik. De konflikt-
punkter som uppstår är framförallt Soldat-
vägens korsning med Morbyvägen där en
säker och framkomlig utformning behöver
sökas. Alternativet innebär också att en
lösning där trafiken färdas över privat mark
på industriområdet behöver sökas.

Transporter är en förutsättning för jord-
bruket. De består av transporter till och från
produktionsenheterna (framför allt till
gårdarna) samt inom enheterna då det är
vanligt att produktionsområden ligger ut-
spridda. I dagsläget används främst befintliga
gator och vägar och belastningen är därför

Foto: A. Olofsson Media
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hög på framförallt Naglarbyvägen och
Morbyvägen. Exempelvis passerar en av
lantbrukarna korsningen Naglarbyvägen och
länsväg 790 mot Stora Skedvi minst nio
gånger dagligen. Dessutom tillkommer
transporter för gårdens anställda. Behovet
kommer att kvarstå inom överskådlig
framtid varför det är viktigt att just jord-
brukstransporterna tas i beaktande vid
förändring av det befintliga gatunätets
utseende och funktion. Jordbrukets trans-
porter är ofta stora och breda och är därför i
behov av de gatubredder som finns idag.
I framtiden kan det vara bra om jordbruks-
transporterna tydligare kan hänvisas till vissa
huvudstråk där fokus läggs på att upprätt-
hålla framkomligheten. Det är annars lätt att
intressekonflikter uppstår mellan exempelvis
säkra skolvägar och framkomliga stråk för
transporter.

Den nya industriinfarten som diskuterats
ovan skulle kunna möjliggöra ökad tillgäng-
lighet till en del av jordbruksmarken och
bidra till att det befintliga gatunätet i Mora
By avlastas från större transporter. Den
skapar dessutom möjlighet för jordbruks-
transporterna att använda det övergripande
huvudnätet för att ta sig till och från
jordbruksmarken i öster.

Gustafs - en jordbruksbygd
idag och i framtiden
Då förutsättningarna utmed Dalälven för
jordbruksproduktion är optimala, till och
med vid nationell jämförelse, har jordbruks-
marken fram till idag och även i framtiden
en stor betydelse i Gustafs. De investeringar
som sker i branschen visar på framtidstro.
Produktionsenheternas storlek blir större
och kan bestå av flera gårdar med utspridda
produktionsområden, vilket förutsätter
funktionella transporter. Transporter är
tillsammans med tillgång till mark en
avgörande faktor för branschen och något
som denna plan har tagit hänsyn till i så stor
omfattning som det varit möjligt.

Styrkan med en aktiv jordbruksbygd är att
odlingslandskapet ofta upplevs attraktivt för
boende. Eventuella intressekonflikter kan

minimeras via en bra dialog och kommu-
nikation om näringens behov och förut-
sättningar samt ömsesidig respekt.

BARN OCH FRITID
Med utgångspunkt att det som planeras för
barn har även vuxna glädje av har ett antal
utvecklingsförslag formulerats. Målet har
varit att stärka möjligheterna till fritids-
aktiviteter vilket leder till bättre folkhälsa.
Sammanfattningsvis handlar det om fler och
bättre ytor för lek och idrott, möjlighet att
transportera sig utan bil samt skapa
attraktiva mötesplatser.

G MORA BY SÖDRA
Utveckling av Morbyvallens idrottsplats-
område,
Det är viktigt med den fortsatta utvecklingen
av Morbyvallen som ett centrum för aktivi-
teter av olika slag (sydvästra delen av område
G). Den senaste tiden har området utveck-
lats kraftigt och möjligheten att utöva flera
olika sporter och aktiviteter har uppstått.
Utöver detta angränsar Morbyvallen till

Foto: Helena Blom
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många strövområden i skog och mark som
är mycket populära bland befolkningen i
Gustafs och tillresta besökare.
För att tillgodose den ökade efterfrågan på
idrottsanläggningar finns här möjlighet att
utveckla området ytterligare exempelvis med
idrottshall, gym eller fritidsgård. Vid en
utbyggnad måste hänsyn tas till de många
kolningsgroparna i området. Se även
beskrivning under Boende och pendling, sid 41.

Om Slättgärdet (norra delen av område A)
bebyggs behöver det befintliga idrottsom-
råde kompenseras med minst tre fotbolls-
planer någon annanstans, förslagsvis på
Morbyvallen. Eventuellt kan detta ske
tidigare då omklädningslokalerna på Slätt-
gärdet har mögelskador och tillfälliga
baracker används för närvarande. På Morby-
vallen saknas det dessutom omklädningsrum
eftersom fotbollsanläggningen används mera
frekvent sedan ny konstgräsplan anlades.
Detta betyder att en utbyggnad med minst
fyra nya omklädningsrum behöver byggas.

Föreningarna och allmänheten har flera
utvecklingsförslag för idrottsplatsområdet
Morbyvallen. Några exempel är utökade
parkeringsytor, utegym och hinderbana,
ishockeyplan (vilken ersätter den befintliga i
Mora By som eventuellt försvinner när
industriinfarten förändras) och en fullstor
inomhushall med samlingslokal och
eventuellt gym, ungdomslokal eller förskola.
En stor utmaning i planeringen har varit att
låta idrottsplansområdet utvecklas samtidigt
som det i samma område ges plats för nya
bostäder. En utredning av Morbyvallen och
framtida satsningar behöver göras för att
kunna fastslå hur stor ytaidrottsområdet
kommer att behöva. Då även ny bebyggelse
föreslås i närheten behöver möjligheterna att
skapa nya rekreationsstråk på andra sidan
vägen vid Gustafsfältet utredas.

Friluftsliv och strövområden
Planen föreslår exploatering av vissa om-
råden som idag nyttjas som strövområden
t.ex. Källberget. Då ny bebyggelse planeras i
områden som idag nyttjas som rekreations-
områden är det viktigt att kompensera och

säkerställa tillgången till närbelägna grön-
områden. Om möjligt bör vissa delar bevaras
som naturmark för att skapa möjligheter för
både rekreation och boende. Grönstrukturen
ska särskilt beaktas vid detaljplaneläggning
för att säkerställa en god tillgång till
grönområden och rekreationsstråk.

Ett område som utnyttjas mycket av barnen
och skolverksamheten är bäckravinen mitt
emot skolan. Dock är området svårtillgänglig
och skulle behöva utvecklas för att öka
tillgängligheten på ett sätt som även tar
hänsyn till naturen. Platsen har potential att
stärka sin funktion som lek-och strövområde
samtidigt som nya mötesplatser och kopp-
lingar över ravinen skapas. Om tillgänglig-
heten förbättrades skulle bäckravinen kunna
bli en stor tillgång för skolverksamheten och
boende i området.

Det är viktigt att både naturen och aktivitets-
ytorna används på ett hänsynsfullt sätt och
att den fysiska miljön inbjuder och upp-
muntrar till detta. Vid utredning av nya stråk
för rekreation ska hänsyn tas så att befintliga
naturvärden kan bevaras och utvecklas. Se
även under rubriken Naturområden och rörligt
friluftsliv.

Nya aktivitetsytor
Planen föreslår ytterligare satsningar på
lekplatserna i Mora by och vid Enbacka
skola. Inom planområdet bör det finnas
minst två större attraktiva lekplatser med
utrustning utöver grundutbudet. Det är
viktigt att planera för varmare klimat både
vad gäller nya och gamla aktivitetsytor och
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skolområden. Tillgången till skugga är viktig
och behöver tas med i ett tidigt skede i
planeringen.

Skolgården i Enbacka föreslås utökas med
en eller fler aktivitetsytor. En ny fotbollsplan
och/eller allväders multiarena, så kallad
spontanidrottsanläggning, skulle behövas.
Denna anläggning kan användas såväl dagtid
som kvällstid för olika grupper. Satsningen
är mycket viktig som kompensation om
fotbollsplanerna vid Slättgärdet försvinner,
men behövs redan idag då skolgården är för
liten för antalet elever på skolan. Skolans
anknytning till ravinlandskapet kring Spång-
bäcken, se nedan under Naturområden och
rörligt friluftsliv.

Fritidsgård
Då befolkningen inom planområdet växer
innebär det även att satsningar på barn och
ungdomar behöver göras. Det har på flera
håll under medborgardialogen framkommit
att det saknas mötesplatser för äldre ung-
domar. Möjligheterna till sportaktiviteter är
goda i området. Desto sämre är utbudet för
ungdomar som inte deltar i dessa aktiviteter.
Troligtvis åker många äldre ungdomar till
Borlänge eller Säter för underhållning.
Frågan om att etablera en fritidsgård har
hittills inte kunnat lösas. Vid en utbyggnad
av omklädningsbyggnad eller inomhushall på
Morbyvallen bör frågan utredas igen. Så
länge utbyggnad av nya bostäder sker inom
planområdet kommer underlaget och
behovet av en mötesplats för äldre ung-
domar fortsätta öka. Bättre kollektivtrafik

skulle även kunna lösa behovet. En sådan
lösning skulle gynna alla som bor och verkar
i området.

C Skolgårdsområdet, område 14
I och med att planen realiseras ökar befolk-
ningen och därmed även fler elever på
Enbacka skola. Där finns det redan ett stort
behov av en större skolgård. I dagsläget är
det trång vilket skapar konflikter om ytorna
mellan olika grupper. Nyligen byggdes
skolan ut för att klara den förväntade
ökningen av elever och således måste även
skolgården anpassas till fler elever. Eleverna
har många önskemål och förslag på hur det
vill att skolgården ska utvecklas. Denna
grupp bör vara delaktiga i planeringen av
skolgården om möjligt.

För några år sedan flyttade second hand
verksamheten ”Pärlan” som bedrivits i en
lokal bredvid skolan. Kommunen äger
numera fastigheten och ska utreda hur ytan
ska användas. Ett förslag är att komplettera
med en ny förskola i anslutning till skolan,
ett annat förslag är att riva huset för att
frigöra mer yta till skolgårdsområdet. Ett
tredje förslag är att utveckla ytan vidare för
det den kommit att användas till idag,
nämligen som parkering för hämtning och
lämning. Planen pekar ut området som
utbredningsområde för skoländamål. Det är
viktigt att man i samband med utredningen
tar ett helhetsgrepp om hela området, även
anslutningarna med övergångsställen till
skolan och gräsytan på andra sidan
vägen/busshållplatsen för att fånga upp alla
behov som finns inom området.

Om det blir aktuellt med en flytta av
fotbollsplanerna på Slättgärdet föreslås att
skolgården kompletteras med en yta för
spontanidrott eller liknande. Då avståndet
till fotbollsplanerna ökar för de som bor i
och omkring Naglarby och Enbacka är det
viktigt att de får ett alternativ i närområdet
eftersom flera barn inte kan ta sig till Mor-
byvallen på egen hand. Det har även fram-
kommit under dialogfasen att gymnastik-
salen Enbackahallen behöver renoveras och
uppgraderas för att fylla den funktion som
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48

krävs. I dagsläget är lokalen hårt belastad av
både skolverksamheten och idrottsföre-
ningar på kvällstid. För att klara av det
växande behovet av inomhusidrott kommer
det att behövas en fullstor idrottshall som
lämpligen placeras på Morbyvallen. På detta
sätt kan Enbackahallen avlastas och
användas mer enhetligt som det är tänkt,
nämligen som undervisningssal.

Säkra gång- och cykelvägar
Som beskrivits tidigare är avstånden i små
och från Storhaga centrum nås all samlad
bebyggelse inom en 3 km radie. Förutsätt-
ningarna för en hög andel resor till fots eller
med cykel är därför stora. Det som saknas är
framförallt ett sammanhängande gång- och
cykelnät som upplevs tryggt och är säkert.
Detta nät ska även fungera som säkra
skolvägar inom planområdet.

I arbetet med fördjupad översiktsplan för
Gustafs har en övergripande analys av gång-
och cykelnätet tagits fram. Inom vissa delar
av området finns relativt goda möjligheter
att färdas medan det inom andra området
krävs större utbyggnader för att skapa en
säker infrastruktur. Ett övergripande
huvudnät, som knyter samman de olika
delarna av inom planområdet till bl.a.
Enbacka skola, behöver utvecklas. Utöver
detta behöver många felande länkar och
osäkra punkter åtgärdas för att skapa ett
sammanhängande gång- och cykelnät.

I ett första läge behöver en plan för gång-
och cykelvägar tas fram som tydligare

utreder vilka åtgärder som behöver vidtas.
Planen bör utgå från de ramar som den
fördjupade översiktsplanen ger.

NATUROMRÅDEN OCH RÖRLIGT
FRILUFTSLIV

J BÄCKRAVIN UTMED SPÅNGBÄCKEN
Spångbäcken, som vanligen kallas enbart
Bäcken, utgör gräns mellan Enbacka och
Våbäck.

Bäckravinen, som ligger i anslutning till
skolområdet, nyttjas i dagsläget av många
barn som lekyta. Området föreslås få en
tydligare funktion som rekreationsområde.
Om området dessutom tillgänglighetsan-
passas för rullstolar och rullatorer skulle det
även kunna bli ett attraktivt besöksmål för
de boende och besökande på Enbacka-
gården. Även fler kopplingar över ravinen
närmre kyrkan skulle kunna bryta barriär-
känslan mellan Enbacka och området kring
kyrkan samtidigt som möjligheterna till
fysisk aktivitet ökar. Området är detalj-
planelagt och ravinen är planlagd som
parkmark.

K ÄLVSTRANDEN MED RAVINER
Älven rinner här fram i jordbrukslandskapet.
Stränderna är ofta höga med erosionsbranter
och bevuxna med lövskog av gråal, björk
och hägg. Spångbäckens utvidgade mynning
i älven är av stort värde för flyttfåglar.
Niporna nyttjas till boplatser av backsvalor,
som är en rödlistad art. Älvlandskapet norr
om Fäggeby är av riksintresse för natur-
vården.

I medborgardialogen har framkommit
önskemål om nya strövområden utmed
älvkanten varför området i planen presen-
teras som utredningsområde för rekreation.
Kopplingen till Dalälven är en outnyttjad
resurs. Det öppna landskapet vid älven är
karaktäristisk för landskapsbilden inom
planområdet. Dock bidrar de stora åkrarna
längs med älven till en barriäreffekt som gör
området svårtillgängligt för allmänheten.
Kommunens plan är att värna om strand-
skyddet samtidigt som området kring älven
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tillgängliggörs som rekreationsområde. Hela
eller delar av sträckan (beroende på hur långt
som är möjligt med tanke på platsens
topografi) bör om möjlig utformas så att
även funktionshindrade kan få uppleva älven
och strandmiljön. Vid utformning av vand-
ringsleder m.m. ska hänsyn tas till häck-
nings- och rastplatser för fåglar. Ingrepp i
nipor ska undvikas med hänsyn till ras- och
skredrisker.

Vattnet har flera funktioner. Rent ekologiskt
är det smala strandområdet mellan land och
fritt vatten en viktig miljö för många små
ekosystem. Vad gäller framtida vattenan-
vändning vill kommunen att området
bevaras och nyttjas för fiske och andra fri-
tidsändamål. Vattenområdet och stränderna
ska skyddas mot exploatering i form av
industrianläggningar som kan skada grund-
vattnet och ytvattenområden. Särskilt stor
hänsyn måste tas åt riksintresset och Natura
2000-området som gränsar till planområdet i
norr.

L VIK AV DALÄLVEN
Strax öster om Spångbäckens mynning i
älven finns en vik av Dalälven med låglänta
vassbevuxna stränder. Området utgör en
viktig fågellokal för rastande fåglar. Området
är attraktivt för rörligt friluftsliv och dess
naturvärden ska beaktas.

M DIGERDALARNA
Digerdalarna ar ett ravinsystem med lövskog
av gråal, björk och hägg samt ett fältskikt av
fuktighets- och näringskrävande arter.
Fågellivet i dalarna är rikt. Naturvärdena ska
beaktas.

N GUSTAFSFÄLTET
Området är en mindre del av det mäktiga
Gustafsfältet, som utgörs av ett åskomplex
av stort vetenskapligt intresse och av
betydelse för förståelsen av inlandsisens
avsmältning och bildning av de formationer
som då uppstod. Området är av riksintresse
för naturvården och ska skydda från täkt-
verksamhet. Befintliga naturvärden bör
bevaras och utvecklas.

Bevarande kulturmiljö

O NAGLARBY

Naglarby har ett strategiskt läge där vägarna
från Torsång och Tuna möts. Norra delen
av Naglarby är en välbevarad oskiftad by
med karaktär av radby. Byn domineras av
stora jordbruksgårdar. Uthusen ligger tätt
längs vägen, vilken har karaktär av trång
bygata. Bybebyggelsen har högt kulturmiljö-
värde och den gamla bondbykaraktären bör
bevaras. En hel del modern bebyggelse har
framför allt uppförts i de östra delarna av
byn. Ny bebyggelse bör ej tillåtas på nya
lägen i odlingslandskapet utan bör placeras
som komplement till den befintliga byn och
då anpassas till den befintliga bebyggelsen i
materialval, utformning och färgsättning.
Områdesbestämmelser med hänsyn till
kulturmiljövärden, t.ex. höjning av lovplikten
kan på sikt komma att tas fram.
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E KONSEKVENSER
Miljöbedömning
 I arbetet med fördjupad översiktsplan för
Gustafs har en miljöbedömning gjorts. Det
är en process där kommunen tagit ställning
till om planen bedöms leda till en betydande
miljöpåverkan eller inte. Bedömningen
bygger på resonemang kring nollalternativets
respektive planens konsekvenser vilka har
identifierats, beskrivits och bedömts. I noll-
alternativet beskrivs den sannolika utveck-
lingen om planen inte genomförs, det vill
säga befintliga plan- och markförhållanden
råder. Upplägget för planens konsekvenser
är baserat på samma tematiska struktur som
presenterats i planförslaget. Avgränsningen
för miljöbedömningen har dragits vid
väsentliga miljöförhållanden samt planom-
rådets fysiska gräns.

Kommunens sammanvägda bedömning är
att planen inte bedöms leda till en betydande
miljöpåverkan varför en miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) inte har upprättats. För
områden som kan bli aktuella för en MKB
kommer varje enskilt fall att prövas i ett
senare skede i planeringsprocessen.

Nollalternativet - utvecklingen utan ny
FÖP
Om denna plan inte genomförs betyder det
att Gustafs fortsätter utvecklas utefter de
förutsättningar som nuvarande FÖP anger
och de behov som uppstår. Urbaniserings-
trenden leder till att Falun Borlänge regionen
fortsätter växa, vilket gör att även bebyggel-
sen inom planområdet bedöms utvecklas i
nollalternativet. Ny bebyggelse planeras i
nollalternativet utifrån nuvarande detalj-
planer eller de som tas fram utifrån gällande
beslut såsom bostadsförsörjningsplan och
översiktsplan med mera.

Nuvarande FÖP skiljer sig inte allt för
mycket mot den föreslagna FÖPen vilket
innebär att flera områden som finns med i
planförslaget även kan bebyggas i nollalter-
nativet. Något mer jordbruksmark kan tas i
anspråk för bebyggelse än vad planförslaget
föreslår. Detta bedöms leda till en negativ
miljöpåverkan eftersom det råder brist på
jordbruksmark. Det är mycket svårt att
förutspå konsekvenserna av nollalternativet
men det innebär kortfattat att utvecklingen
sker utan den helhetssyn på olika samhälls-
intressen som planen fastslår. Exempelvis
konflikten mellan jordbruksmark kontra
bostadsförsörjning.

Då helhetsperspektiv och politisk förankring
saknas i nollalternativet ökar risken för
kortsiktig, ekonomisk planering. En
konsekvens av detta som förutspås är att
gång-och cykelnätet prioriteras långt ner i
genomförandet av planen. Nollalternativet
innebär att det saknas en övergripande
strategi för gång-och cykeltrafik.
Avsaknaden av dessa fysiska kopplingar
bedöms leda till en negativ miljöpåverkan då
de genererar fler motorburna transporter.
Kostnaderna för skolskjuts skapar dessutom
en ekonomisk belastning för kommunen
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som ökar i takt med att bebyggelsen växer
inom planområdet.

Vad gäller tunga transporter innebär
nollalternativet att den trafikproblematik
som råder i området, och då framförallt i
Mora by och korsningen mellan Naglar-
byvägen och länsväg 790 mot St. Skedvi,
består. Problem med infrastrukturen och
otydliga verksamhetsområden skapar
konflikter. Konsekvenserna av detta bedöms
som mycket allvarliga och leder till
ekonomiska konsekvenser för kommunen
om företag flyttar för att situationen blir
ohållbar. I värsta fall leder trafiksituationen
även till personskador eller dödsolyckor. För
miljön bedöms konsekvenserna som
negativa när tunga transporter blir onödigt
långa och avgaser från tung trafik släpps ut i
bostadsområden.

Som nämnts tidigare är konsekvenserna av
nollalternativet svåra att förutspå. Troligtvis
innebär det en liknande nivå av offentlig och
kommersiell service då nya markområden
för serviceändamål i nuvarande FÖP är

begränsade. Platsbristen på idrottsplats-
området Morbyvallen, fotbollsplanerna vid
Slättgärdet, skolgården och i gymnastiksalen
kvarstår. De ytor och stråk som idag nyttjas
för fritid och rekreationsändamål fortsätter
att användas av de som har tillgänglighet dit.

Älvlandskapet och strandkanten samt Diger-
dalen lämnas mer eller mindre opåverkade
där naturen till stor del får sköta utveck-
lingen på egen hand. Bäckravinen och
Källberget förblir ett naturligt men ganska
påverkat område av barn och vuxna i
området. Den fysiska barriären som bäck-
ravinen utgör kvarstår. Området runtom-
kring Gustafsfältet och dess naturvärden får
leva vidare. Det finns då en risk att graden
av störning blir för liten och missgynnar
sandmarksvärden. De äldre lövträden i
områdets norra del står förhoppningsvis
kvar, men det är svårt att säga då de saknar
skydd.

Fornlämningsområdet norr om Morbyvallen
och området mellan skolan och Naglarby-
vägen samt enstaka fornlämningar i
Naglarby-området påverkas i nollalternativet.
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Den äldre bebyggelsen och gårdsmiljöerna 
riskerar att gå förlorade och eller förvanskas 
eftersom de inte lyfts fram i nuvarande 
fördjupade översiktsplan.

Vad gäller VA så finns en ny vatten-
reservoar. Befintligt reningsverk blir kvar, 
vilket leder till negativ miljöpåverkan då 
anläggningen har brister och saknar 
kapacitet. Riskfaktorer i form av mark-
radon, farligt gods, buller, förorenade 
platser, luftföroreningar, kraftledningar, 
översvämningar med mera kvarstår i 
nollalternativet. Vidare utredningar behövs i 
flera fall för att kunna bestämma dess 
effekter på människors hälsa och säkerhet.

Tematisk konsekvensanalys

Bebyggelseutveckling
Konsekvenser av planen
Den stora skillnaden med planförslaget är att
kommunen gått steget längre och arbetar
mer strategiskt med att bebygga så lite som
möjligt av jordbruksmarken. Den föreslagna
FÖPen har en tydlig strategi för hur bebygg-
elseutvecklingen ska ske. Den specificerar
övergripande detaljer kring vilka verksam-
heter som tillåts var och hur bebyggelse bör
utformas för att smälta in i kulturmiljön.

Bebyggelseutveckling planeras ske framför
allt genom förtätning i redan befintliga
områden men även genom att ta ny mark i
anspråk. Då det råder en intressekonflikt
mellan framför allt jordbruk och bebyggel-
seutveckling i Gustafs planeras främst
skogsmark för nyetablering. Två mindre

områden som används för jordbruk på ca 2
respektive 3 hektar i anslutning till Slätt-
gärdets IP och Storhaga har föreslagits som
utvecklingsområde för bostäder. Området
närmast Storhaga är idag omgärdat av
bebyggelse. Totalt berörs ca 11 ha jord-
bruksmark av planförslaget.

Inga riksintressen för naturvård påverkas av
de utpekade bebyggelseutvecklingsområd-
ena. Storhaga utgörs av ett intresseområde
för kulturmiljövård och utvecklingsområdet
östra Folieraren gränsar mot ett område med
fornlämningar.

Bedömning
Skillnaden med att låta bebyggelseutveck-
lingen ske naturligt mot att anta en ny
fördjupad översiktsplan som vägledning är
att i den nya FÖPen har intressekonflikter
diskuterats och vägts mot varandra i ett
tidigt skede. I och med den stora efterfrågan
på såväl jordbruksmark som mark för
bostadsbebyggelse kommer FÖPen att peka
på den för samhället mest önskvärda
utvecklingen.

Den föreslagna bebyggelseutvecklingen
anses inte medföra någon betydande
miljöpåverkan då det främst är förtätning i
befintlig bebyggelse som föreslås. Viss miljö-
påverkan kommer dock att ske när produk-
tiv jordbruks- och skogsmark tas i anspråk
för nyexploatering.

Kommunikationer
Konsekvenser av planen
I föreslagen FÖP presenteras idéer om hur
framtida kommunikationer kan ske. Om
FÖPen realiseras innebär det att fler
personer kan röra sig inom planområdet till
fots eller med cykel antingen på separerade
GC-vägar eller på vägar som anpassats till
både bil-och gång-och cykeltrafik. När fler
väljer att gå eller cykla ökar folkhälsan och
känslan av gemenskap och säkerhet stärks.

För företagen i Mora by ger de föreslagna
alternativen till industriinfart en viktig signal
om att deras verksamhetsområden är
säkrade i framtiden och att kommunen
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kommer att gå vidare med föreslagen
dragning (alternativ ett) så snart som möjligt.

Det finns goda möjligheter att resa kollektivt
till och från Gustafs. I FÖPen föreslås att en
förbättrad utformning av hållplatsen Stor-
haga samtidigt som en bättre pendlarpar-
kering anläggs. Fokus finns i planen på att
utveckla gång- och cykelvägnätet vilket är en
viktig del för att förbättra möjligheterna att
välja kollektivtrafik för arbetspendling.

Bedömning
Planen anses vara både bättre för miljön,
plånboken och den sociala sammanhåll-
ningen för boende och verksamma i
området. När fler väljer hållbara transporter
skapas möten mellan olika individer och
grupper. Detta kan i sin tur leda till stärkt
identitet och samhörighet vilket bidrar till ett
mer tolerant och jämställt samhälle. FÖP:en
kan bidra till att bilberoendet minskar och
färre barn-och ungdomar behöver skjuts för
att ta sig till skola, aktiviteter och vänner. En
ny pendeltågstation i kombination med
utbyggd kollektivtrafik kan möjliggöra för
flera hushåll att klara sig med endast en bil
eller ingen alls. För det är först när alternativ
till bilen finns som andelen hållbara
transporter kan öka.

De förändringar som föreslås angående
kommunikationer i FÖP Gustafs anses inte
medföra betydande miljöpåverkan. En ökad
inflyttning och nyexploatering av verksam-
heter i Gustafs innebär sannolikt ett ökat
behov av fordonstransporter som oftast ger
utsläpp till luft av växthusgaser. En god
planering för kommunikationer och
satsningar på gång- och cykelvägar samt
kollektivtrafik kan förhoppningsvis dämpa
det ökade behovet av fordonstransporter
något.

Tillgänglighet
Konsekvenser av planen
Planering av gång-och cykelnätverk kräver
ett helhetsperspektiv där målpunkter knyts
samman med så få konfliktzoner som
möjligt. FÖPen föreslår ett antal nya länkar
som utgångspunkt i kommande planering.
Det vill säga de mest angelägna stråken för
att alla, inklusive barn, äldre och personer
med funktionsnedsättning ska kunna ta sig
mellan olika målpunkter på ett tryggt och
säkert sätt. Föreslagna åtgärder i FÖPen har
satt fokus på att tillgänglighetsperspektivet
ska genomsyra planering och genomförande
från början.

Foto: A. Olofsson Media
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Idag saknas gång- och cykelvägar som
binder ihop de olika tätbebyggda områdena
och samhällsservicen. Med ett utbyggt och
fungerande gång- och cykelvägnät mellan de
olika byarna kan behovet av fordonstrafik
minska.

Bedömning
Planen främjar valmöjligheter både vad
gäller färdmedel och rörelsemönster. Den
utgår från olika invånare och aktörers
perspektiv på tillgänglighet och där fokus
varit att öka tillgängligheten för de med
störst behov.

Planen leder till att den offentliga miljön blir
mer anpassad till grupper som idag har lägre
tillgänglighet alternativt saknar tillgänglighet
helt till dessa miljöer. Barn, äldre och funk-
tionsnedsatta är exempel på dessa grupper.
Det leder i längden till ökad jämställdhet och
ett mer inkluderande samhälle. Fokus på
tillgänglighet inom planområdet bedöms
vara positivt ur miljösynpunkt.

Näringsliv
Konsekvenser av planen
Planen ger möjlighet för viss typ av nyetab-
lering samtidigt som befintliga verksamhets-
områden fortsätter att fungera. Utvecklings-
möjligheter för befintliga verksamhets-
områden tillgodoses i första hand genom
redan ianspråktagen mark genom förtätning
och komplettering. I andra hand finns
möjlighet att expandera på ny mark i anslut-
ning till befintliga verksamhetsområden.
Planen skapar möjligheter för ett breddat
näringsliv då olika typer av verksamhets-
områden finns att tillgå.

Utpekade områden för verksamheter och
områden för blandad verksamhet ligger till
stora delar inom områden som är känsliga
för föroreningar på grund av närheten till
grundvatten som skyddas. Det ställer krav på
vilka typer av verksamheter som kan
etableras inom området, miljöfarlig
verksamhet är inte lämplig.

De norra delarna av skogsområdet söder om
Mora By som föreslås för nyetablering av

verksamheter är till stora delar intresse-
område för kulturmiljövård. Enstaka forn-
lämningar gränsar till de utpekade områdena.

Delar av utvecklingsområdena som föreslås
kan vara förorenade sedan tidigare, vid
nyetablering kan utredning av eventuell föro-
reningssituation krävas. De stora utveck-
lingsområdena för verksamheter utgörs idag
av produktiv skogsmark, inga utpekade
naturvärden berörs men områdena angränsar
mot Gustafsfältet som utgör riksintresse för
naturvård.

Etablering av nya verksamheter leder sanno-
likt till ett ökat transportbehov med fler
tunga transporter och en ökning av utsläpp
till luft som följd.

Bedömning
Planen anses vara gynnsam för näringslivet
generellt sett. Den stora skillnaden mot
nuvarande FÖP är att planen tillåter blandad
markanvändning i vissa områden. Detta gör
planen mer flexibel än nuläget och skapar
möjlighet för framtida etableringar samtidigt
som bostadsförsörjningen säkras. I och med
att fler verksamheter etableras i området kan
detta leda till ökad konkurrens inom vissa
branscher. Å andra sidan innebär det också
ökat antal arbetstillfällen och stärkt
kommunal ekonomi.

Den föreslagna utvecklingen av verksam-
heter anses inte medföra någon betydande
miljöpåverkan då det främst är förtätning i
befintlig bebyggelse som föreslås. Viss
påverkan på näringslivet/jordbruket kan
dock ske om produktiv jordbruksmark tas i
anspråk för nyexploatering.

Gårdsbutik i Mora by



55

Jordbruk
Konsekvenser av planen
Planen tillåter att ca 11 hektar åkermark
bebyggs. Den innehåller vissa förbättringar
för jordbrukarna i form av separerade gång-
och cykelvägar och en utpekad infart till
Mora by och jordbruksmarken mitt emellan
riksvägen och järnvägen. Arbetsprocessen
med fördjupad översiktsplan för Gustafs har
lett till att lagrummet som reglerar när
jordbruksmark får tas i anspråk har
diskuterats och konkretiserats. Dessa
diskussioner har även lett till att kommunen
tagit med förtydligat ställningstagande i sin
nya bostad-och lokalförsörjningsplan. En
utvidgning av bebyggelsen på jordbruksmark
påverkar landskapsbilden och möjligheterna
till ett rikt odlingslandskap och djurhållning.

Bedömning
Den näringsgren som klart missgynnas av
planförslaget är lantbruket. Dessa företagare
har signalerat att delar av planområdet redan
är för utbyggt för att de ska kunna bedriva
ett rationellt jordbruk samt att de är i behov
av mer åkermark. I framtiden finns dess-
utom behov av större produktionsenheter i
nära anslutning till varandra. Deras intresse
har inte kunnat tillgodoses och får även
miljökonsekvenser då markytor som tidigare
varit gröna bebyggs och asfalteras. Å andra
sidan skapas förbättrad infrastruktur i form
av en industriinfart i Mora by samt färre
konflikter mellan jordbruksmaskiner och
fotgängare och cyklister då GC-nätet binds
ihop och andra trafiksäkerhetshöjande
åtgärder införs.

Planförslaget anses inte medföra en betyd-
ande miljöpåverkan även om 11 ha jord-
bruksmark skulle bebyggas vilket bland
annat påverkar miljömålet Ett rikt odlings-
landskap. De ytor som föreslås angränsar till
befintlig bebyggelse och är i vissa fall svåra
att nå för lantbrukarna. Planen lyfter fram att
hänsyn ska tas till jordbruk i samband med
nyetablering.

Service
Konsekvenser av planen
I och med att flexibiliteten höjts med var
verksamheter kan etableras stärker planför-
slaget möjligheterna för ökad service.
Förutsättningarna för underlag och utbud
stärks i och med att kommunen kan fortsätta
arbeta strategiskt med bebyggelseutveck-
lingen.

Bedömning
En ökad grad av service är bra för miljön på
så vis att färre persontransporter till större
tätorter behövs. Särskilt ombudstjänster är
viktiga att bevara på landsbygden så att det
inte krävs bilburna resor för att hämta paket
etc. Att utöka möjligheten för skolgång på
orten medför också ett minskat behov av
transporter särskilt i kombination med
förbättrade gång- och cykelvägar för
skolbarn. De föreslagna åtgärderna för ökad
service inom planområdet bedöms inte
medföra betydande miljöpåverkan.

Foto: A. Olofsson Media Foto: A. Olofsson Media
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Fritid och rekreation
Konsekvenser av planen
Det finns ett fokus i planen på att öka
tillgänglighet till framförallt två naturom-
råden: Dalälven och bäckravinen i Enbacka.
Möjligheterna att uppleva naturlivet kring
älven stärks. Fler möjliga rekreationsstråk av
varierande längd skapas antigen genom nya
gång-och cykelvägar eller promenadstigar.
När fler människor är ute och rör på sig
bidrar det till ökad folkhälsa och sociala
mötesplatser samt ökad trygghet.

Då en större utbyggnad föreslås och flera
grönområden som används för rekreation
försvinner, som till exempel Källberget, är
det viktigt att de resterade kan bevaras och
göras lättillgängliga. När rekreationsområden
förvinner ökar slitaget för de områden som
finns kvar och kommunens kostnader för
underhåll stiger. När orörda naturområden
tillgängliggörs finns det risk att naturvärden
störs och i värsta fall går förlorade.

Bedömning
De fördelar som planförslaget ger i form av
bättre folkhälsa är ovärderliga och svåra att
uppskatta. Ökade möjligheter till rekreation
gynnar allt ifrån skolverksamheten till
äldreomsorgen och handels-och besöks-
näringen. Dock kan det även få negativa
konsekvenser i form av att naturlivet störs
och nedskräpningen ökar. Den fördjupade
översiktsplanen anger dock riktlinjer för hur
utvecklingen ska ske så att hänsyn till miljön
tas.

Flera befintliga grönområden som främst
utgörs av skogsmark tas i anspråk för att i
sin tur lämna åkermarken i fred. Tillgänglig-
heten till natur- och strövområden enligt
planförslaget anses vara acceptabel jämfört
med nollalternativet. Det finns dock en stor
risk att när ny bebyggelse etableras inom
befintliga grönområden och att kompensa-
tionsåtgärderna som planen föreslår glöms
eller prioriteras bort.

Planförslaget anses inte medföra betydande
miljöpåverkan då det främst är produktiv
skogsmark som planeras för exploatering.

När nya grönområden planeras och
tillgängligheten till skyddade naturområden
förbättras ska detta ske med stor hänsyn till
de naturvärden som bör bevaras.

Naturvård
Konsekvenser av planen
Utpekade naturvärden och skyddade
naturområden berörs inte av några fysiska
ingrepp men planeras att göras mer till-
gängliga genom till exempel nya anslutande
gång- och cykelvägar eller rekreationsstråk.
Vid utredning av nya gång- och cykelvägar
eller rekreationsstråk ska hänsyn så att
befintliga naturvärden kan bevaras och
utvecklas. Det påpekas i planen att i sam-
band med förtätningar inom vissa områden
med äldre gårdsmiljöer och lövträd, bör
dessa skyddas och bevaras.

I planen lyfts även fram att vid exploatering i
södra Mora by bör möjligheterna att bevara
samt även tillskapa ny värdefulla insekts-
miljöer via blomrika sandmarker övervägas.

Foto: Helena Blom
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Strandskydd
Konsekvenser av planen
I granskningshandlingen berör delar av fyra
utpekade utvecklingsområden av strand-
skydd. Det är dels förtätningsområdena B
Lisselhaga och D Enbacka, dels utvecklings-
områdena A Storhaga och C Skolområdet.

Vid detaljplaneläggning kan planbestäm-
melse införas om att strandskyddet upphävs
inom del av planområdet. För sådant upp-
hävande krävs alltid särskilda skäl enligt
bestämmelserna i miljöbalken 7 kap. 18c-d
§§.

För enstaka komplettering av bebyggelsen
kan i stället ansökan ske om dispens från
strandskyddsbestämmelserna. Även då krävs
särskilda skäl.

Vid upphävande av strandskyddet eller när
dispens ges ska alltid säkerställas att det finns
ett område mellan strandlinjen och bebygg-
elsen för fri passage för allmänheten. Och
att goda livsvillkor för djur- och växtlivet
bevaras.

Genom B Lisselhaga går ett mindre vatten-
drag mellan befintlig bebyggelse och åker-
marken. I några fall bedöms kompletteringar
kunna ske med stöd av särskilda skälen att
området redan är ianspråktaget som
tomtmark (7 kap. 18c § punkt 1 miljöbalken)
eller att det är avskilt från strandlinjen (7
kap. 18c § punkt 2 miljöbalken). För att öka
möjligheterna till komplettering kan området
på sikt behöva utpekas som LIS-område.

Område D berörs delvis av strandskydd från
vik av Dalälven i öster. I samband med den
ovan beskrivna gränsjusteringen med hänsyn
till översvämningsrisk justeras gränsen så att
inte heller strandskyddet mer berörs.

Område A Storhaga berörs till del av samma
vattendrag som nämnas för område B Lissel-
haga. För enstaka komplettering bedöms
samma särskilda skäl kunna utnyttjas. För
utveckling av centrumdelen bedöms det
särskilda skälet angeläget allmänt intresse
kunna nyttjas (7 kap. 18c § punkt 5 miljö-
balken) eller utvidgning av pågående verk-
samhet (7 kap. 18c § punkt 4 miljöbalken).
Här bedömer kommunen att det finns
specifika planeringsförutsättningar med
särskilt goda kommunikationer samt tillgång
till servicefunktioner.

För område C Skolområdet anges i texten att
kommunen bedömer att delar av strand-
skyddet kunna hävas med stöd av 7 kap.
18d§ miljöbalken (LIS-område). Kommunen
anser att denna redovisning är en komplett-
ering av den redovisning av LIS-områden
som finns i Översiktsplan för Säters
kommun 2013.

Dalälven
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Bedömning
Planen anses ge en acceptabel påverkan på
naturmiljön förutsatt att de åtgärder som
planeras genomförs med respekt och
omsorg om naturen. Särskilt stor hänsyn
måste tas åt riksintressena i planområdets
norra och södra del. Genom planen skapas
ett helhetstänk där olika naturvärden synlig-
görs redan innan ny bebyggelse planeras.
Detta kan leda till att den tillkommande
bebyggelsen placeras på platser där den gör
minst negativ påverkan på naturmiljön.

Ingen betydande miljöpåverkan anses uppstå
av planförslaget om föreslagna försiktighets-
åtgärder vidtas avseende naturmiljön i
samband med exploatering och utbyggnad.

Kulturmiljövård
Konsekvenser av planen
Största delen av den nya bebyggelsen har
placerats på platser med få eller inga kända
fornlämningar alls. I Mora by planeras ett
större bostadsområde inom område G Mora
by södra nära ett område med fornlämningar
vilket kan komma att kräva arkeologiska
utredningar. Fornlämningar är skyddade
enligt kulturmiljölagen enligt 2 kap. 12§
kulturmiljölagen  ska den som vill rubba,
ändra eller ta bort en fornlämning ansöka
om tillstånd hos länsstyrelsen.

Förutsättningarna för att ta tillvara och
skydda kulturmiljöerna ökar genom planen
då kommunen får ett helhetsgrepp om om-
rådet. Vid förtätning av gamla kulturmiljöer
lyfts vikten av hänsyn till kulturmiljöerna
fram. Försiktighet och hänsyn präglar den
nya bebyggelsen i dessa områden som
kommer utgöra en kontrast till den äldre,

innan träden och annan vegetation vuxit
upp.

Bedömning
Planen har en viss negativ påverkan på
kulturmiljön. Den föreslagna bebyggelsen i
de äldre kulturmiljöerna, framförallt i
Storhaga och Naglarby, kan komma att störa
områdets historiska och landskapsmässiga
värden om den inte anpassas till den
befintliga skalan och karaktären. Ingen
betydande miljöpåverkan anses uppstå av
planförslaget om föreslagna försiktighets-
åtgärder avseende kulturmiljön vidtas i
samband med exploatering och utbyggnad.

Energi och teknisk försörjning
Konsekvenser av planen
Den förtätning- och kompletteringsstrategi
som planen arbetat utifrån bidrar till hög
resurseffektivitet och rationellt utbyggande
av tekniska system. Den skapar ytterligare
incitament för att åtgärder för reningsverket
och återvinningsstationerna tas.

Befintliga system för vatten och avlopp är i
stort behov av renovering. Om ny bebygg-
else etableras inom planområdet krävs ökad
kapacitet och förbättrad rening i renings-
verket som har Dalälven som recipient.
Även dagvattenhanteringen regleras i den
nya planen, både takavlopp och dräneringar
ska anslutas till dagvattennätet för att minska
belastningen vid t ex. regn och snösmält-
ning.

Bedömning
Planen anses vara positiv ur ett långsiktigt
hållbarhetsperspektiv då VA och tekniska

Foto: A. Olofsson MediaFoto: A. Olofsson Media
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system integreras redan i översiktsplane-
ringen vilket bedöms ha en positiv påverkan
på miljön och samhällsekonomin.  Planen
anses inte medföra betydande miljöpåverkan
förutsatt att tekniska system uppgraderas
innan eller i samband med att exploatering
med ny bebyggelse eller verksamheter sker.

Hälsa och säkerhet
Konsekvenser av planen
Planen tar hänsyn till kända hälso-och
säkerhetsrisker som finns inom området
genom bland annat ökade skyddsavstånd
och buffertzoner mellan riskkällan och den
nya bebyggelsen. Olika områden där ny
bebyggelse tillkommer har i ett tidigt skede
vägts mot varandra för att klargöra riskerna.

Trots markens goda möjligheter för lokal
infiltration av regnvatten ökar översväm-
ningsrisken då grönytor ersätts av hårdgjorda
ytor. Framtida effekter av klimatföränd-
ringarna såsom ökad nederbörd har tagits
med i planeringen, men är svåra att be döma.
Planförslaget leder även till ökad trafik i
området och därmed hälsostörande effekter i
form av buller och luftföroreningar. En ökad
trafik innebär dessutom ökade olycksrisker
för oskyddade trafikanter.

Bedömning
Konsekvenserna av planen bedöms ur hälso-
och risksynpunkt som sammantaget accep-
tabla i jämförelse med nollalternativet. Noll-
alternativet innebär liten risk för översväm-
ning, medan risken anses förhöjd i planför-
slaget genom ökad mängd hårdgjord yta och
ny bebyggelse i Enbacka och Storhaga. Vid
kommande detaljplaneläggning ska risk-
hantering för översvämning göras i enlighet
med länsstyrelsens vägledning Översvämningar
ras och skred. Riskhantering i fysisk planering.
Samtliga utpekade utvecklingsområdena
ligger dock inom så kallade zon 1, dvs över
nivån för högsta beräknade flöden.

Effekterna av de ökade trafikflödena som är
att vänta på järnvägen och riksvägen ger
negativa konsekvenser såväl i nollalternativet
som i planförslaget. Den ökade trafikolycks-
risken bedöms dock minskas genom en
utbyggnad av gång och cykelvägnätet som
planen föreslår.

Foto: A. Olofsson Media
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F GENOMFÖRANDE
Förankring
Kommunen ska verka för att de förslag och
strategier som föreslås implementeras
genom att planen får en vägledande roll i
kommande beslut som rör utvecklingen
inom planområdet. Om planen används ofta
är sannolikheten större att den framtid som
målas upp i planen blir verklighet.

För att de förslag som planen presenteras
ska kunna realiseras krävs samverkan och
dialog mellan berörda parter. Eftersom
kommunen har ett begränsat markinnehav
och en begränsad ekonomi förutsätts och
uppmuntras privata initiativ. För att
resultatet ska bli så bra som möjligt är
engagemanget från privata aktörer som
fastighetsägare, näringsidkare och
medborgare en grundförutsättning.

Identifierade projekt
Inom arbetet med den fördjupade
översiktsplanen har lämpliga projekt
identifierats för att påbörja genomförandet
av planen. Nedan beskrivs projekten
kortfattat.
· Slättgärdets framtid och Morbyvallens

utveckling behöver utredas så snart
som möjligt

· Utpekade gång- och cykelstråk utreds
och byggs ut.

· Funktionsutredning för Storhaga
centrum (förarbete påbörjat)

· Lokaliseringsutredning för
industriinfart till Mora By

· Grönstrukturplan för Säters kommun,
där även framtida rekreationsområden
utreds

· Identifiera lämpliga lägen för förtätning
av bebyggelsen

· Formulera en utvecklingsplan för
lekplatserna

· Utreda möjligheterna att gräva ner
kraftledningen i Enbacka

· Förstora Enbacka skolgård och åtgärda
brister i Enbackahallen

Uppföljning och
revidering
För att planen ska hållas aktuell krävs regel-
bunden uppföljning av de insatser som
genomförs i Gustafs. Varje mandatperiod
ska ett aktualitetsbeslut tas för att säkerställa
att planens strategier och intentioner är
relevanta och aktuella. Avsteg kan komma
att göras i takt med att mer djupgående
utredningar och förstudier färdigställs. I fall
där större ändringar föreslås kan planen
komma att revideras.

Foto: Joakim Hedin
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G UNDERLAG
Följande material utgör underlag för den
fördjupade översiktsplanen. Listan ingår i
ajourhållningen av planen.

Nationella mål, planer och
program
Sammanställning av nationella mål, planer
och program av betydelse för fysisk sam-
hällsplanering som bör beaktas i kommu-
nens planering, www.boverket.se

Sveriges nationella miljömål, www.miljomal.se

Preciseringar av miljökvalitetsmålen och
etappmål i miljömålssystemet, www.miljomal.se

Plan- och bygglagen, www.notisum.se

Miljöbalken, www.notisum.se

Miljökvalitetsnormer www.naturvardsverket.se

Jordbruksverkets databas TUVA,
www.sjv.se/tuva

Landsbygdsprogram för Sverige 2014-2020,
Jordbruksverket, www.jordbruksverket.se

Naturvårdsverkets underlag till en färdplan för
ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser
2050 www.naturvardsverket.se/fardplan2050

Mål för kulturmiljöarbetet www.riksdagen.se

Mål för friluftspolitiken www.riksdagen.se

Nationell plan för transportsystemet 2014-
2025 www.trafikverket.se

Riktlinjer för arbete med grön infrastruktur
www.naturvardsverket.se

Med fokus på unga - en politik för goda
levnadsvillkor, makt och inflytande.

Proposition 2013/14:191 www.riksdagen.se
Åtgärdsprogram för Bottenhavets vatten-
distrikt 2009-2015, www.vattenmyndigheterna.se

Regionala mål, planer och
program
RUM - Regionalt underlagsmaterial,
www.lansstyrelsen.se/dalarna

Dalarnas miljömål 2013, Länsstyrelsen
Dalarna,
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/miljo-och-
klimat

Energi-och klimatstrategi för Dalarna 2012,
Länsstyrelsen Dalarna,
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna

Dalastrategin - Dalarna 2020, Region
Dalarna, www.regiondalarna.se/verksamhet

Strategi för miljöanpassade transporter i
Dalarna, Region Dalarna 2009,
www.regiondalarna.se/verksamhet

Dalarnas landsbygdsprogram 2014-2020,
Länsstyrelsen Dalarna,
www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/lantbruk-och-
landsbygd

Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013
Genomförandestrategi för Dalarna 2013,
www.lansstyrelsen.se/dalarna

Länstransportplan 2014-2025, Region
dalarna, www.regiondalarna.se

Materialförsörjningsplan – Dalarnas län,
www.lansstyrelsen.se/dalarna

Dalarnas regionala serviceprogram 2014-
2018,  www.lansstyrelsen.se/dalarna

Regionalt trafikförsörjningsprogram för
Dalarnas län 2015-2019, Region Dalarna,
www.regiondalarna.se

Klimatanpassningsstrategi, Länsstyrelsen
Dalarna, www.lansstyrelsen.se/dalarna

Vattenförsörjningsplan-Dalarnas län,
Länsstyrelsen Dalarna, 2012,
www.lansstyrelsen.se/dalarna
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Materialförsörjningsplan-Dalarnas län,
Länsstyrelsen Dalarna, 2012,
www.lansstyrelsen.se/dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna, Länsstyrelsen
Dalarna, 2013,  www.lansstyrelsen.se/dalarna

Regional risk-och sårbarhetsanalys,
Länsstyrelsen Dalarna, 2015
www.lansstyrelsen.se/dalarna

Åtgärdesvalstudie. Trafiksäkerhets- och
tillgänglighetsbrister väg 789 och 806.
Trafikverket 2016.12-22.

Kommunala mål, planer och
program
Översiktsplan för Säters kommun 2013,
Kommunfullmäktige 2013, samt fördjupade
översiktsplaner för Säter, Mora-Enbacka och
Stora Skedvi Kyrkby, www.sater.se

Lagakraftvunna detaljplaner och
områdesbestämmelser enligt plan- och
bygglagen (PBL)

Energi- och klimatstrategi, Kommun-
fullmäktige 2010, www.sater.se

Naturvårdsplan för Säters kommun,

Kommunfullmäktige 2004, www.sater.se
Naturinventering av några tätortsnära
områden, Miljö- och byggnadsnämnden 1994
Miljövårdsplan för Säters kommun,
Kommunfullmäktige 1992

IT-strategi, Kommunfullmäktige 2005,
www.sater.se

Kommunalt handlingsprogram för
räddningstjänst och förebyggande verksamhet
i Säters kommun 2013-2014,
Kommunfullmäktige 2013, www.sater.se

Handlingsprogram för räddningstjänst i Falu,
Borlänge, Säter och Gagnefs kommuner 2011-
2014,  www.sater.se

Barnplan för Säters kommun,
Kommunfullmäktige 2014, www.sater.se

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Säters
kommun, Kommunfullmäktige 2016,
www.sater.se

Risk- och Sårbarhetsanalys 2014, www.sater.se

Skyltprogram för Säters kommun - råd och
anvisningar för skyltning i Säter,
Kommunfullmäktige 2006

Plan för social hållbarhet, 2016, www.sater.se

Utvecklingsplan för Näringslivs- och
Utvecklingsenhetens arbete åren 2011-2014,
www.sater.se

Övrigt kommunalt underlagsmaterial
Vision och mål för Säters kommun,
Kommunfullmäktige 2004

Va-utredning framtida Va-verksamhet, Sweco
VIAK AB 2005

Övriga underlag
Översvämningar ras och skred. Riskhantering
i fysisk planering. Vägledning för Dalarnas
län. Länsstyrelsen i Dalarna 2017-06-19.

PM: Väsentligt samhällsintresse? Hantering
av jordbruksmarken i den kommunala fysiska
planeringen, Jordbruksverket, 2013,
www.jordbruksverket.se

Planeringsunderlag för jordbruksmark i
tätortsnära lägen, Borlänge kommun, 2010.

Farligt gods- riskhantering i fysisk planering,
Länsstyrelsen Dalarnas län 2012,
www.lansstyrelsen.se/dalarna

Framtidens översvämningsrisker, SMHI
2006, www.smhi.se

Varning av allmänheten vid dammbrott - En
studie av behov och möjligheter
kompletterad version 2011, Elforsk,
www.elforsk.se

Bygg ikapp, Boverket, www.boverket.se

Så får vi Den Goda Staden, Trafikverket,
Publikationsnr: 2010:108,
www.hallbarastader.gov
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Läget på bostadsmarknaden i Dalarnas län
2015, Länsstyrelsen Dalarna,

Biosfärområdet Älvlandskapet Nedre
Dalälven, www.neda.se

ÖP-resan, utvecklar dialogen om miljömålen.
Boverket och Länsstyrelserna 2014,
www.boverket.se

Tågpendling i Dalarna. Förutsättningar och
förslag till trafikupplägg, TFK och Region
Dalarna 2008

LIKA- en checklista för jämställs
samhällsplanering, Länsstyrelsen 2013,
www.lansstyrelsen.se/dalarna

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering
2014-2016, Länsstyrelsen Dalarna,
www.lansstyrelsen.se/dalarna
Är Dalarna jämställt? Rapport 2014:04,
Länsstyrelsen Dalarna,
www.lansstyrelsen.se/dalarna
Energi-och klimataspekter i
översiktsplanering. Riktlinjer för hur
Länsstyrelsen i Dalarnas län kommer att
granska kommunala översiktsplaner,
www.lansstyrelsen.se/dalarna
Dalabanans intressenter 2011 respektive
2012; idéer för utveckling av stationsorter
och goda exempel på stationsnära
stadsutveckling, www.dalabanan.se
Vägledning för kommunal VA-planering,
rapport 2014:1, Havs- och
vattenmyndigheten, www.havochvatten.se
Geologi för kommunal planering, SGU
2015, www.sgu.se
Förorenade områden i den fysiska
planeringen, vägledning från Länsstyrelsen i
Östergötland, www.lansstyrelsen.se/ostergotland
Strategi för formellt skydd av skog i Dalarnas
län, rapport 2006:02,
www.lansstyrelsen.se/dalarna
Elektroniska kommunikationer i planeringen,
Boverket 2010, www.boverket.se

Redovisning av riksintressen för
totalförsvarets militära del enligt 3 kap. §9
Miljöbalken i Dalarnas län, Försvarsmakten,
www.forsvarsmakten.se
Minnesanteckningar från möten med
arbetsgruppgruppen, styrgrupperna och
referensgrupperna.

H BILAGOR
(redovisas i separat handling)

Skalenliga kartor
1. Utvecklingsförslag
2. Temakarta: Befintlig markanvändning

och detaljplanelagda områden
3. Temakarta: Kommunikationer
4. Temakarta: Service och näringsliv
5. Temakarta: Jordbruk
6. Temakarta: Fritid och rekreation
7. Temakarta: Kulturmiljövård
8. Temakarta: Naturvård
9. Temakarta: Strandskydd och topografi
10. Temakarta: Energi-och teknisk

försörjning
11. Temakarta: Hälsa och säkerhet-

naturrisker
12. Temakarta: Hälsa och säkerhet-

miljörisker

Resultat medborgardialog
13. Medborgardialog: synpunkter på hur

olika platser upplevs
14. Medborgardialog: sammanställning av

dagligt rörelsemönster
15. Medborgardialog: synpunkter på gång-

och cykeltrafik
16. Medborgardialog: synpunkter på

bebyggelse- och serviceutvecklingen
17. Medborgardialog: lantbrukarnas

rörelsemönster
18. Medborgardialog: lantbrukarnas

utvecklingsförslag
19. Medborgardialog: elevrådets upplevelser

av platser
20. Medborgardialog: elevrådets

utvecklingsförslag
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1. Utvecklingsförslag
2. Temakarta: Befintlig markanvändning och planlagda, ej

ianspråkstagna områden.
3. Temakarta: Kommunikationer
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6. Temakarta: Fritid och rekreation
7. Temakarta: Kulturmiljövård
8. Temakarta: Naturvård
9. Temakarta: Strandskydd och topografi
10. Temakarta: Energi-och teknisk försörjning
11. Temakarta: Hälsa och säkerhet- naturrisker
12. Temakarta: Hälsa och säkerhet- miljörisker
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på hur olika platser upplevs
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15. Medborgardialog: synpunkter på gång-och cykeltrafik
16. Medborgardialog: synpunkter på bebyggelse- och

serviceutvecklingen
17. Medborgardialog: lantbrukarnas rörelsemönster
18. Medborgardialog: lantbrukarnas utvecklingsförslag
19. Medborgardialog: elevrådets upplevelser av platser
20. Medborgardialog: elevrådets utvecklingsförslag
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Fördjupad översiktsplan Gustafs
Utvecklingsförslag 2018-2030

1

0 400 800200 m±
Skala 1:10000 (A2), 1:20000 (A4)

GRANSKNINGSHANDLING
Maj 2018

Mora  by

Enbacka
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Lisselhaga

Sto rhaga

Boberg

Björk led

Nedre Tosarby
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Morbyvallen

Enbacka
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Gruvby

Slät tgärdet

Solberga

Fär jeby

D a l ä l ven

D
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Utvecklingsområden för bebyggelse
A. Storhaga/Slättgärdet
B. Lisselhaga
C. Skolområdet
D. Enbacka
E. Källberget
F. Mora by norra
G. Mora by södra
H. Mora by västra

Bevarandeområden natur 
och rörligt friluftsliv

J. Bäckravin utmed Spångbäcken
K. Älvstranden med raviner
L. Vik av Dalälven
M. Digerdalarna
N. Gustafsfältet

Bevarandeområde kulturmiljö

a. Ny säker korsning
b. Hela trafikplatsen inkl. kopplingar 
    utreds & åtgärdas
c. Utredningsområde för blandtrafik
d. Ny utformning korsning som 
    klarar tunga transporter
e. Ny utformning korsning och 
    jvg-passage samt Mora by 
   stationsområde, gods och pendling
f. Utredning industriinfart

O. Nedre Naglarby

Kommungräns

Gränser

Befintlig gång- och cykelväg

Befintlig genomfartsväg
Befintlig lokalgata

Befintlig järnväg

Befintlig kommunikation

Bostäder, nyutveckling

Förtätningsområde

Utredningsområde trafik

Verksamheter, nyutveckling

Idrottsområde, utveckling

Industriinfart

Utvecklingsstråk för 
Gång- och Cykeltrafik

Bevarandeområde kulturmiljö

Gräns fördjupad ÖP

Planförslag

Utvecklingsområde bebyggelse
Bevarandeområde
natur och rörligt friluftsliv

Vattendrag

Befintlig markanvändning
Bostäder

Jordbruksmark

Vatten

Trafikutredningsområden

Verksamheter samt 
offentlig service eller fritid



Fördjupad översiktsplan Gustafs
Tema: Befintlig markanvändning och planlagda, ej ianspråkstagna områden

Teckenförklaring
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Fördjupad översiktsplan Gustafs
Tema: Kommunikationer

Teckenförklaring
Gång- och cykelväg

Järnväg

" Vägnummer

%L Busshållplats

Riksväg

Genomfartsväg

Lokalgata0 500 1 000 m
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Riksintresse väg:
(Riksväg 70)

Riksintresse Järnväg
(Buffertzon för framtida 

järnvägsutbyggnad)
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Torsång

&

Borlänge

&

Stora
Skedvi

&

Torsång

&

Solvarbo
&Säter&

M
agnilbo

&

Sörbo

Riksintresse flyplats 
(ca. 1300 m från plangräns)

&
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Kyrkogård
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Särskilt boende
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Fördjupad översiktsplan Gustafs
Tema: Service och näringsliv

Teckenförklaring
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Fördjupad översiktsplan Gustafs
Tema: Jordbruk

0 500 1 000 m

±

5

Teckenförklaring

Jordbruksblock

Rörelsemönster Lantbrukare

Aktivt Lantbruk

m
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m
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m
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Även lantbruk i 
Boberg, Björkled m.fl.

Även lantbruk 
I Våbäck 
och Backa.
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Fördjupad översiktsplan Gustafs
Tema: Fritid och rekreation

Teckenförklaring

Ridhus
Slättgärdets IP
- Fotbollsplan
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Fördjupad översiktsplan Gustafs
Tema: Kulturmiljövård

Skogsområdet söder om Mora by

Naglarby

Storhaga Området kring
Gustafs kyrka

Boberg

Teckenförklaring

0 500 1 000 m

±

7

Intresseområde kulturmiljövård

Område med fornlämningar

Enstaka fornlämning!
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Fördjupad översiktsplan Gustafs
Tema: Naturvård

Gustafsfältet

Dalälven med Holmsjöarna
och Kårhyttesjöarna

Digerdalarna

Älvlandskapet mellan
Nedre Tosarby och Långhag

Teckenförklaring

k Skyddsvärda arter

Skogsmark

Riksintresse naturvård
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Övriga intressen naturvård
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Natura 2000-område:
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8

Mor a by

En ba cka

Nag larby

Liss elhaga

Sto rhaga

Bo berg

Bjö rkled

Ne dre  Tosarby

Fo l i e raren

Mo rb y vallen

En b a cka
sk o la

Gruvby

Slä ttg ärdet

So lberga

Fä r je by

D a l ä l ven

D
a l ä l ven



Fördjupad översiktsplan Gustafs
Tema: Strandskydd och topografi

Teckenförklaring
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Fördjupad översiktsplan Gustafs
Tema: Energi och teknisk försörjning

Vattenförsörjning från 

vattenverket i Solvarbo

Teckenförklaring
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Fördjupad översiktsplan Gustafs
Tema: Hälsa och säkerhet - Naturrisker

Teckenförklaring
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Fördjupad översiktsplan Gustafs
Tema: Hälsa och säkerhet - Miljörisker
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Transporter av farligt gods

<
Potentiellt förorenat område
registrerat i Länsstyrelsernas databas Mark med hög radonhalt

Grundvatten med regionalt
intresse för vattenförsörjningen

Räddningstjänsten#
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE

Fördjupad översiktsplan för
Gustafs (Enbacka och Mora by m.m.)
Säter, Säters kommun, Dalarnas län

HUR PLANPROCESSEN HAR BEDRIVITS
Säters kommun har under vinter 2015 och våren 2016 arbetat med att ta fram en fördjupad översiktsplan för
Gustafs tätort (benämningen på planen har ändrats inför antagandet, se nedan under kommentar till skrivelse
från Gustafs Hembygdsförening). Arbetet har letts av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Den fördjupade översiktsplanen för Gustafs tätort har varit ute på samråd under perioden 2016-08-24 – 2016-
10-05. De synpunkter som inkom under samrådet har ställts samman i en samrådsredogörelse, daterad 2017-06-
12.

Därefter reviderades den fördjupade översiktsplanen och godkändes av Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-
06-19- för att sändas ut på granskning, vilket har skett under perioden 2018-06-25 - 2018-08-20. Gransk-
ningshandlingarna har funnits tillgängliga på Rådhuset, på biblioteket i Säter och i Gustafs (Enbackens skola)
samt på kommunens hemsida. Handlingarna har även sänds till myndigheter, angränsande kommun, kommunala
instanser, föreningar m.fl. enligt sändlista som finns tillgänglig på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER
Yttranden utan erinran
Följande remissinstanser har ingen erinran mot planförslaget:

- Försvarsmakten
- Polismyndigheten
- Lantmäteriet
- Räddningstjänst Dala Mitt

Yttranden med synpunkter
Nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter och kommentarer till dessa. De skriftliga yttrandena
finns i sin helhet på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Säters kommun.

Statliga myndigheter och angränsande kommun
Länsstyrelsen
Länsstyrelsens särskilda granskning
Hälsa och säkerhet
- Översvämning
Länsstyrelsens bedömning är att många områden i
Gustafs är översvämningskänsliga. Det framgår inte
av den fördjupade översiktsplanen vilken strategi och
vilka riktlinjer som skall användas i den fysiska
planeringen för översvämningskänsliga områden,
vilket den bör för att främja framtida framtagningar
av detaljplaner.

Länsstyrelsen i Dalarnas län har sedan 2017 en
vägledning för riskhantering i fysisk planering med

Kommentar:

I översiktsplanen finns en karta (11) där bl.a. områden
som kan beröras av höga flöden/översvämningsrisk
redovisas. Kommunens avsikt har varit att inget av
utpekade utvecklingsområdena för bebyggelse ska ligga
inom område som enligt befintligt underlagsmaterial
berörs av vattenstånd vid högsta beräknade flöde. Vid
detaljgranskning har upptäckts att marginella delar av
område C och område D vid den slutliga avrundade
avgränsningen av områdena har hamnat inom område
med risk för översvämningen. Områdesavgränsningarna
justeras därför så att de ej berörs av risk för över-
svämning.
Gustafs småbåtshamn inom område C Skolområdet

Godkänd i samhällsbyggnadsnämnden 2018-12-12 §170
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avseende på översvämningar, ras och skred, Över-
svämningar ras och skred, Riskhantering i fysisk planering
(Dnr 451-12649-2016).

gränsar till område som kan komma att översvämmas,
vilket framgår i texten för området. Även förtätningsom-
rådet inom D Enbacka gränsar till område som kan
komma att översvämmas. Texten förtydligas vad gäller
detta.
Konsekvensbeskrivningen kompletteras med behov av
riskhantering vid kommande detaljplaneläggning sam-
tidigt som det konstateras att samtliga föreslagna
bebyggelseområden ligger inom så kallad zon 1, dvs över
nivå för högsta beräknade flöde.

Riksintressen
- Väg, järnväg och flygplats
Utpekade riksintressen redovisas varken tydligt eller
fullständigt som riksintressen i den fördjupade
översiktsplanen, utan pekas enbart ut på en karta som
riksintresse. Detta innebär en otydlighet kring vad
som är utpekade riksintressen i planen och det kan
således medföra en otydlighet av kommunens ställ-
ningstagande av hur kommunen värdesätter riks-
intressena.

Länsstyrelsens bedömning är att kommunen tydligare
bör redovisa samtliga riksintressen, inklusive ställ-
ningstagande till hur kommunen har för avsikt att
tillgodose dessa enligt 3 och 4 kap. MB. Detta för att
kunna främja kommunens planeringstrygghet utan att
frågan om hur riksintressena ska tillgodoses ska
behöva väckas i varje enskilt ärende i framtiden.

Länsstyrelsen har i samrådsyttrande 2016-09-27
angående samrådshandlingen för fördjupad översiktsplan
för Gustafs tätort skrivit under rubriken Länsstyrelsens
särskilda granskning ”Översiktsplanefördjupningen är
gedigen och väl genomarbetad. Vår granskning har inte
identifierat några sådana frågor som avses i PBL 3
kap. 10§.”
Kommunens bedömning är att eftersom lagstiftningen
inte har förändrats i denna del och inte heller har några
västenliga förändringar skett vad gäller vägledningen i
hur riksintressen ska behandlas i översiktsplan, så
måste kommens redovisning anses vara tillräckligt tydlig
vad gäller riksintressenas hantering.

Övrigt
Strandskydd
I avsnittet om boende och pendling står det att man i
”Gustafs småbåtshamn och Mora by söder om järn-
vägen” kan använda sig av 7 kap. 18 d § miljöbalken.
Dessa två områden ligger dock inte inom utpekade
LIS-områden. Länsstyrelsens bedömning är att
kommunen bör utreda om det finns möjlighet att ge
dispens med något av de särskilda skälen i 7 kap. 18 c
§ miljöbalken.

På sidan 29, avsnitt strandskydd står följande ” I
Gustafs tätort finns ett antal bäckar som passerar plan-
området innan de rinner ut i Dalälven. Några av utvecklings-
områdena i Storhaga och Mora by inkluderar dessa och berörs
av strandskyddet. Vid planläggning av dessa områden
kommer de delar av strandskyddet som berörs upphävas genom
detaljplanebestämmelse. För upphävande av strandskydd ska
särskilda skäl anges. Vid planläggningen ska hänsyn tas till
de naturvärden som vattendraget och miljön runt omkring
utgör samt till möjligheterna till passage utmed vatten-
området.”

Länsstyrelsens bedömning är att kommunen bör
skriva om stycket så att det tydligt framgår att det

I granskningshandlingen berörs delar av fyra utpekade
utvecklingsområden av strandskydd. Det är dels
förtätningsområdena B Lisselhaga och D Enbacka, dels
utvecklingsområdena A Storhaga och C Skolområdet.

Genom B Lisselhaga går ett mindre vattendrag mellan befintlig
bebyggelse och åkermarken. I några fall bedöms komplett-
eringar kunna ske med stöd av särskilda skälen att området
redan är ianspråktaget som tomtmark (7 kap. 18c § punkt 1
miljöbalken) eller att det är avskilt från strandlinjen (7 kap.
18c § punkt 2 miljöbalken). För att öka möjligheterna till
komplettering kan området på sikt behöva utpekas som LIS-
område.
Område D berörs delvis av strandskydd från vik av Dalälven
i öster. I samband med den ovan beskrivna gränsjusteringen
med hänsyn till översvämningsrisk justeras gränsen så att inte
heller strandskyddet berörs.
Område A Storhaga berörs till del av samma vattendrag som
nämns för område B Lisselhaga. För enstaka komplettering
bedöms samma särskilda skäl som anges ovan för B Lissel-
haga kunna utnyttjas. För utveckling av centrumdelen bedöms
det särskilda skälet angeläget allmänt intresse kunna nyttjas
(7 kap. 18c § punkt 5 miljöbalken) eller utvidgning av
pågående verksamhet (7 kap. 18c § punkt 4 miljöbalken).



3 (13)

behöver ske en utredning/prövning innan strand-
skyddet kan upphävas med planbestämmelser.
Länsstyrelsen befarar annars att risken finns att
tolkningen utifrån den befintliga texten blir att det
räcker med att enbart formulera med en planbestäm-
melse att strandskyddet upphävs, vilket är felaktigt.

Här finns specifika planeringsförutsättningar med särskilt
goda kommunikationer samt tillgång till servicefunktioner.
För område C Skolområdet anges i texten att kommunen
bedömer att delar av strandskyddet kunna hävas med stöd av
7 kap. 18d§ miljöbalken (LIS-område). Kommunen anser att
denna redovisning är en komplettering av den redovisning av
LIS-områden som finns i Översiktsplan för Säters kommun
2013.
Konsekvensbeskrivningen kompletteras med ovanstående
resonemang kring strandskydd och särskilda skäl samt krav
på utredning/redovisning vid kommande detaljplaneläggning.

Naturvård
- Grön infrastruktur
Länsstyrelsen tycker att det är bra att kommunen tar
upp och resonerar kring grön infrastruktur i planen
och särskilt bra är det att kommunen har identifierat
områden som är viktiga, som älvlandskapet. Läns-
styrelsen har i samband med framtagande av hand-
lingsplanen för grön infrastruktur tagit fram särskilt
viktiga områden som benämns som värdetrakter och
i Gustafs finns det en utpekad värdetrakt för
odlingslandskapet.

I handlingsplanen för grön infrastruktur står följande:
” Gräsmarkernas värdetrakter har avgränsats utifrån
tätheter av ängs- och betesmarker i landskapet för
naturliga processer såsom arters spridning och polli-
nering. Förutom att identifiera kvalitéernas fördel-
ning behöver även odlingslandskapets situation
belysas utifrån pågående storskaliga förändringar
såsom igenväxning och fragmentering. Dessa sätts i
relation till möjliga insatser för att bevara kulturspår,
skyddsvärda träd och arter. Arbetet med grön infra-
struktur lyfter även fram betydelsen av alternativa
gräsmarksmiljöer såsom vägkanter, golfanläggningar,
flygfält, övningsområden och andra spridda gräs-
marker i landskapet. I odlingslandskapet kan arbetet
med grön infrastruktur bidra genom att stärka
dialogen med vardagslandskapets aktörer för att
belysa möjligheter att bevara landskapets kvalitéer.”

Länsstyrelsens bedömning är att kommunen bör titta
på aspekterna av odlingslandskapets gröna infrastruk-
tur inom planområdet för att ytterligare tydliggöra
samband mellan värdefulla naturmiljöer, samt titta på
möjligheter att förbättra förutsättningar för till exem-
pel hotade arter i odlingslandskapet.

Innan granskningshandlingen färdigställdes tog kommunen
förhandskontakt med länsstyrelsen för att diskutera hur grön
infrastruktur kan hanteras i översiktsplan. Handlingsplanen
för länet fanns inte färdigställd då. Enligt nu aktuellt remiss-
förslag berörs kommunen av två värdetrakter för gräsmark.
Dessutom berörs kommunen av en värdetrakt för skogsmark.
Det kunskapsunderlag som nu finns framtaget av länsstyrelsen
kan vid kommande aktualisering av den kommuntäckande
översiktsplanen utgöra underlag för en samlad bedömning för
hela kommunen av hur frågan om den gröna infrastrukturen
ska hanteras.
Texten i den fördjupade översiktsplanen kompletteras på sid
26 med att odlingslandskapet inom planområdet har utpekats
som värdetrakt för gräsmark, vilket innebär att odlingsland-
skapets storskaliga förändringar såsom igenväxning och
fragmentering bör sättas i relation till insatser för att bevara
kulturspår, skyddsvärda träd och arter samt möjligheter att
tillskapa alternativa gräsmarker t.ex. vägkanter och andra
spridda gräsmarker i landskapet. Kommunen driver ett så
kallat LONA-projekt som bland annat går ut på att
omvandla tråkiga och skötselkrävande kommunala gräsmattor
till mer ängsliknande miljöer vilket bidrar till ökad biologisk
mångfald.

Kulturmiljö
På sidan 58, avsnittet kulturmiljövård står det
följande i den fördjupade översiktsplanen: ”Största
delen av den nya bebyggelsen har placerats på platser med få
eller inga kända fornlämningar alls. I Mora by planeras ett
större bostadsområde (nr.7 på kartan/bilaga1) nära ett
område med fornlämningar vilket kan komma att kräva

Texten i översiktsplanen under planens konsekvenser har av
misstag inte reviderats efter de förändringar som gjorts i
planhandlingen efter samrådet. Numreringen (nr 7) finns inte
numera kvar på plankartan.
Texten kompletteras angående skydd enligt kulturmiljö-
lagen och krav på tillstånd. Texten kompletteras även på
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arkeologiska utredningar. Fornlämningar skyddas eller grävs
ut och dokumenteras.”

Länsstyrelsen vill påpeka att fornlämningar alltid är
skyddade enligt Kulturmiljölagen (KML). Enligt 2
kap. 12 § KML skall den som vill rubba, ändra eller ta
bort en fornlämning ansöka om tillstånd hos länsstyr-
elsen, som också beslutar i ärenden som rör KML.

Av detta följer att länsstyrelsen kan besluta att
ingrepp i en fornlämning inte får ske. Det är med
andra ord inte självklart att utgrävningar (arkeo-
logiska undersökningar) utförs så fort en fornlämning
hindrar en exploatering.

sid 41 angående behov av arkeologisk utredning vid
kommande detaljplaneläggning.

Tydlighet
Utifrån kommunens samrådsredogörelse anges att
kommunen ändrar namn på församlingshem till
församlingsgård och ”Mörtsjön” till Spångbäcken.
Detta är inte konsekvent utfört i den fördjupade
översiktsplanen.

Länsstyrelsen föreslår att kommunen ser över och
ändrar namnen på samtliga ställen så att det främjar
tydligheten i den fördjupade översiktsplanen av
Gustafs.

Behovsbedömning enligt 6 § förordningen
miljökonsekvensbeskrivningar
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.

Synpunkten åtgärdas, se även kommentar till skrivelse
från privatperson 6.

Trafikverket
Järnvägen i Mora by
Trafikverket ska göra en samtidighet genom byn och
det innebär att vi kommer att ta mer mark i anspråk.
Samtidigheten kommer att gå från plankorsningen
och minst en km söderut. Marken som kommer att
användas är på östra sidan om spåren. Vi ska ta fram
en järnvägsplan och det kommer att bli som minst
typ 2. Vad gäller att få plats med väg bredvid spåret
samt avstånd mellan väg och järnväg får kommunen
föra dialog mer projektet om vilka möjligheter som
finns. I dagsläget går det inte att säga hur mycket mer
yta som behövs för järnvägsprojektet.

Industrianslutning
Trafikverket har tillsammans med Sveriges kommu-
ner pekat ut de vägar som utifrån övergripande
systemsyn ur nationellt och regionalt perspektiv är
allra viktigast att säkra en hög transportfunktion på.
Tillgängligheten längs vägarna i Funktionellt priori-
terat vägnät (FPV) ska värnas och, där det behövs
mest och är möjligt, utvecklas. Riksväg 70 är en
nationell och internationell viktig väg utifrån perspek-

Kommentar:

För samordningen av utbyggnaden av samtidighet på järnväg
genom Mora by sker kontinuerlig avstämning och samordning
mellan Trafikverkets planeringsarbete och kommunenens
fortsatta planarbete.

Synpunkten noteras.
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tiven godstransporter, dagliga och långväga person-
transporter med bil samt kollektivtrafik med buss.
Ytterligare anslutning till väg 70 är därför olämplig.

Vi har inga synpunkter på alternativ 1. För alternativ
2 krävs diskussioner med projektet, se ovan.

Förslag till anslutning av ett fungerande centrum i Gustafs
Vi har inga synpunkter på att anslutningen från väg
790 och Jaansvägen ändras som föreslås.

Utvecklingsområden
Vi har inga synpunkter på utvecklingsområdena.
Vi undrar vad som menas med B utvecklingsområde?
Trafikplats på väg 70.

Åtgärdsvalstudien Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsbrist,
väg 789, Gustafs – Slättgärdet (Naglarby)
Trafikverket tar fram Åtgärdsvalstudien Trafiksäker-
hets- och tillgänglighetsbrist, väg 789, Gustafs –
Slättgärdet (Naglarby). Målet för åtgärdsvalstudien är
att ha samsyn mellan viktiga aktörer om nuvarande
brister och behov, mål och åtgärder som behöver
vidtas för de oskyddade trafikanterna efter berörd
sträcka utmed väg 789 mellan Gustafs och Slättgärdet
(Naglarby).

Buller
I ett senare skede av utbyggnaden behöver kommu-
nen göra en samlad bedömning av buller från vägar,
järnväg och flyg. Buller från både statlig och kom-
munal väg behöver vägas samman. Även nuvarande
och framtida buller behöver beaktas. Dvs att alla
bullerkällor tas med i bullerberäkningarna.

Det går inte att säga för något område att det är
olämpligt att bebygga med tanke på buller. Däremot
kan vissa platser inom områden vara känsliga. Det
framgår genom beräkningar i senare skeden. Trafik-
verket anser att det är viktigt att följa bullerrikt-
linjerna.

Synpunkten noteras.

Synpunkten noteras.

Kommunen tolkar att Trafikverket menar utvecklingsområdet
för trafik b, vilket omfattar hela trafikplatsen inklusive
kopplingar (på väg 70 vid avfarten mot Enbacka respektive
Mora by), i teckenförklaringen anges att den ”utreds och
åtgärdas”. Kommunen är angelägen om utveckling av kollek-
tivtrafiken och att i anslutning till Storhaga få tillstånd en
bättre hållplats för busstrafiken. För att det ska bli attraktivt
att åka buss utmed stråket behöver denna hållplats ligga
utmed väg 70 i framtiden. Även utformningen av väg 789
genom Storhaga behöver på sikt ges en skala som är anpassad
till planerad utveckling av Storhaga centrum.

Synpunkten noteras.

Vid kommande detaljplanering kommer behovet av buller-
utredningar identifieras utifrån respektive planområdes
förutsättningar.

Borlänge kommun
Säter är en av flera kommuner som tillsammans med
regionens centralorter Falun och Borlänge bildar en
gemensam bostads- och arbetsmarknad. Det är posi-
tivt att en fördjupad översiktsplan tas fram för
Gustafs tätort där förutsättningarna för utveckling av
bostäder och verksamheter redovisas. Vi vill framföra
följande synpunkter:

I samrådsredogörelsen saknas vår synpunkt kring
bana C.

Kommentar:

Yttrandet från Borlänge kommun under samrådet återges
summerat i samrådsredogörelsen med texten: ”Det är viktigt
att nya bostäder inte får hindra Dataflygets utveckling. I
planförslaget finns föreslagen bostadsbebyggelse i område 2
Mystavägen/Hagalund som är utsatt för bullerstörningar från
flyget.”
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Borlänge kommun anser att det är positivt att före-
slagna bostäder har koncentrats till bebyggelse-
område G (Mora by Södra) med tanke på buller-
störningar från Dala airport. Det är dock otydligt i
granskningshandlingarna om bostadsbebyggelse
fortfarande är aktuellt inom verksamhetsområde H
(Mora by Västra). Därför vill vi åter igen påpeka att
vissa bostäder kan vara bullerutsatta och att nya
bostäder inte får hindra Dalaflygets utveckling.

Det är otydligt vilka utredningar som har gjorts kring
placeringen av verksamhetsområde H. Grundvatten-
förekomsterna i Badelundaåsen är regionalt viktiga
och skyddet av grundvatten måste ges hög prioritet.
En revidering pågår av skyddsområdet för vatten-
täkten i Frostbrunnsdalen. För att skydda vatten-
täkten kan vissa verksamheter därför vara olämpliga
att placera på och i anslutning till Badelundaåsen.

Planbeskrivningen kompletteras på sid 41 och 45 angående 
eventuella bullerstörningar från Dala Airport vid planering av 
bostäder inom område H Mora by västra.

Under rubriken Förslag på nya verksamhetsområden, H 
Mora by västra finns beskrivet (sid 43) att” Då stora delar 
ligger inom skyddsområde för vattentäkt i Frostbrunnsdalen, 
inom Dala Airports inflygningsområde, samt belägen på 
mark med generellt känsligt grus finns det begränsningar i 
vilken typ av verksamhet som är möjlig. Miljöfarlig verk-
samhet är till exempel inte möjlig att lokalisera här.” Texten 
kompletteras med att en mer ingående bedömning av 
lämplig markanvändning i detta område ska göras i 
samband med detaljplaneläggning.

Ellevio AB
Ellevio har förstått att kommunen önskar att
luftledningen som går över skolan i Gustafs flyttas
eller kablas för att minska den elektromagnetiska
strålning och möjliggöra vidare utveckling av
området runt skolan. Ellevio har under 2017 fört en
diskussion med kommunen kring det hela men vill
också påminna om att:
- Flytt eller ombyggnad av ledning som krävs för

detaljplan bekostas normalt av exploatören
- Flytt av ledning kräver koncession vilket beviljas

av Energimarknadsinspektionen
- I lednings närhet får inte uppföras byggnader

eller annan anläggning eller vidtas åtgärder som
kan förorsaka skada på ledning eller försvåra
framtida underhålls- eller reparationsåtgärder.
Detta gäller både för luftledning och kabel.

Synpunkten noteras.

Föreningar, allmänheten m.fl.

Gustafs hembygdsförening
Föreningen påpekar att det inte finns något som heter
Gustafs tätort. Ni har inte rätt att klumpa ihop två
tätorter (Mora by och Enbacka) och på egen hand
benämna dessa vid ett nytt namn. Ni som arbetar
inom statlig och kommunal verksamhet bör följa
lagen.

Kulturminneslagens 1:a kapitel, 4:e paragrafen, lyder:
God ortnamnssed. Vid statlig och kommunal verk-
samhet skall god ortnamnssed iakttas. Detta innebär
att:
hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl,
ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för
språkriktighet, om inte hävdvunna stavningsformer

Kommentar:
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talar för annat,
påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning
av ortnamn, och
svenska, samiska och finska namn så långt möjligt
används samtidigt på kartor samt vid skyltning och
övrig utmärkning i flerspråkiga områden.
Namn som godkänts för offentlig kartproduktion
skall även i andra sammanhang användas i sin
godkända form.

Gustafs har aldrig varit ett namn på vare sig en by
eller tätort. Det var från början namnet på socknen
och dess församling, senare ett namn på kommunen
och även namn på kommundelen efter kommunsam-
manslagningen 1971. Vi är väl medvetna om väg-
skyltningen vid infarterna till Enbacka (som benämns
Gustafs), detta är något som vägverket trots våra
påpekanden i över 20 års tid ännu inte åtgärdat. Jag
föreslår att ni konsulterar SCBs förteckning på
svenska tätorter om ni är osäkra på vad som är vad.

Det är viktigt att ni framledes åtgärdar era felaktiga
benämningar i era skrivelser.

Översiktsplanens benämning ändras med utgångspunkt ifrån
hembygdsföreningens synpunkt. För att tydliggöra sambandet
med de tidigare dokument som har hanterats under plan-
processen så behålls benämningen ”Gustafs”. Med Gustafs
syftas här på Gustafs distrikt, dvs tidigare Gustafs socken
(före år 2010). Planen omfattar en del av Gustafs distrikt och
vad som ingår preciseras lite närmare genom tillägget
”(Enbacka och Mora by m.m.)”. Det fullständiga namnet
blir då Översiktsplan för Gustafs (Enbacka och
Mora by m.m.)
Planbeskrivningen kompletteras angående den nya benäm-
ningen av planhandlingen. Dessutom utgå formuleringen
”Gustafs tätort” och ersätts med lämplig formulering utifrån
respektive sammanhang.

Privatperson 1
Tidigare boende I Mora By, numera i Canada fram-
håller att det är intressant att läsa översiktsplanen.
Nedan redovisas ett utdrag ur brevet.

Det är intressant att se hur planeringen idag helt
skiljer sig från vad som hände med det överilade
beslutet av riksväg 70 och dess dragning genom
Gustafs på 1970-talet. Den nya stäckningen av riks-
vägen innebar för all framtid att byarna delades och
den förstörde den fagra Gustafsbygden och dränkte
den orogivande tystnaden. Hur kunde detta hända?
Kunde detta hända i dagens läge?

I yttrandet framhålls att fadern försökte att förmå
förtroendemän och styrande till att i möjligast mån
bevara den vackra naturen, men mot detta kom in-
vändningen att ”om vi inte bygger vägen över fälten,
kommer Gustafs att bli en fäbod”. Fadern fick senare
höra att han dock hade rätt och att man skulle ha
lyssnat på honom.

Hur ser framtiden ut för Gustafs? Kan kanske sam-
hället förbättras med ett enklare sätt att resa till
arbeten norr och söderut? Nya bostadsområden
planeras, Tidigare fanns järnvägsstation i Mora by och
tågen stannade, skulle detta kunna återupplivas?
Gustafs behöver en fortsatt blomstrande befolkning
och en järnvägsstation kan bidra till fortsatt injektion
av liv. Gustafs har mycket att erbjuda. En sevärdhet
är Lundgrens vänförening med museum i Mora by.

Kommentar:
Synpunkterna noteras.
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Museet är inhyst i en gammal timmerbyggnad som i
sig själv är en sevärdhet. Dalälven glider sakta genom
bygden. De vackra skogarna och tjärnarna lägre söder
om Mora by inbjuder till all slags friluftsliv med frisk
skogsluft, svamp och bärplockning eller bara njuta av
naturen.

Privatperson 2
I stort sett en bra plan. Jag är speciellt nöjd med att
järnvägsövergången i Mora by stängs för biltrafik och
en cykel/gångtunnel byggs. Jag gillar att barnen kan
ha en säker transportväg till skolan. Planera även
korsningen i byn där tung trafik kommer att gå så att
barnen som ska till skolan kan korsa där säkert.
Däremot tycker jag inte att Morbyvägen och Skytte-
vägen ska sitta ihop, utan gör vändplaner på de väg-
arna så att de inte sitter ihop. Just för att separera
bil/lastbilar från barnen. Då får man bil/lastbilstrafik
och cyklande barn åt olika håll. Annars är jag rädd för
en rundkörning Morbyvägen-Skyttevägen med både
bilar, men framför allt lastbilar till industrierna i södra
änden av Skyttevägen.

Den här planen kommer verkligen att göra Gustafs
med populärt!

Kommentar:
Korsningen mellan Morbyvägen och Soldatvägen kommer
att utformas på ett sätt så att trafiksäkerheten i stråket
Mora-By – Enbacka upprätthålls. Detta är viktigt då
stråket utgör ett viktigt gång- och cykelstråk samt skolväg.
Synpunkterna om Morbyvägen-Skyttevägen noteras och tas
med i arbetet med järnvägen och den planerade tunneln.
Som förslaget ligger i dagens läge finns ej utrymme för
vändplaner utan att ta privata tomter i anspråk, det är en
av anledningarna till att vägarna hålls öppna för fordons-
trafik. Slutligt beslut har dock inte tagits i denna fråga.

Privatperson 3
Överklagan av översiktsplan Gustafs, Enbacka.
Område D Enbacka är ej lämpligt för bebyggelse, då
det är viktigt att bevara åkermark. Det finns ett rikt
djur och naturliv som skulle påverkas väldigt
negativt. Även fastighetsägare i närheten skulle
drabbas hårt av värdeminskning på sina fastigheter.

Kommentar:
De förändringar som föreslås för område D Enbacka är
viss förtätning och komplettering av befintlig bebyggelse.
För en eventuell utbyggnad av bostäder på åkermarken
krävs detaljplaneläggning, vilket innebär att utformningen
ska studeras närmare i samråd med bl.a. berörda mark-
ägare. I översiktsplanens generella riktlinjer anges att
utbyggnad på jordbruksmark alltid kräver noggrant
övervägande och att bostäder i första hand ska placeras på
annan mark än jordbruksmark. I samband med eventuell
framtida detaljplaneprocess ska konsekvenserna av olika
tänkbara alternativ beskrivas. Översiktsplanen är kom-
munens långsiktiga vision för utvecklingen inom Gustafs.
Eventuella större förändringar ska hanteras genom detalj-
planeläggning och då i samråd med berörda markägare, se
vidare kommentar nedan till Namnlista.

Då översiktsplanens innehåll inte är juridiskt bindande
kan själva innehållet inte överklagas enligt plan- och
bygglagen. Översiktsplanen kan endast överklagas utifrån
bestämmelserna enligt Förvaltningslagen, dvs om plan-
processen inte har skett utifrån gällande bestämmelser.

Namnlista – 18 personer
Vi, boende i Storhaga Gustafs och kräver ett möte
med er med anledning av den fördjupade översikts-
planen.
Vi vill framföra våra åsikter och höra om de planer ni
har för vårt område. Vi ser med stor oro på era

Kommentar:
Kommunen har haft en första ta kontakt med representan-
ter för de boende i området, enligt uttryckt önskemål i
granskningsyttrandet. Vid detta möte, 2018-10-03. fick
kommunen ta del av de boendes synpunkter rörande om-



9 (13)

planer för ett centrum vid vårt bostadsområde. rådets nuvarande skick och förvaltning. Kommunen redo-
visade även hur en eventuell framtida planläggningsprocess
sker. Översiktsplanen redovisar kommunens långsiktiga
vision för utvecklingen inom Gustafs. Den är inte juridiskt
bindande. För lite större förändringar av markanvänd-
ningen, såsom utbyggnad av nya bostäder, serviceanlägg-
ningar, större parkeringar m.m. krävs detaljplanelägg-
ningen. Vid eventuell framtida detaljplaneläggning sker
alltid information till och samråd med berörda fastighets-
ägare samt övriga boende i området.

Privatperson 4
Har granskat översiktsplanen och ser att min mark är
med som utvecklingsområde för bebyggelse A Stor-
haga. Jag kommer inte under några omständigheter
avyttra min fastighet som ligger i nära anslutning till
några andra av mina fastigheter i Storhaga. Jag är
minst 11:e generationen som äger och brukar denna
mark och har 4 barn som är intresserade av att ta
över och nyttja marken framöver.

Kommentar:
Synpunkten noteras.
I översiktsplanen redovisas ett flertal eventuella utvecklings-
områden. Redovisningen ska ses som alternativa förslag till
framtida utveckling. Enligt skrivningarna i översiktsplanen
ska nya bostäder i första hand placeras på annan mark än
jordbruksmark för att undvika exploatering av mer jord-
bruksmark. Vid en eventuell kommande detaljplanering så
sker alltid samråd med berörda markägare. Se även närmare
beskrivning av översiktsplanens status i kommentar ovan till
”Namnlista”.

Privatperson 5
Av granskningshandlingen av den fördjupade över-
siktsplanen över Gustafs tätort framgår att kommu-
nen endast har varit i kontakt med/fört dialog med
tre (3) stycken lantbrukare i området, som bildat en
referensgrupp, i översiktsplanearbetet. Gustafs består
av många fler lantbrukare, som således inte fått möj-
lighet att ha en dialog med kommunen och framföra
sina åsikter. Det torde därför kunna vara så att
referensgruppens deltagare inte alls är representativ
för de flesta lantbrukarnas åsikter i Gustafs, då de
endast utgör en liten minoritet av alla ägare av jord-
bruk i Gustafs. De senare kan göra helt andra bedöm-
ningar av behov av jordbruksmark.

Kommunen gör en bedömning i granskningshand-
lingen att utbyggnad av ytterligare bostäder i Gustafs
är ett väsentligt samhällsintresse. Kommunen skriver
också att ny bebyggelse kan placeras på jordbruks
mark i anslutning till befintlig bebyggelse genom
förtätning och komplettering.

Så som fastighetsägare motsätter jag mig förslaget att
jordbruksmarken som jag är delägare i och som ligger
i direkt anslutning till en annan bostadsfastighet i
Mora by, Gustafs endast ska få användas som jord-
bruksmark, vilket den fördjupade översiktsplanen
visar. Då det är ett väsentligt samhällsintresse att få
bygga ytterligare bostäder i Gustafs och min jord-
bruksmark ligger i direkt anslutning till befintlig
bebyggelse samtidigt som jag och min släkt i fram-

Kommentar:

Utöver dialog med referensgruppen har en samrådshandling
varit tillgänglig under perioden 24 augusti -–5 oktober 2016.
Ett möte höll den 19 september 2016 där allmänheten fick
möjlighet att ställa frågor och få mer information om det
pågående planarbetet.
Se även närmare beskrivning av översiktsplanens status i
kommentar ovan till ”Namnlista”.

Berörd fastighet, som ligger i anslutning till en befintlig
bostadsfastighet, är av begränsad omfattning, så en
eventuell komplettering med något enstaka bostadshus
bedöms kunna prövas utan särskilt utpekande i översikts-
planen. I översiktsplanen har främst större samman-
hängande utvecklingsområden redovisats. En eventuell
utbyggnad kommer att prövas mot miljöbalkens
bestämmelse i 3 kap 4§ angående jordbruksmarks
ianspråktagande för bebyggelse.
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tiden har starka intressen av att kunna bebygga jord-
bruksmarken, yrkar jag att den fördjupade översikts-
planen ändras vad gäller min fastighet vid Haggården
till att även omfatta möjligheterna att bebyggas.

Privatperson 6
Först och främst tycker jag det är diskriminerande att
varken någon pensionärsorganisation eller hem-
bygdsföreningen har fått ingå i referensgruppen.

Varför används ordet ”församlingshem” nästan
genomgående när byggnaden i verkligheten är döpt
till Gustafs församlingsgård? Gör om och gör rätt!

På karta 4 ska församlingshemmet heta församlings-
gård och bygdegård ska heta bystuga.

På karta 6 redovisas Fritid och rekreation. I tillhör-
ande text står klart och tydligt att det är av stor vikt
att bevara och utveckla de områden som används
idag samt att tillgängliggöra nya områden. Ett av de
viktigaste friluftsområdena är skogsområdet söder
om Mora by. Varför lägger man då in ett område för
bostadsbyggnation, Folieraren östra, där det idag
ligger fina promenad- och skidspår? Vad vet man om
behovet av ytterligare mark för idrottsplatsen under
de närmsta 15 åren? Förstör inte möjligheterna till en
utvidgning genom byggande av bostäder inom detta
område som dels ligger i norrläge och dessutom har
sanka områden med bl.a. en källa.
På samma karta har man i planområdets östra kant
föreslagit utredning om ett rekreationsområde vid ett
mindre vattenområde som helt felaktigt kallas ”Mört-
sjön”. Detta vattenområde har alltid hetat Spång-
bäcken och bevis finns från karta från 1913 då en
avsöndring gjordes.

Karta 10 med tillhörande text gällande Energi skrivs
om byggnaders placering och att ett soligt och vind-
skyddat läge ska eftersträvas. Kan det uppnås om
man bygger på nordsidan av Stabberget eller Käll-
berget?

Karta 12 Hälsa och säkerhet visar bl.a. potentiellt
förorenade platser. Vid kontakt med länsstyrelsen har
jag frågat vad man funnit på området väster om
skolan och begränsat av vägen mot St Skedvi. Svaret
blev skjutbana!! När jag berättade för tjänstemannen
att under min 75-åriga levnad har det aldrig funnits
någon skjutbana på denna mark. Efter lite resone-
mang kom vi fram till att den skjutbana som avses
egentligen är Gustafs jaktskytteklubbs bana som
ligger i Oråsen, men på mark som har fastighets-
beteckningen Solberga, därav den konstiga
placeringen.

Kommentar:
Synpunkten noteras.

Benämningen församlingshem bytts ut till församlingsgård.

I granskningshandlingen är dessa förändringarna genom-
förda jämfört med tidigare samrådshandling.

Avgränsningen av område G Mora by södra har minskats
jämfört med samrådshandlingen och nu ingår inte de
sankare partierna i anslutning till bäcken och i kanten
mot jordbruksmarken. På karta 1 anges både utveckling
av idrottsområdet och nya bostäder. På sid 47 står: ”För
att tillgodose den ökade efterfrågan på idrottsanläggningar
finns här möjlighet att utveckla området ytterligare exem-
pelvis med idrottshall, gym eller fritidsgård. Vid en
utbyggnad måste hänsyn tas till de många kolningsgrop-
arna i området.” En kommande utbyggnad av området
med idrottsanläggningar/bostäder ska prövas genom
detaljplaneläggning och då kommer olika intressen och
behov att utredas närmare. Kommunen instämmer i att en
närmare utvärdering av naturvärdena behöver göras i
området. Planbeskrivningen kompletteras med ”Vid
kommande detaljplaneläggning ska en naturvärdesin-
ventering göras av skogsmarken”.
Benämningen ”Mörtsjön” finns ej med i gransknings-
handlingen (fanns på karta i samrådshandlingen).

Bostadsbebyggelsen vid Folieraren östra kommer att ligga
nedan Stabbergets fot. Bebyggelsen på Källberget bedöms
kunna få en lämplig placering utifrån solförhållandena,
exakt placering kommer att studeras i samband med
kommande detaljplanering.

En fotnot införs i texten angående uppgiften rörande
förmodad felaktighet vad gäller länsstyrelsens underlag om
förorenad mark vid Enbackaskolan.
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Förhöjd risk för markradon i Källbergsområdet samt
norra sidan av Stabberget. Lämpligt för bostäder?

Elektromagnetisk strålning utmed kraftledningarna.
Kräv att ledningarna grävs ner.

Varför kallar ni Storhagaområdet för Gustafs centrum?
Kalla det istället för Storhaga centrum. Hur kan ni
påstå att Storhaga numera är den största bykärnan?
Enbacka och Mora byar är väl något större. Att
påpeka att placeringen av kyrkan och skolan skvallrar
om att dessa ovannämnda byar tidigare varit de större
bykärnorna men har, i planförfattarens ögon, numera
reducerats till något mindre. Kallas det centrum där-
för att en livsmedelsbutik och en bensinpump finns
på området? Jag anser att Enbacka är värt att fram-
häva där vi har kyrka, församlingsgården med barn-
och ungdomsverksamhet samt mycket mera, skolan
med gymnastikhallen, den lokala banken, second-
handbutiken, pizzerian, frikyrkan samt äldreboendet
Enbackagården.

Folieraren östra, tidigare område 7. Vad menas med
att befintliga stigar behöver ledas om eller återställas
på andra sidan vägen då skogsmark försvinner? Ska
skidlöparna eller terränglöparna förflytta sig till andra
sidan vägen mot Mossby eller ska nya omklädnings-
rum sättas upp där. Det kan väl inte vara bästa
lösningen att korsa ovannämnda väg.

Källberget, område 9, Lägg till buller från riksväg 70
samt att man kommer att få fördyrande kostnader då
sprängningar kommer att behövas.

Enbacka, område 17, där finns ett orört område med
endast gräsyta i hörnet av Morbyvägen och Haga-
vägen. Där skulle finnas möjlighet att bygga t.ex.
marknära lägenheter liknande dem på Spjutvägen
invid Enbackagården.

Beträffande idéerna om bäckravinen, område 16, och
tillgängligheten för rullstolar och rullatorer så krävs
det nog ganska mycket arbete med utjämnande av de
nivåskillnader som finns.

Förekomst av markradon ska belysas vid detaljplanering.
Krav på radonsäkert byggande är aktuellt.

Synpunkten noteras.

Med hänsyn till att Gustafs är en beteckning på distriktet
/f.d. socknen) och att det finns flera områden som har
centrumliknande funktioner inom planområdet, så ändras
namnet till Storhaga centrum i planbeskrivningen.

Folieraren östra, benämndes tidigare område 7, ingår nu i
delområde G Mora by södra. Texten i planbeskrivningen
har fått en otydlig lydelse. Förslag till ny lydelse:
”Befintliga stigar kan delvis behöva ledas om då delar av
skogsmarken försvinner.”

Området betecknas i granskningshandlingen E Källberget.
Texten kompletteras med att förutom risk för höga halter
av markradon bör även buller från riksvägen särskilt
beaktas. Bedömningen är att placering av ny bebyggelse bör
kunna ske utan behov av stora sprängningar.

Området är detaljplanelagt som parkmark. I översikts-
planen har främst större sammanhängande utvecklingsom-
råden redovisats. En eventuell förändring av pågående
markanvändning ska prövas via ny detaljplan.

Synpunkten noteras.

Privatperson 7
Detta område har stor potential att förtätas med fler
bostäder i framtiden då det idag finns ett flertal så
kallade ”lucktomter” som är för små för ett rationellt
jordbruk.

Min jordbruksfastighet passar väldigt bra in i ovan-
stående text. Då hela gården har inriktning mot hästar
och tävling som sker på SM nivå så kan vi inte annat

Kommentar:
Berörd fastighet ligger inom det föreslagna utvecklingsom-
rådet för bebyggelse B Lisselhaga.

För en eventuell samlad utbyggnad av bostäder på jord-
bruksmark krävs detaljplaneläggning, vilket innebär att
utformningen ska studeras närmare i samråd med bl.a.
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än motsätta oss planerna på att det ska byggas på vår
tomt.

berörda markägare. I översiktsplanens generella riktlinjer
anges att utbyggnad på jordbruksmark alltid kräver nog-
grant övervägande och att bostäder i första hand ska
placeras på annan mark än jordbruksmark. I samband
med eventuell framtida detaljplaneprocess ska konsekven-
serna av olika tänkbara alternativ beskrivas.

Kommunala remissinstanser m.fl.

Socialnämnden - ordförandebeslut
I översiktsplanen bör ”de äldres behov” förtydligas
och utvecklas.

Markområdet som är markeras för ”bostäder och
nyutveckling” och som ligger vid Enbackagården bör
förbehållas bostäder för äldre, som exempelvis
trygghetsboende, eller eventuell utökning av särskilt
boende.

Kommentar:
De äldres behov har inte beskrivits samlat under en speciell
rubrik men finns med, direkt eller indirekt, på flera ställen
i planhandlingen. I planen framhålls bl.a. vikten av god
tillgänglighet, tillgång till rekreationsområden, tillgång till
service och äldreboende samt vikten av mötesplatser.

Texten under områdesbeskrivningen av utvecklingsområde
D Enbacka kompletteras angående framtida utvecklings-
möjligheter i anslutning till Enbackagården utifrån
socialnämndens synpunkt.

STÄLLNINGSTAGANDE
Utifrån inkomna granskningssynpunkter har följande förändringar förtydliganden och kompletteringar görs i
planbeskrivningen:

· Benämningen på planhandlingen ändras till Fördjupad översiktsplan för Gustafs (Enbacka och Mora by m m).
· Skrivningar om ”Gustafs tätort” utgår och ersätts med annan relevant benämning.
· Benämningen Gustafs centrum ändras till Storhaga centrum.
· Avgränsningen av utvecklingsområdena C Skolområdet och D Enbacka justeras något så att de till

ingen del berörs av område där översvämningsrisk föreligger. Område D avgränsar också så att det inte
berörs av strandskydd.

· Texten för område H Mora by västra förtydligas angående eventuella bullerstörningar från DalaAirport.
Texten kompletteras även med att en mer ingående bedömning av lämplig markanvändning med
hänsyn till skyddsområdet för vattentäkt ska göras i samband med detaljplaneläggning .

· Texten för område G Mora by södra förtydligas angående Folieraren vad gäller området utveckling
samt kompletteras med: att vid kommande detaljplaneläggning ska en naturvärdesinventering göras
av skogsmarken samt att en arkeologisk utredning krävs.

· Information om eventuell felaktighet i länsstyrelsens underlag om förorenad mark vid Enbacka skolan
införs som fotnot.

· Texten under område D Enbacka kompletteras angående framtida utvecklingsmöjligheter i anslutning
till Enbackagården.

· Texten för område E Källberget kompletteras med risk för störningar av buller från riksvägen.
· Texten angående grön infrastruktur (sid 26) kompletteras angående utpekade värdetrakt för

gräsmarker.
· Konsekvensbeskrivningen kompletteras med ett avsnitt gällande påverkan på strandskyddet och krav på

särskilda skäl.
· Konsekvensbeskrivningen kompletteras angående skydd enligt kulturmiljölagen och krav på tillstånd.
· Vissa redaktionella ändringar gjorts i texten, bl.a. benämning på församlingsgården.
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Dessutom har följande mindre kompletteringar gjorts i handlingen:
· På karta 12 har redovisningen av ”miljöfarlig verksamhet” samt av ”generellt känsligt grus” utgått.
· Karta 13 har utgått och i stället har kartredovisningar av väg- och flygbuller inarbetats i texten.

Texten i planbeskrivningen har reviderats med avseende på ovanstående.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Säter 2018-11-16

Andreas Mossberg
Samhällsbyggnadschef

















2016-10-03 Kommentar: 

motsätter sig byggnation av Folierarerf }d0 Se svar ovan till----"=,,··· 
· ag nyligen köpt huset för att komma lite pä. sidan av
efter att tidigare bott i ett villaområde. Det måste vara

er angeläget att bygga i Enbacka nära skolan och 
usshållplatsen samt ICA. 

Skanova, 2016-08-31 Kommentar: 

Säter tillhör en av de kommuner som Skanova ser som 5jnpttnkten noteras. 
· tressant att prioritera vid en satsning med
fiberinfrastruktur som möjliggör bredband till

edborgarna och näringsliv. 

alarnas museum, 2016-09-30 
useet ställer sig positiva till att kommunen 

ppmärksammar Gustafs ur ett kulturmiljöperspektiv 
och har inget att invända mot de riktlinje r som 
föreslås. Det är positivt att odlingslandskapet 
ppfattats som kulturmiljö men kräver att Gustafs 
antbrukare har möjlighet att även i fortsättningen 
edriva sin verksamhet. 

ommentar: 

5jnpttnkten noteras. 

useet önskar att planen revideras så att den innefattar De skyddsvärda områden som pekats ttt med tanke på 
delar av yngre bebyggelse som är tongivande för 
Gustafs landskapsbild och historiska framväxt. 
Exempel är delar av 1900-talets sammanhållna 
· aområden i kyrkbyn tillsammans med

flerbostadshusområdet på fastigheten MORA 8:56. 
För att arkitekturmiljöns värde inte ska minska krävs 

kttltttrmifiiivården är hämtade ttr Dalarnas mttsettms 
inventering av kttltttrmifiö'er i Säters kommttn ttifrird 1998. 
Om ytterligare inventeringar har gjorts 
ö"nskar kommttnen ta del av detta material (gärna digitalt)far 
att kttnna ttppdatera ttnder!aget. Inga ändringar kommer att 
öras tills vi fått fler ttnder!ag. 

att såväl utrymmet mellan byggnaderna som läget i 
arrskogsterräng bevaras. Museet har även identifierat 
arnen på SOLBERGA 2:2 som potentiellt värdefull. 

ebyggelsemiljön bör innefattas av det gulmarkerade 
området kring Gustafs kyrka. 

ill sist bör det gulmarkerade området vid Boberg 
tökas till att innefatta hela ryggen på vilken 
ebyggelsen är placerad. Bebyggelsen bör bevaras i sitt 

sammanhang utan något närmare förtätning. 

2016-09-29 
Förslaget åsamkar jordbruket i området stora problem 
och för min egen del kan jag inte förlika mig med 
tbyggnaden av "Folieraren östra" område 7. Om det 
ebyggs så skulle rationell jordbruksdrift på min 

fastighet omöjliggöras eftersom det inte finns någon 
alternativ vindriktning vid tex. jordbearbetning, 
ödselspridning och kemisk bekämpning. 

a större hänsyn till jordbruket. Bygg endast i söder 
och väster om jordbruksmarken i anslutning till 

ämnda område och med en ordentlig buffertzon. 

änk på lantbrukets transporter då ni planerar för det 
är ett lika stort problem som jordbruksdriften i 
området. 

Sam rådsredogörelse 
Fördjupad översiktsplan för Gustafs tätort 

Kommentar: 

Se svar ovan till i 

Som tidigare nämnts är FÖPen en mycket grov skiss flir var 
1!Y bel?Jggelse kan tänkas lokaliseras i framtiden. Självklart 
ka stor hän!Jn tilljordbruket tas vid bel?Jggelse nära 

åkermark där btffertzoner blir en {iälvklar del i p laneringen. 
ommtmen har fått en ökad farståelse fa·r jordbrukets 

transportbehov efter medbor;gardialogen som ingått i FÖP 
arbetet. Det kttnskapsttnder!aget har legat till grund fa"r 
11tvecklingsfarslaget som presenterats. Innan fars laget blir 
verklighet behövs en detafiplan tas fram. I den processen ingår 
tttredning av jordbruksintresset och där ges mijjlighet att 
åverka planen. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0008 
 
Revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta att reglementet för samhällsbyggnadsnämnden revideras med nedanstå-
ende tillägg. 
 
_________ 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente behöver revideras enligt följande: 
 
§ 1 Nämndens ansvarområde kompletteras med: 
Nämnden är kommunens VA-huvudman och ansvarar också för verksamheterna 
kost och lokalservice. 
 
§ 2 Nämnden åligger särskilt 
Fastighet och anläggningar: sista punkten ändras till ”- förvalta kommunägda lokaler 
och anläggningar 
 
VA och Renhållning kompletteras med: 
Svara för kommunens lagstadgade skyldigheter vad gäller allmänna vattentjänster  
 

 
  



 

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 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Datum Diarienummer 
2019-01-07 Dnr KS2019/0008 

 

Revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att reglementet för samhällsbyggnadsnämnden revideras 
enligt nedanstående. 
  
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente behöver revideras enligt följande: 
 
§ 1 Nämndens ansvarområde kompletteras med: 
Nämnden är kommunens VA-huvudman och ansvarar också för verksamheterna kost 
och lokalservice. 
 
§ 2 Nämnden åligger särskilt 
Fastighet och anläggningar: sista punkten ändras till ”- förvalta kommunägda lokaler 
och anläggningar 
 
VA och Renhållning kompletteras med: 
Svara för kommunens lagstadgade skyldigheter vad gäller allmänna vattentjänster  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Margareta Jakobsson  Andreas Mossberg 
Handläggare  Förvaltningschef 

 



Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 
Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen och det gemensamma 
regelmentet för kommunens nämnder gäller bestämmelserna i detta reglemente. 
 
1 § Nämndens verksamhetsområde  
 
Samhällsbyggnadsnämnden är kommunens organ för fysisk planering och 
exploatering, gatu- och park. Nämnden ansvarar vidare för naturvårdsfrågor som 
inte handläggs av nämnd med specialreglerade uppgifter. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden är kommunens VA-huvudman och ansvarar också 
för verksamheterna kost- och lokalservice. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden är kommunens trafiknämnd enligt ”Lag om nämnder 
för vissa trafikfrågor (SFS 1978:234)”, trafik-planeringsfrågor samt kommunens 
trafiksäkerhetsarbete. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden bevakar, driver, förvaltar och underhåller det 
allmänna intresset enligt fastighetsbildnings-, anläggnings- och 
ledningsrättslagarna. Säkerställer god kommunal fastighetsförvaltning och 
tillhandahålla ändamålsenliga verksamhetslokaler och god service i samverkan 
med nyttjaren. 
 
2 § Nämnden åligger särskilt 
 
Allmänt 
− att svara för kommunens fysiska planering av mark och vatten samt 

exploatering av nya detaljplaneområden 
− att svara för projektering, anläggning, drift- och underhåll av gator, vägar, 

gång- och cykelvägar (GC), broar, kollektivtrafikanläggningar och andra 
allmänna platser samt skogar, parker och motionsspår  

− initiera och bereda ärenden om inrättande av skyddsområden enligt 7 
kap miljöbalken som är påkallade, i den mån inte uppgiften lagts på 
annan nämnd, och svara för förvaltningen av sådana områden 

− att utarbeta förslag till tariffer, taxor, avgifter och andra leveransvillkor 
− att vara kommunens huvudman för statligt finansierade projekt för 

förorenade områden 
− att vara remissorgan i frågor som rör nämndens verksamhetsområde 

liksom med uppmärksamhet följa utvecklingen inom området samt hos 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och andra kommunala nämnder 
- eller hos andra myndigheter - göra de framställningar nämnden finner 
påkallade 

− att i övrigt fullgöra de uppdrag som kommunfullmäktige överlämnar till 
nämnden. 

− förvalta kommunens råmark med däri bedriven jakt och fiske 
− stödja vid behov kultur- och fritidsevenemang då kommunen beviljat 

bidrag. 
 
Trafik 
−  att svara för planeringen av s k samhällsbetalda resor 
− att svara för lokala trafikföreskrifter enligt gällande trafiklagstiftning 
−  att svara för trafiksäkerheten inom kommunens väghållningsområde 

och samordna trafiksäkerhetsarbetet inom hela kommunen 
− att handlägga ärenden rörande skolskjutsar 

 



Gata och park 
− att svara för gaturenhållning och för renhållning utomhus där 

allmänheten får färdas fritt enligt lagen med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning 

− att handlägga frågor om undantag från skyldighet att svara för 
gångbanerenhållning som kan ha ålagts fastighetsinnehavare 

− att besluta om frågor angående namn på gator och kvarter efter remiss 
till kulturnämnden 

 
Fastighet och anläggningar  

− att svara för kommunens fastighetsbildnings- och mätningsverksamhet 
samt kommunens gemensamma kartverk 

− att svara för kommunens tomtkö, 
− att utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet och tomträtt som 

tillhör kommunen inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram 
och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt. 

− att köpa, sälja, byta, fastighetsreglera eller lösa in fastighet eller 
fastighetsdel med stöd av plan- och bygglagen (PBL) 

− upprätta hyresavtal för kommunens verksamheter med en sammanlagd hyrestid 
om högst fem år.   

− att svara för förvaltning av kommunens exploateringsmark 
− att företräda kommunen vid fastighetsbildning, fastighetsbestämning 

och dylikt 
− förvalta kommunägda lokaler och anläggningar idrotts- och 

friluftsanläggningar 
 
Lokalservice och kostservice 
− att tillgodose behovet av kost gentemot Socialnämnden och Barn- och 

utbildningsnämnden. 
− att tillgodose behovet av lokalservice (städtjänster) gentemot andra 

nämnder. 
 
VA och Renhållning 
− Svara för kommunens lagstadgade skyldigheter gällande hushållens 

avfallsfrågor. 
− Svara för kommunens lagstadgade skyldigheter vad gäller allmänna 

vattentjänster. 
 
Miljöstrategiska frågor 
Ska arbeta med interna och externa miljö- och energistrategiska frågor med utgångspunkt 
i nationella, regionala och lokala miljömål. 
 
Ansvarar för energirådgivning mot allmänheten, organisationer och föreningar samt 
mindre och medelstora företag. 
 
Energi- och klimatrådgivningen ska förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om 
energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan samt om förutsättningar att 
förändra energianvändningen i lokaler och bostäder. 
 
Råd 
Ansvarar för Tillgänglighetsrådet. 
 
3 § Ekonomisk förvaltning 
Nämnden ansvarar för den ekonomiska förvaltningen av de medel, som i 
kommunfullmäktiges årsbudget ställs till nämndens förfogande. Vid delegation av 
fullmäktiges anvisade budgetram skall nämnden delegera budgetansvaret. 



 
4 § Övriga uppgifter 
I nämndens uppgifter ingår vidare bl.a. inom nämndens verksamhetsområde, 
− informationsverksamheten 
− anpassning, utveckling och effektivisering av verksamheten 
− registeransvaret för de personregister som nämnden för i sin verksamhet 

och förfogar över. 
 
5 § Talerätt 
Nämnden får själv eller genom ombud föra talan i alla mål och ärenden som 
rör nämndens verksamhetsområde och som inte samtidigt berör annan 
nämnd. 
 
6 § Delegering från kommunfullmäktige 
 
Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden 
 

− förvärv av fastighet eller fastighetsdel för exploateringsändamål i hela 
kommunen till ett belopp om högst 500 000 kr per ärende. 

 
− försäljning av obebyggd mark i hela kommunen enligt av 

kommunfullmäktige fastställda riktlinjer beträffande pris och 
villkor i övrigt 

 
− i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra talan 

på nämndens vägnar, träffa överenskommelse om att betala fordran, anta 
ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. 

 
− ärenden enligt lagen (2006:378) om lägenhetsregister 

 
− Ärenden enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900) gällande 

antagande av detaljplan som inte är av stor vikt eller har principiell 
betydelse 
 

− Arbetsordning avseende detaljplaneprocessen enligt nedan 
 



 
 
 
 
 



 
7 § Ansvar och rapporteringsskyldighet 
Nämnden ska se till, att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas 
i lag eller förordning, samt bestämmelser i detta reglemente. 
 
Nämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret. 
 
Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i 
anledning av medborgarförslag. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  
 
Slutredovisning Stora Skedvi skola 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott hänskjuter slutredovisningen till kommunstyrelsens 
sammanträde den 29 januari 2018. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Slutredovisning av projekt Stora Skedvi skola. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0009 
 
Fördelning av kommunstyrelsens driftsbudgetram 2019 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta fastställa bud-
getram för:  
Kommunstyrelsen   3 797 kkr  
Kommunfullmäktige     636 kkr  
Kommundirektör   1 852 kkr  
Egen försörjning/Unga till arbete  2 973 kkr  
samt att delegera beslutanderätten om resterande budgetram på 47 567 kkr till för-
valtningschefen för KS förvaltning. 
 
_________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Bakgrund och ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-13 om re-
viderad budget för åren 2019 – 21. Kommunstyrelsen tilldelades 56 824 kkr i drift-
budgetram för 2019. Förvaltningen lägger följande förslag till fördelning av driftbud-
getramen: 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
Förslaget innebär att kommunstyrelsen fastställer de delar som är politiska samt hur 
mycket som ska tilldelas kommunchef respektive projektet Egen försörjning/Unga till 
arbete, och sedan delegerar till förvaltningschefen för KS förvaltning att fördela reste-
rande medel. Förvaltningschefens förslag till fördelning finns i sammanställningen ovan. 

  

Verksamhet Ram 2018 Förslag KS Förslag FC Anmärkning
Kommunstyrelsen 3 960 3 797 Sänkning -200 kkr utvecklingmedel
Kommunfullmäktige 632 636
Kommundirektören 2 001 1 852 Sänkning  -200 kkr utvecklingsmedel
Egen försörjning/Unga till arbete 2 358 2 973 Höjning 600 kkr Feriearbetare, totalt 1 000 kkr
Förvaltningschefen fördelar 47 567

Ekonomienheten 3 210 4 022 Förändrad organisation. Hypergene
Näringslivsenheten 5 435 4 955 Effektivisering -500 kkr
Kanslienheten 7 327 7 410

Personalenheten 6 710 6 240
IT-enheten 10 624 11 210 Utökad kostnad licenser samt besparing -200 kkr.
Kommunikation/Reception 3 398 3 477
Fritidsenhet 10 255 Överflytt från SBN, BUN, Kultur

45 655 56 824 47 567

Förändrad organisation samt sänkning av ram för 
löneprogram med -300 kkr 



 
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 
2019-01-15 
 

 

Fördelning av kommunstyrelsens driftsbudgetram 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar fastställa budgetram för:  
Kommunstyrelsen   3 797 kkr  
Kommunfullmäktige     636 kkr  
Kommundirektör   1 852 kkr  
Egen försörjning/Unga till arbete  2 973 kkr  
samt att delegera beslutanderätten om resterande budgetram på 47 567 kkr till förvaltningschefen för KS 
förvaltning. 
 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Bakgrund och ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-13 om reviderad budget för 
åren 2019 – 21. Kommunstyrelsen tilldelades 56 824 kkr i driftbudgetram för 2019. Förvaltningen lägger 
följande förslag till fördelning av driftbudgetramen: 
 

 
 
Förslaget innebär att kommunstyrelsen fastställer de delar som är politiska samt hur mycket som ska 
tilldelas kommunchef respektive projektet Egen försörjning/Unga till arbete, och sedan delegerar till 
förvaltningschefen för KS förvaltning att fördela resterande medel. Förvaltningschefens förslag till 
fördelning finns i sammanställningen ovan. 
 
 
 
 
 
Torbjörn Matsson 
ekonomichef 
 

Verksamhet Ram 2018 Förslag KS Förslag FC Anmärkning
Kommunstyrelsen 3 960 3 797 Sänkning -200 kkr utvecklingmedel
Kommunfullmäktige 632 636
Kommundirektören 2 001 1 852 Sänkning  -200 kkr utvecklingsmedel
Egen försörjning/Unga till arbete 2 358 2 973 Höjning 600 kkr Feriearbetare, totalt 1 000 kkr
Förvaltningschefen fördelar 47 567

Ekonomienheten 3 210 4 022 Förändrad organisation. Hypergene
Näringslivsenheten 5 435 4 955 Effektivisering -500 kkr
Kanslienheten 7 327 7 410

Personalenheten 6 710 6 240
IT-enheten 10 624 11 210 Utökad kostnad licenser samt besparing -200 kkr.
Kommunikation/Reception 3 398 3 477
Fritidsenhet 10 255 Överflytt från SBN, BUN, Kultur

45 655 56 824 47 567

Förändrad organisation samt sänkning av ram för 
löneprogram med -300 kkr 
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Ks §  
 
Kommunstyrelsens Nämndsplan 
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Ks §  
 
 
Verksamhetsinformation/kommunstyrelsens uppföljningsansvar 
 
 
Informationsärenden 

• Information om kommunens evenemangsstöd - uppföljning 
• Information om kulturnämndens verksamhet 
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Ks §  Dnr KS2018/0417 
 
Avtal om drift, skötsel och utveckling av fäboden i Säterdalen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunstyrelsen godkänna avtal 
om drift, skötsel och utveckling av fäboden i Säterdalen mellan Säters kommun och 
Forsnäsgruppen ASF AB. 
 
__________ 
 
Bakgrund 
Säters kommun har som ett led att utveckla besöksmålet Säterdalen pekat ut Säterda-
lens fäbod som en av fem besöksanledningar kring vilket arbetet ska fokuseras. I en-
lighet med antaget koncept ”Säterdalens fäbod– ”där dåtid blir framtid” ska verksamheten 
bedrivas av en samarbetsaktör.  
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till avtal om drift och skötsel av fäboden i Säterdalen har upprättats mellan 
Säters kommun och Forsnäsgruppen ASF AB för säsongen 2019 med möjlighet till 
option på ett år i taget. 
 
Kommunen uppdrar åt Forsnäsgruppen ASF AB att utifrån de möjligheter som an-
läggningens kapacitet erbjuder att driva och utveckla verksamhet på fäboden (det in-
hägnade området) i enlighet med det politisk antagna konceptet Säterdalens fäbod– ”där 
dåtid blir framtid”. Fokus ligger på djurverksamhet, servering och barnaktiviteter. Fä-
bodaktören blir i egenskap av kommunens samarbetspart en viktig ambassadör för 
Säterdalen och Säters kommun. Värdskapsfunktionen gentemot besökare och andra 
entreprenörer är en naturlig och viktig del av uppdraget. I antaget inriktningsbeslut 
slås fast att Säterdalen även fortsättningsvis ska vara öppen för alla. Utifrån det och 
värdegrunden att alla människor har lika värde är det en del i uppdraget att bidra till 
inkludering. 
 
Uppdragstiden då fäboden dagligen håller öppet för besökare sträcker sig mellan tis-
dagen den 14 maj tom tisdagen den 27 augusti 2019 med möjlighet att förlänga tom 
september, om båda parter är skriftligen överens om detta.  
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Avtal om drift, skötsel & utveckling av fäboden i Säterdalen 
 
 
Ingress 
Säters kommun (212000-2247) och Forsnäsgruppen ASF AB (559133-7463) uttrycker genom detta 
avtal en gemensam ambition att utveckla Säterdalens Fäbod.  
 
Säterdalen med sitt ravinsystem som sträcker sig en halvmil mellan Säters stad och Dalälven är unik 
för Sverige med sin spännande naturmiljö. Det är också ett populärt besöksmål där Spikholmen 
med Dalstugans servering, folkparksarrangemang, lekpark och fäboden gemensamt lockade ca 100 
000 besökare år 2015.  
 
Ett utvecklingsarbete har påbörjats och pågår med syfte att åter- och nyskapa Säterdalens position 
som ett av regionens främsta besöksmål. Ledorden är natur, barn och tillgänglighet. En mycket 
viktig del i det arbetet för att nå framgång är fäbodens verksamhet. 
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Parter 
Uppdragstagare: Forsnäsgruppen ASF AB   
  Forsnäs 5 

783 93 Stora Skedvi 
Org nr: 559133-7463 

 
Uppdragsgivare:  Säters kommun (benämnd kommunen) 
  Kommunstyrelsen  
  Rådhuset 
  783 21 Säter 

Org nr: 212000-2247 
 
§ 1 Övergripande uppdrag och åtaganden 
Kommunen uppdrar åt fäbodaktören, som åtar sig att utifrån de möjligheter som anläggningens 
kapacitet erbjuder att driva och utveckla verksamhet på fäboden (det inhägnade området) i enlighet 
med det politisk antagna konceptet Säterdalens fäbod– ”där dåtid blir framtid” (benämnt koncept), se 
bilaga. 
 
Fokus ligger på djurverksamhet, servering och barnaktiviteter. 

 
Fäbodaktören blir i egenskap av kommunens samarbetspart en viktig ambassadör för Säterdalen 
och Säters kommun. Värdskapsfunktionen gentemot besökare och andra entreprenörer är en 
naturlig och viktig del av uppdraget. I antaget inriktningsbeslut slås fast att Säterdalen även 
fortsättningsvis ska vara öppen för alla. Utifrån det och värdegrunden att alla människor har lika 
värde är det en del i uppdraget att bidra till inkludering. 
 
§ 2  Avtals längd, uppdragstid och uppsägning 
Uppdragstiden (högsäsongen) sträcker sig mellan 14 maj tom 27 augusti 2019 med möjlighet att 
förlänga tom september, om båda parter är skriftligen överens. Uppdragstagaren åtar sig att hålla 
fäboden öppen för besökare som minst mellan kl. 10-17 alla vardagar och kl. 11-17 på lördagar och 
söndagar. Uppdragstagaren har möjlighet att förlänga öppettiderna om så önskas.  Uppdragstagaren 
har tillgång till fäboden innan och en månad efter uppdragstidens utgång för att möjliggöra 
förberedelser och efterarbete.  
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Om båda parter efter avslutad säsong vill fortsätta samarbetet finns option på ett år i taget. 
Uppdragstiden fastslås inför varje år efter samråd mellan parterna. Avtalet sägs upp senast 2 
månader efter utgången högsäsong annars aktiveras optionen. 
 
§ 3 Fäbodaktörens åtaganden 

• Bedriva djurverksamhet genom att under uppdragsperioden ha olika sorters djur på plats i 
enlighet med antaget koncept. 

• Fokus ska vara barns lärande om fäbodens djur 
• Djurverksamheten skall bedrivas utifrån en föredömlig djurhållning och gällande 

djurskyddslag. Ansvarig person för djuren ska ha utbilning och/eller erfarenhet av 
djurskötsel och vara väl insatt i gällande djurskyddslagstiftning.  

• Handha nödvändig utrustning för djurhållning. 
 

• Bedriva servering på fäboden i enlighet med antaget koncept. Vilket innebär ett utbud 
som harmoniserar och förstärker fäbodens miljö. Ekologiska och närproducerade varor så 
långt som är möjligt. Det ska eftersträvas att knyta samman fäboden med den positiva 
utveckling som sker i närområdet inom de gröna näringarna. 

• Serveringen ska vara utförd utifrån god livsmedelshygien, erforderliga tillstånd och 
bestämmelser för livsmedel. 
 

• Hålla barnaktiviteter. Under säsongen ska det i huvudsak på kommersiella grunder minst 
erbjudas; 

o Information om fäbodens djur i syfte att förstärka lärandet. 
o Dagligen erbjuda olika fäbodaktiviteter. 
o En specifik ”Fäboddag” i vecka (bestäms i dialog med syfte att komplettera 

Säterdalens utbud) med minst 
 Hästaktivitet 
 Möjlighet att delta i fäbodens morgon alt. kvällsrutinerna. 
 Ytterligare en fäbodaktivitet, tex tova ull.  

o Minst 2 bokningsbara aktiviteter 
 

• Daglig tillsyn av Fäbodstig, Gamla teatern och Skjutarkröken. 
• Svara för och bekosta eventuella anställningar. 
• Utifrån den strategiska placeringen agera värd och mötesplats för andra aktörer som vill 

erbjuda tjänster inom naturturism.  
• Sköta fäboden, vilket förutom städning exempelvis inkluderar ansvar för grönytor. 
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• Verksamheten som bedrivs skall följa svensk lagstiftning, exempelvis vad gäller 
anställningsförhållanden.  

• Inneha F-skattsedel. 
• Vara momsregistrerad. 
• Om så krävs vara registrerad som arbetsgivare. 
• Hålla sin egendom och verksamhet försäkrad på ett erforderligt sätt. Där ska eventuella 

person- och sakskador som företaget, eller för vilken företaget ansvarar, orsakar genom fel 
eller försummelse inkluderas. 

• Förse kommunen med underlag för marknadsföring. Senast en månad innan säsongsstart 
delge kommunen program med det grundläggande aktivitetsutbudet.  

• På egen hand aktivt marknadsföra fäbodens verksamhet vilket bl.a. ska ske via av 
kommunen utlånade konton på sociala medier. 
 

 
§ 4 Säters kommuns åtaganden 

• Ombesörja bortforsling av gödsel. 
• Ansvara för kostnader för el, VA och sopor. 
• Ansvara för att besökarna har tillgång till utedass. 
• Ansvara för att försäkringar för byggnader och kommunens inventarier finns. 
• Ansvara för reparationer förorsakade av oförutsedda händelser som inte går att hänföra till 

tillsyn, skötsel eller planerat underhåll. 
• Tillhandahålla lösöre enligt inventarielista och ombesörja nödvändigt underhåll. 
• Driftskostnader för inbrottslarm; abonnemang, larmöverföring till SOS och service. 
• Ansvara för att fäboden är godkänd som anläggning för offentlig förevisning av djur. 
• Marknadsföring av fäboden och Säterdalen i sin helhet inom ramen för kommunens 

allmänna marknadsföring. 
 

§ 5 Ekonomi  
Utöver vad som framgår av § 3 och § 4 om parternas åtaganden skall några ekonomiska ersättningar 
inte ske mellan parterna. 
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§ 6 Kommunikation mellan kommunen och fäbodaktören  
Kommunens kontaktytor är 

• Avtalsfrågor & strategiska frågor kring uppdrag & åtaganden: Näringslivsenheten. 
• Frågor om anläggningen: Fastighetskontoret 
• Felanmälan: Säterbostäder via webben 
• Nödläge: Fastighetsjouren 

 
 
§ 7 Planering & Uppföljning 
Gemensamt planerings- & uppföljningsmöte skall hållas där representanter från kommunen 
medverkar tillsammans med fäbodaktören inför och efter avslutad sommarsäsong. Kommunen 
kallar till dessa möten. 
 
Fäbodaktören skall inför uppföljningsmötet lämna skriftlig verksamhetsredovisning. Fäbodaktören 
kan på kommunstyrelsens förfrågan ombedjas närvara vid nämndsammanträden för information 
och dialog kring verksamheten. 
 
 
§ 8 Tvist 
Tvist avgörs i första hand genom överläggningar mellan parterna. Om överenskommelse inte kan 
träffas ska avgörande ske i allmän domstol. 
 
 
§ 9 Hävning av avtalet  
Kommunen äger rätt att med omedelbar verkan häva avtalet helt eller delvis om fäbodaktören 

1. gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott genom att brista i åtagande enligt detta avtal 
2. blir föremål för ansökan om eller sätts i konkurs, likvidation eller annat liknande förfarande 
3. genom företrädare för företaget gör sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen 
4. inte fullgör sina åtaganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatter eller andra 

offentliga utgifter 
5. före eller efter avtalets tecknande underlåtit att lämna uppgifter om företaget och dess 

verksamhet som är av väsentlig betydelse för avtalets tillkomst och fortsatta giltighet. 
 

Hävning enligt ovan, punkterna 1 och 3-5, skall alltid föregås av att kommunen skriftligen ger 
fäbodaktören möjlighet till rättelse inom 8 dagar från dagen för påpekandet. 
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Hävs avtalet är fäbodaktören fullt ersättningsskyldig för den skada hävningen förorsakat. 
 
Fäbodaktören äger rätt att med omedelbar verkan häva avtalet helt eller delvis om kommunen: 

• gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott genom att brista i åtagande enligt detta avtal. 
 
Hävning enligt ovan skall alltid föregås av att fäbodaktören skriftligen ger kommunen möjlighet till 
rättelse inom 8 dagar från dagen för påpekandet.  
 
Hävs avtalet är kommunen fullt ersättningsskyldig för den skada hävningen förorsakat.  
 
Om fäbodaktören råkar ut för allvarlig sjukdom under avtalstiden och därmed inte har möjlighet att 
uppfylla sina åtaganden enligt detta avtal får fäbodaktören säga upp avtalet med omedelbar verkan. 
Kommunen skall informeras om detta snarast möjligt.  
 
 
§ 10 Giltighet  
Detta avtal är för sin giltighet beroende av att det godkänns av kommunstyrelsen i Säters kommun 
genom beslut som vinner laga kraft 
 
 
Säter den        /         2019  Säter den        /         2019 
 
 
 
____________________________ ______________________________ 
Mats Nilsson   Ulla Hellqvist  
KS ordförande, Säters kommun Forsnäsgruppen ASF AB   
 
 
 
Säter den       /         2019  Säter den       /         2019 
 
 
 
____________________________ ______________________________ 
Pär Jerfström   Stefan Newstam 
Kommunchef, Säters kommun  Forsnäsgruppen ASF AB   
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Ks §  Dnr KS2018/0418 
 
Utvecklingsplan för Säterdalen 2019 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta anta Utvecklingsplan för Säterdalen 2019. Utvecklingsplanen justeras till 
kommunstyrelsens sammanträde. 
 
___________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Av kommunfullmäktige antagen Strategi för utveckling av Säterdalen utgör grunden 
för besöksmålets utvecklingsarbete. Strategin synliggör utvecklingspotentialen, den 
konkretiserar vart vi vill och vad som krävs (framgångsfaktorer). Därefter ges en be-
skrivning av de besöksanledningar som prioriterats och nödvändiga stödfunktioner, 
vilket ska svara på frågan hur vi tar oss dit. Strategin omsätts i årliga utvecklingspla-
ner som antas av kommunfullmäktige. Där prioriteringar av aktiviteter, inom ramen 
för strategins besöksanledningar och stödfunktioner sker. Samrådsgrupp för Säterda-
len som inrättades av kommunstyrelsen 2016-08-30, § 103, följer arbetet. Det är ett 
långsiktigt arbete vilket underlättas av långsiktig planering.  
 
Strategi, antagna konceptualiseringar för besöksanledningarna och Utvecklingsplan 
2018 har utgjort grunden för framtagandet av förslag till Utvecklingsplan för Säterda-
len 2019. Utvecklingsplanens prioriteringar av aktiviteter utgår från identifierade ut-
vecklingsmöjligheter.  
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Ks §  Dnr KS2018/0389 
 
Program Säterdalen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta anta Program Säterdalen. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
I antagen Utvecklingsplan för Säterdalen 2018 (Kf 20171130) är en av aktiviteterna att 
låta ta fram en illustrationsplan där det arbete som sker inom ramen för de olika be-
söksanledningarna och stödfunktionerna samlas.  
 
Beslutad strategi för utveckling av Säterdalen (Kf 2017-01-26), innehåller en situat-
ionsplan med övergripande markanvändning. Ett antaget koncept för fäboden finns 
sedan några år. En plan avseende leken beslutades i slutet av 2017. Sammantaget så 
saknas förutsättningar att på ett bra sätt att hålla ihop och synliggöra Säterdalens ut-
veckling som helhet samt utifrån de olika delarna.  
 
Syftet är att säkerställa att utvecklingsarbetet drar nytta av möjliga synergier samt att 
tillgängliggöra ett verktyg som underlättar extern kommunikation. Det har kombine-
rats med att övergripande planer för vidareutveckling av besöksanledningarna Natur-
miljön och Parken arbetats fram. 
 
Under arbetets gång har benämningen av föreslaget dokument ändrats från illustrat-
ionsplan till program. 
 
 

  



 
Tjänsteskrivelse 

 

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

Datum Diarienummer 
2019-12-21 Dnr KS2018/0389 
 
Program Säterdalen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta antaga 
Program Säterdalen. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
 
I antagen Utvecklingsplan för Säterdalen 2018 (Kf 20171130) är en av aktiviteterna att låta ta fram en 
illustrationsplan där det arbete som sker inom ramen för de olika besöksanledningarna och 
stödfunktionerna samlas.  
 
Beslutad strategi för utveckling av Säterdalen (Kf 2017-01-26), innehåller en situationsplan med 
övergripande markanvändning. Ett antaget koncept för fäboden finns sedan några år. En plan avseende 
leken beslutades i slutet av 2017. Sammantaget så saknas förutsättningar att på ett bra sätt att hålla ihop 
och synliggöra Säterdalens utveckling som helhet samt utifrån de olika delarna.  
 
Syftet är att säkerställa att utvecklingsarbetet drar nytta av möjliga synergier samt att tillgängliggöra ett 
verktyg som underlättar extern kommunikation. Det har kombinerats med att övergripande planer för 
vidareutveckling av besöksanledningarna Naturmiljön och Parken arbetats fram. 
 
Under arbetets gång har benämningen av föreslaget dokument ändrats från illustrationsplan till program. 
 
 
 
Helena Åkerberg Hammarström  
Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten  
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INDLEDNING OCH BAKGRUND

Säterdalen idag 
Säterdalen med sitt ravinsystem som sträcker sig en 

halvmil mellan Säters stad och Dalälven är unik för Sverige 
med sina spännande naturmiljöer. En så kallad levande ravin 
med mycket speciell flora och fauna. Sedan år 2001 är delar 
av ravinen naturreservat med en 7,4 km lång vandringsled. 
Säterdalen erbjuder även folkparksarrangemang, lekmiljöer 
och en fäbod. Blomstringstiden som besöksmål har under de 
senaste årtiondena klingat av. Men trots det och små resurser 
är Säterdalen idag det besöksmål i Säters kommun som lockar 
flest besökare. 

Säterdalen som besöksmål är en unik tillgång för Säters 
kommun med stor potential för fortsatt utveckling. Ambitionen 
är att öka attraktiviteten ytterligare för att behålla och stärka 
positionen som ett tydligt besöksmål.

Utvecklingsarbete
Säterdalens utvecklingsarbete utgår från, av kommunfull-

mäktige (2017-01-26), antagen ”Strategi för utveckling av 
Säterdalen”. Strategin utgör grunden för det långsiktiga och 
strategiska utvecklingsarbete som pågår. Här beskrivs de prio-
riterade besöksanledningarna som ska vidareutvecklas (Natur-
miljön, Lekplats i naturmiljö, Fäboden, Parken samt Folkparken) 
och nödvändiga stödfunktioner (Kommunikation, Destinations- 
och produktutveckling, Koordinering samt Tillgänglighet, infra-
struktur & transporter). Strategin omsätts årligen i utvecklings-
planer som antas av kommunfullmäktige. Där sker prioriteringar 
av aktiviteter, inom ramen för strategins besöksanledningar 
och stödfunktioner, vilket avgör utvecklingstakten.

Besöksanledningarna avses kompletteras med fördjupningar 
kring hur de ska vidareutvecklas. Kommunfullmäktige 
antog redan 2015-03-24  en konceptualisering av fäbodens 
verksamhet, Säterdalens fäbod– ”där dåtid blir framtid”. 
20171130 antog kommunfullmäktige en plan, Leken i Säterdalen, 
för hur utvecklingen av leken ska utvecklas. Program Säterdalen 
avser utgöra övergripande plan för besöksanledningarna 
Naturmiljön och Parken.

Förverkligande av visionen uppnås genom samsyn, 
samarbete och aktivt delägarskap mellan såväl ideella, offentliga 
och privata aktörer kring ett gemensamt utvecklingsarbete av 
Säterdalen. 

Andra framgångsfaktorer som är av vikt enligt strategin är:
• Fokus på barn och natur
• Aktivt arbete kring tillgänglighet
• Att folkparken fortsätter utvecklas
• Förutsättningar för företagsamhet/entreprenörskap
• Lekplats i naturmiljön som i sig själv fungerar som   

 reseanledning
• Förmåga att nyttja ravinlanskapet och den spännande  

 naturmiljön är Säterdalens unika erbjudande
• Det unika erbjudandet kompletteras med lekplats i   

 naturmiljön
• Långsiktighet, uthållighet och hållbarhet

Besöksanledningar

Fem besöksanledningar har prioriterats för att uppnå visionen. Besöksanledningarna som ska vidareutvecklas samt respektive 
målbild är:

NATURMILJÖN
Säterdalens unika naturmiljö är välkänt & en självklar besöksanledning. Naturturismentreprenörer har upptäckt 
Säterdalen och utbudet av upplevelser är stort. Säterbon nyttjar naturmiljön för motion, friluftsliv och rekreation.

LEKPLATS I NATURMILJÖ   
Säterdalen erbjuder ett äventyr i unik naturmiljö med Ljusterån som en röd tråd. Såväl de yngsta som de lite äldre barnen 
utmanas fysiskt och inspireras till lärande.

FÄBODEN –BARNENS FÄBOD 
En del av ”Barnens dal”. Säterdalens fäbod syftar till ”att väcka nyfikenhet kring svensk kultur & historia, samt agera 
mötesplats mellan dåtid och framtid.” Fäbodens verksamhet med aktivitetsutbud, servering & djurhållning är variationsrik 
& attraktiv. Den drivs utifrån ett långsiktigt samarbete med entreprenör/er.

PARKEN
Säterdalen erbjuder möjligheter att motionera, utöva rekreation, leka och umgås året runt med högsäsong maj-augusti. I 
Säterdalen finns fantastiska picknickmiljöer som ett komplement till befintligt utbud. Dessa är planerade med hänsyn till 
besökarnas olika behov. Säterbon är stolt över Säterdalen som är deras park.

FOLKPARKEN ”KULTUR & MUSIKEVENEMANG”
Evenemangsturismen utvecklas och breddas genom att besökarna erbjuds ett varierat utbud av attraktiva evenemang 
som genomförs på funktionella scener. Både återkommande och av engångskaraktär. Evenemang för familjer är en 
naturlig del av ”Barnens dal”. Dalen lockar många olika arrangörer från såväl näringsliv som föreningar. Det är enkelt att 
genomföra evenemang och sakkunnig handledning erbjuds, vilket bidrar till att en mångfald av mötesplatser skapas.

• Konkreta åtgärder för att skapa engagemang & upp  
 märksamhet

• Tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan alla   
 involverade i utvecklingsarbetet

• Bred förankring bland näringens aktörer och   
 intressenter samt även hos befolkningen

• Samverkan och samarbete med regionala aktörer
• Kommunen ska ha en förutsättningsskapande roll   

 och möjliggöra för entreprenörer och föreningar att   
 bedriva professionell verksamhet i Säterdalen

• Att Säterdalen även i framtiden är öppen för alla
    

Vision 
”Säterdalens ravinlandskap är ett av 

regionens mest lockande besöksmål med 

unika upplevelser i spännande naturmiljö och 

attraktiva evenemang. För barnen är Säterdalen 

ett äventyr där det finns miljöer som utmanar 

och inspirerar till lek, lärande och fysisk 

aktivitet.”

Prioriterade målgrupper
• Barnfamiljer
• Naturintresserade

Övergripande mål
• Säterdalen återtar sin position som ett av regionens   
 främsta besöksmål 
• Skapa en lekplats i naturmiljön som i sig själv fungerar  
 som reseanledning
• Säterdalen ska erbjuda fler konkurrenskraftiga   
 produkter/tjänster
• Ökad turistekonomisk omsättning
• Ökat antal sysselsatta
• Ökat antal besökare
• Ökat företagande & etableringar
• Ökad attraktionskraft för regionen
• Ökad livskvalité för kommuninvånare &    
 befolkningsutveckling 
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ÖVERGRIPANDE 
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ÖVERGRIPANDE
Säterdalen

Framtidens Säterdalen – ett stort och varierande område 
präglat av liv, lek och rörelse, nyfikenhet och möten, naturupp-
levelser och avkoppling. Vi vill skapa tydliga entréplatser som 
välkomnar och orienterar besökare till Säterdalens alla delar. 
Säterdalens utvecklas för en mängd aktiviteter av skiftande slag 
och med olika tempo. Olika områden har olika karaktärer och 
här är det lätt att hitta en plats eller aktivitet som passar alla. 
Säterdalen utgår från befintliga värden och aktiviteter för att 
öka möjligheten till både lek, rörelse, rekreation, upplevelse och 
samvaro. Säterdalen ger mer för fler! 

Säterdalen är i  framtiden ett unikt rekreationsområde
- som bevarar och utvecklar sina tillgångar. 
- som har en övergripande disposition innehållande   
 olika områden med tydlig karaktär.
- om stödjer utvecklandet av naturpedagogik och levan- 
 de skolmiljö.
- som belyser och bevarar ovanliga, intressanta och på  
 olika sätt värdefulla biotoper.
- med tydliga och intressant gestaltade entréer och 
 informationslägen.
- där belysning, möbler och andra byggda element 
 utformats utifrån ett övergripande och tydligt gestalt- 
 ningskoncept.
- med tydliga stråk, stigar, leder, trappor för alla slags   
 ben.
- med trygga och tydliga direktiv för  parkering, varu- 
 transporter och tillståndstrafik.
- som klarar stora evenemang.
- som erbjuder en attraktiv miljö för besökare med 
 funktionsvariation.

På sidan till vänster visas en översiktlig illustrationsplan för 
framtidens Säterdal. Längre fram i rapporten finns fördjupning-
ar för de olika delområdena. 



ÖVERGRIPANDE
Funktioner och aktiviteter

Säterdalen öppnar i framtiden upp för fler aktiviteter än tidi-
gare, för att locka en ännu bredare och större publik. Det finns 
goda möjligheter för lek i alla åldrar, från småbarn till vuxna, för 
både stillhet och rörelse, social samvaro och egentid, pedago-
gik och allmän förströelse. 

Mångfalden av funktioner är tänkt att stärka varandra, inte 
konkurrera sinsemellan.   

Cykelled/anslutning 
till cykelled

Vandringsled

Promenadstråk Småbarnslek

Klätterlek 

Hinderbana

Väderskyddad 
samlingsplats

Kiosk

Utomhusgym

Folkpark/scen

Parcour

Grillplats 

Naturvärden

Samlingsplats, 
picknickplats 

Pulkabacke

Fiske Fäbod 

Dalstigen 

0                       50                     100 meter               

Café/servering

Flexibel öppen plats 
för evenemang

Lek i naturmiljö

SkridskobanaÖppna ytor för 
spontanidrott

Toaletter

Uppställningsplats
husbil 
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Meurells 
trappor 

Gröna gången 

Utsiktsvägen 

Finnbostigen 

Filosofiska gången 

Säterdalens huvudgångstråk, som leder från entrétorget vid 
Gruvplan ända bort till Fäboden, är en generöst tilltagen asfalte-
rad gångväg med god tillgänglighet, sittbänkar och belysning. 
Huvudgångstråkets gestaltning är genomgående längs hela 
sträckan för att skapa god orienterbarhet. Via huvudgångstråket 
når man snabbt alla delar av Säterdalen. Turisttåg, eller motsva-
rande funktion, som kör upp och ner i dalen sommartid har till-
stånd att åka på huvudgångstråket, men i övrigt trafikeras den 
endast av fotgängare och viss tillståndstrafik. 

De vägar som anges som gångväg är belagda med stenmjöl,  
de är inte lika breda som huvudgångstråket, bitvis med stora lut-
ningar men ändå att betraktas som gångväg i och med sitt plana 
underlag. Även här finns med jämna mellanrum möjligheter att 
vila benen. 

Övriga stigar och trappor kan vara både smala, ojämna och 
branta. De flesta stigarna finns redan idag och har överlag ett 
stort behov av upprustning vad gäller trappor, räcken och skylt-
ning. Det befintliga stigsystemet utökas med Äventyrsstigen, en 

Dalstigen 

Äventyrsstigen
Bruksvägen

Bruksvägen

Myntvägen

Marcus Kocks väg

Fäbodstigen

Äventyrsstigen

Nämnsbo-
stigen

Kärlekstigen

Myntvägen

Gruvplan

Nedreparkeringen

lekstig som utformas i enlighet med tidigare framtaget utredning 
”Leken i Säterdalen”. 

Nämnsbo- och Finnbostigarna – som ansluter till/från fäbo-
den – kräver anpassning för att kunna kombinera allmänhetens 
intresse av att ta sig fram på stigarna med fäbodens intresse av 
att hålla djuren inhägnade. Någon form av stättor eller omdrag-
ning runt hagar krävs.

Cykellederna i och kring Säterdalen är under utveckling. Vi-
sionen är att man utvecklar en startplats för cykelleder på Gruv-
plan med information, möjlighet att pumpa och tvätta cyklar med 
mera. Från startplatsen utvecklas ett cykelsystem med leder i 
olika svårighetsgrad via Säterdalen och vidare ut i omgivande 
landskap. I området mellan gruvplanen, nedre parkeringen och 
bort mot fäbodenfinns möjlighet att skapa en alternativ ”häftig” 
cykelstig ner i Säteralen. Stigen får inte komma i konflikt med 
övriga intressen. 

0                       50                     100 meter               

HUVUDENTRÉ - INFORMATIONSCENTRUM

SEKUNDÄR ENTRÉ 

HUVUDGÅNGSTRÅK
 
GÅNGVÄG 

STIG/VANDRINGSLED/TRAPPOR

CYKELLED

UTVECKLINGSOMRÅDE CYKEL

FORDONSTRAFIK
 
TILLSTÅNDSTRAFIK

ÖVERGRIPANDE
Vägar, stigar, stråk och entréer

Det ska vara tydligt vart man ska ta vägen när man som besökare 
kommer till Säterdalen. Var man parkerar, var entréerna finns och hur 
man tar sig runt i anläggningen. 

Vid alla entréer ska det finnas lättillgänglig information där det 
framgår vilken svårighetsgrad de olika lederna har, är stigen för alla, 
för nybörjaren eller för den med väldigt starka ben eller år av down-
hill-cykling i bagaget.  

Parkering för besökare ska i huvudsak ske på Gruvplan och i viss 
mån på den nedre parkeringen, samt på parkeringen vid Norrtull intill 
entrén till Bruksvägen. Allmän fordonstrafik ned i Säterdalen tillåts 
endast via Marcus Kocks väg. För tillståndstrafikanter finns det angö-
ring från nedre parkeringen till Dalslätten där det finns handikappar-
keringar vid Dalslätten. 

Varutransporter och räddningsfordon får åka ner i dalen via Mar-
cus Kocks väg och nedre parkeringen. Varutransporter ska styras till 
särskilda tider för att minimera konflikter med oskyddade trafikan-
ter. Delar av gräsytan på Dalslätten armeras för att skapa sväng- och 
vändmöjligheter för tyngre fordon.



ÄKTA VALLÖRT 

ÖVERGRIPANDE
Naturvärden 

NÄSSELKLOCKAALMSTRUTBRÄKEN

FRODIG KARAKTÄR - STRUTBRÄKEN

SKAPA/BIBEHÅLLA BRYNZON ZON AV LUND-
VÄXTER, ÄNG, SMÅBUSK, OCH ÖRTER 

BESTÅND AV ÄKTA VALLÖRT

 
BESTÅND AV ALM OCH NÄSSELKLOCKA

UPPTRAMPAD SOLBELYST SLÄNT, RÖJNING 
AV SLY FÖR ATT GYNNA SANDDRABA OCH 
HASSELSNOK

GALLRING AV BARRTRÄD HAR GENOMFÖRTS

0                       50                     100 meter               
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Säterdalen geografiska utbredning angränsar till det större 
sammanhanget; Naturreservatet Säterdalen. Säterdalen, som 
varit naturreservat sedan 2001, är ett av landets främsta exem-
pel på levande ravinlandskap. På ravinens sidor växer en djung-
elliknande, frodig lövskog med höga biologiska värden och en 
stor artrikedom. 

Syftet med naturreservatet är att bevara och vårda dessa 
värdefulla naturmiljöer samt att tillgodose området för friluftsliv. 
I området strax utanför finns också höga värden med specifika 
lokaler för ovanliga arter av både växter, insekter och djur men 
också områden där man med insatser och skötsel kan återfå fö-
rekomster av för breddgraden ovanliga arter. 

Ett av Vision Säterdalens syften är att få besökare att se vad 
mer Säterdalen har att erbjuda än lek, folkpark och fäbod, att 
bredda synfältet och att locka besökare att ta sig djupare in i 
Säterdalen och vidare mot naturreservaten, naturmiljön, kultur-
historian och vandringslederna. Ett sätt att uppnå det,  förut-
om tydlig skyltning och genomtänkt gestaltning av anslutande 
stråk, är att lyfta upp och tydliggöra de naturvärden som finns 
i folkparksdelen redan innan man når fram till naturreservatet. 

Säterdalen är på alla sätt också en unik miljö för naturpeda-
gogik för barn och ungdomar i alla åldrar. Här finns möjligheter 
att få in skolämnen som samhällskunskap, historia, naturveten-
skap, skapande, hemkunskap och idrott. 

I dialogen med föreningar som på olika sätt nyttjar Säterda-
len har önskemål kommit att till exempel berika fisket i Ljuster-
ån och Näsåkerspussen, genom att t ex plantera in ädelfisk. I 
visionen ser vi hellre att man arbetar med miljön för att gynna 

de naturligt förekommande växt- och djurarterna och visar på 
dessa i pedagogiskt syfte.

Idag lever det minst två speciella fiskarter i ån som förtjänar 
lite extra uppmärksamhet. En är Norsen - en liten laxfisk som 
luktar gurka, och den andra är Bäcknejonögon - en hajfisk som 
fick sitt namn av att man förut trodde att gälarna som sitter på 
fiskens sidor var nio ögon. Bäcknejonögon får mycket uppmärk-
samhet när det påträffas då den ser ut som en ål eller en orm, 
och den leker precis som barnen gärna i vattnet uppe vid lek-
parken.

Förr när Säterspelen gick av stapeln kom det storpublik till 
Säterdalen och Gamla teatern. Alla hade dock inte pengar nog 
att betala för att sitta på första parkett utan spring i slänten upp 
mot Utsikten var vanligt. Det springet, gjorde det svårt för grön-
ska att etablera sig och slänten var fläckvis bar och nedtrampad. 
Den varma, solbelysta och povra miljön är perfekt för arter så 
som sanddabra och hasselsnok som båda förr har observerats 
här. I vision Säterdalen finns sitthyllor i slänten som kan upp-
muntra även dagens besökare att genom sitt trampande slita ner 
det frodiga och locka tillbaka ovanliga arter. Det kan behövas en 
större insats än enbart uppmuntran till spring, så som röjning av 
sly som fått stort fäste här. 

De arter som är specifika för området kan också få utgöra 
inspiration för sittmöbler, lekskulpturer eller belysning - tänk att 
längs vägen mot naturreservaten få vila benen i en scharlakans-
röd vårskål eller vila ögonen på en flera tusen gånger förstorad 
och upplyst Desmeknopp i krispigt limegrönt? Naturen har inspi-
rerat oss människor genom alla tider så låt den fortsätta göra så. 

Att väcka intresse och göra även den oinvigde uppmärksam 
på rara arter och värden gör Säterdalen till en än mer intressant  
plats och ju mer kunskap vi har om den biologiska mångfalden, 
desto mer hänsyn och respekt visar vi den. 

Två arter vi hoppas hittar tillbaka till Säterdalen; Hasselsnok och den söta 
Sanddabran. 

Nors och Bäcknejonögon. 

För hantering av naturvärden och intressanta biotoper är det 
inte bara ett bevarande som är intressant, utan även en utveck-
ling där lämplig skötsel leder till nya och förstärkta värden. 

Säters kommun har tidigare inlett ett arbete med att ge-
nom olika skötselåtgärder återställa natur- och kulturområden 
i Säterdalens folkpark.  Avsikten har varit att gynna lövskog, in-
sektsliv och markfloran samt röja fram stigar. I det arbetet ingick 
bland annat försiktig röjning, att helt ta bort större och mindre 
granar samt försiktigt gallra och skapa gläntor för att öka ljusin-

släpp som gynnar insektsliv och markflora. Det påbörjade arbe-
tet behöver fortgå och kräver kontinuerlig uppföljning. 

I visionen för Säterdalen ser vi att man har lyckats med ambi-
tionen att med skötselåtgärder ökat och utvecklat platsens na-
turvärden, samt även andra värden för turism och friluftsliv som 
Säterdalens gedigna industri- och nöjeshistoria.  Kulturmiljöer  
som till exempel gruvmiljöerna på Gruvplan, hammarområden 
efter Dalstigen och Bruksvägen, Kungastenen, Brantingstatyn, 
Dalstugan och Gamla teatern lyfts fram och är självklara delar av 
Säterdalens kulturhistoriska utbud.

Scharlakansröd vårskål och Desmeknopp, två vackra typer som trivs i Säterda-
len. 
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GESTALTNINGSPRINCIPER



om här. Här finns också orienteringskartor över naturreservatet 
med information om marktyper, rastplatser, grillplatser, olika 
slags leder för fot, häst, cykel och traktor, historiska platser, na-
turvärden osv. 

            Norrtull
Funktioner; cykelparkering, mötesplats, orienteringskarta, 
bilparkering i anslutning
Från entré Norrtull når du Dalslätten genom Bruksvägen och 
Kvarnbron, och kommer fram vid Kungastenen. Här finns cykel-
parkering, bilparkering och orienteringskartor. 

GESTALTNINGSPRINCIPER
Entréer 

Säterdalen har många entréplatser med olika storlek och 
dignitet. Här finns huvudentréplatser för både fotgängaren och 
den bilburne, men också sekundära entréplatser som markerar 
att du tar dig in i ett nytt delområde, eller mot en ny stig, en ny 
funktion. 

HUVUDENTRÉ är entréplatser med flera funktioner så som mö-
tesplats, plats för information och en startpunkt

SEKUNDÄR ENTRÉ är mindre entréer jämfört med huvudentréer-
na, men kan också rymma funktioner så som mötesplats, plats 
för information och startpunkt. 

Entré Gruvplan
Funktioner; riktmärke/landmärke och mötesplats, information, 
orienteringskarta, bilparkering

Det här är en av de mest sedda och kända entréplatserna för 
Säterdalen. Här återfinns portalen, som fungerat som dalens sig-
num i många år, men med en ny placering närmare Säter stad, 
för att göra den kopplingen starkare och avståndet kortare. 

Entré Gruvplan som entréplats är placerad precis där det pl-
ana blir till den långa nedförsbacken, Myntvägen, ner mot Dals-
lätten. Här kan du på en kartbild se var du befinner dig just nu i 
förhållande till andra platser i Säterdalen och även vilka de an-
dra platserna är. Du kommer kunna finna information om det är 
något speciellt som pågår här, vilka öppettider kioskerna har, 
vilka aktiviteter som är på gång. 

Det är viktigt både för första-gångs-besökaren men också för 
den trogne Säterdalingen att kunna skapa sig en överblick. Att 
även fast hen enbart tänkt ta en promenad ner för att leka och 
äta glass ändå här få kännedom vad mycket mer som finns inom 
räckhåll och hur en på olika sätt kan ta del av dessa. 

Entré Dalslätten
Funktioner; mötesplats, information, orienteringskarta

Nu är du framme i Säterdalen och dess mångfald breder ut 
sig i sitt synfält. Här får du information och hjälp att orientera dig 
genom situationsplan, verksamheters öppettider, sommarens 
program och annat som kan vara av allmänt värde och intresse. 

Entré Naturreservat
Funktioner;information, orienteringskarta

På denna plats tar Naturreservatet Säterdalen vid och där-
med råder andra förhållningssätt och regler som det informeras 

HUVUDENTRÉ - INFORMATIONSCENTRUM

SEKUNDÄR ENTRÉ 

1

3

2

3

2

1

Säterdalens portal på Gruvplan. Foto: Sweco

Referensbilder skylt- och entréutformning. 
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Referensbilder för Naturrum med information i ett 
mindre format. 
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            Fäbodstigen  
Från nedre parkeringen och parkourleken går man genom en 
grind in till Fäbodstigen som leder bort till Fäboden. Besökaren 
når också Säterdalen från huvudgångstråket. 

            Gamla Teatern  
När man går längs Säterdalens gångstråk och in den tydliga 
glänta, rumslighet, som vi kallar för Gamla Teatern, är man 
väldigt nära Ljusterån och enbart ett räcke skiljer åt. På räcket 
finns information om de olika arter man kan se i Ljusterån. 

            Vandringsstigar 
Stigar som t ex Dalstigen och Gröna gången har en enkel skylt 
vid startpunkt där man också kan utläsa längd och svårighets-
grad.

            Äventyrsstigen 
Denna stig finns utritad på orienteringskartor över Säterdalen 
men skyltas inte på något mer sätt. Den här vägen ska få vara 
lite hemlighetsfull och överraskande, och dörren som man kan 
se från Gruvplan är det som viskar om att det ändå är en entré 
till något. 

            Outdoor/Biking Dalarna 
Mötesplats för cykelaktivieter i Säterdalen - här finns service 
för cyklister så som luft och vatten. Besökaren kan också hitta 
information knutet till cykling så som kartor, leder, uthyrare, 
boenden och lopp, och plats för medhavd matsäck. 

Inspirationsbilder Entré Äventyrsstigen. 

Information
SKYLTAR 

Skyltar som välkomnar ökar orienterbarheten och därmed 
tryggheten. de visar på mer gömda stråk och stigar, skapar håll-
platsr i dalen. 

Det är viktigt för en plats som Säterdalen att hitta sitt sätt att 
utforma skyltar och gärna att det hänger ihop med övrig utform-
ningsmanual för sittbänkar, papperskorgar, belysningsstolpar 
och dylikt. Då blir möbleringen, och skyltningen, ett signum för 
Säterdalen och när man som besökare kommer till informations-
platser efter annan så är man redan inläst på sättet informatio-
nen delas. Ett genomarbetat skyltprogram behöver tas fram.

NY TEKNIK 
Nya tekniker utvecklas hela tiden och kan ge mervärde och 

kunskap också på en plats som Säterdalen. Ny teknik som metod 
att få till sig fördjupad kunskap om t ex naturmiljö eller kultur-
histora, lockar många men troligtvis särskilt de yngre besökar-
na och skolklasser. Undervisningsmomentet kan bli mer lekfullt 
och intressant genom att använda digitala verktyg där man till 
exempel via appar i sin smartphone får tillgång till mer informa-
tion än vad som skulle rymmas på en fysisk informationsskylt. 
Informationen kan då presenteras som ljud, filmer och anime-
ringar som presenterar Säterdalen ur till exempel ett historiskt 
perspektiv. 

QR och AR - ny teknik som kan locka till sig en yngre besökare? 

TAKTIL  OCH KONSTNÄRLIGT 
Genom beröring kan vi också utläsa information, som exem-

pelvis blindskrift, vilket kan behöva finnas på skyltar vid åtmins-
tone huvudentréplatserna. 

Men taktil information kan också ha ett värde rent konstnär-
ligt, och t ex temperatur, materialitet, form kan avläsas genom 
beröring. 

Information kan också implementeras i en snyggt utformad 
sittbänk eller vara en del av räcke eller ett staket.

Inspiration service- och mötesplats för cykling Säterdalen. 
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Befintlig skylt från Säterdalen. Foto: Sweco. Inspirationsbild grind som leder till Fäbod och Fäbodstigen. 

Inspirationbilder för integrerad information på räcke. Inspirationbilder för utformning taktil skylt. 

Inspirationsbild för siktruta och/eller instagramspot. 

 INSTAGRAMSPOTS OCH SIKTRUTOR 
Instagramspots är en plats särskilt lämpad för att ta ett foto, 

kanske en fin port med rolig färg, eller en vy som ger bilden ett 
vackert djup. 

Klart Säterdalen också har sina bästa instagram-spots! Om 
besökaren uppmansas att tagga sin bild med en särskild hash-
tag blir det ckså ett sätt att se hur många och hur olika beöskare 
platser har. 



MYNTVÄGEN
Utrustningen längs Myntvägen som är Säterdalens primära 
gångstråk ska ha en hög gestaltningsnivå som karaktärsmäs-
sigt hänger ihop med entréplatsernas utrustning. Uttrycket ska 
vara modernt och robust.  Materialen är trä och lackerad stål. 
Myntvägen ska ha följande utrustningar: 
- sittbänkar med rygg- och armstöd
- papperskorg

FÖRSLAG DESIGN/PRINCIPER
Möbler och utrustningar

Möblerna i Säterdalen ska vara av god kvalité, hållbara över 
tid, estetiskt tilltalande och funktionella. 

Ett övergripande designkoncept ska gälla för huvudgångstrå-
ket och vid de större entréplatserna och picknickplatserna. 

En enhetlig utformning ger inte bara ett lugnt och tilltalan-
de intryck utan gör det också enklare när något behöver bytas 
ut, bättringmålas eller lagas. I konceptet ingår sittbänkar/soffor, 
sittgrupper, bänkbord, papperskorgar,  sorteringskärl, cykelställ, 
väderskydd, skyltar, kulör på trä/stål.

Enkel design och rena linjer, ett sparsmakat grundkoncept,  
ger ett större utrymme för iögonfallande och lekfulla detaljer på 
utvalda platser. I Säterdalens delområden kan typen av möbler 
skifta, som längs Fäbodstigen där man vilar på en grindstolpe 
med träribb, en tillsågad trästock eller på en kantarell? 

Längs med gångstråk ska möjligheter att sitta ner återkom-
ma minst var 100e meter, och i backig terräng, var 50e meter 
och här har sittmöbeln både ryggstöd, armstöd och utrymme för 
rullstolsburen vän bredvid. 

Vid utvalda platser; vyer, skugga, fågelsång, konst osv så 
kan med fördel en grupp av möbler placeras ut för att skapa en 
mötesplats. Exempelvis på Dalslätten där det finns grupper av 
bänkbord för flera sällskap och längs med Ljusterån där häng-
mattor återkommer. 

Papperskorgar återkommer med jämnt mellanrrum längs 
med stråk och finns också vid grill-, picknick- och mötesplatser. 
Sorteringskärl finns vid grill- och picknickplatser samt vid stora 
entréer. Det ska vara lätt att göra rätt och ta reda på sitt skräp. 

Cykelställ finns vid entréplatsen vid Gruvplan, Norrtull och 
nere på Dalslätten, både väderskyddade och mer fritt placerade 
cykelställ.  

Stilrena och 
modernt 
utformade 
sittmöbler. 
Bilderna 
kommer 
från Veksö, 
Smekab och 
Vestre. 

KARAKTÄRSOMRÅDE
GAMLA TEATERN 

KARAKTÄRSOMRÅDE NATUR 
omfattar alla övriga områden.

FÄBODSTIGEN

MYNTVÄGEN

KARAKTÄRSOMRÅDE 
FOLKPARK 

ÄVENTYRSTIGEN 

KARAKTÄRSOMRÅDE 
PARK 

KARAKTÄRSOMRÅDE
FÄBODEN

ENTRÉPLATSER
Utrustningen vid Säterdalens primära entréplatser ska ha en 
hög gestaltningsnivå som karaktärsmässigt hänger ihop med 
Myntvägens utrustning. Uttrycket ska vara modernt och robust 
men ändå passa ihop med den naturromantiska portalen som 
är Säterdalens signum.   Materialen är trä och lackerad stål. 
Platserna ska ha innehålla utrustningar för: 
- cykelparkering med ramlåsning
- informationsskyltar
- papperskorg
- sittbänkar med rygg- och armstöd

Säterdalsportalen är Säterdalens signum och varumärke. Foto: Sweco

ÄVENTYRSSTIGEN *)
Längs med Äventyrsstigen är utrusningarna varierande, lekfulla 
och konstnärliga. Material, färgsättning och uttryck är varieran-
de och lekfullt. Målet att både överraska, inspirera till lek, väcka 
tankar samt erbjuda mötesplatser och vila. 
Äventyrstigen ska innehålla utrustningar för: 
- informella sittmöbler för både en person till mindre grupper
- utsmyckning
- lek i naturmiljö 

Exempel på utrustning som fungerar för både lek och vila. 

*) För mer detaljerad information om den planerade utveck-
lingen av lekens funktioner hänvisas till dokumentet ”Leken i 
Säterdalen - utredning och utveckling”

BRUKSVÄGEN
Bruksvägen är ett grusbelagt, sekundärt gångstråk. Materia-
len i utrustningar är trä och lackerad stål. Myntvägen kan ha 
följande utrustningar: 
- sittbänkar med rygg- och armstöd
- räcken 

BRUKSVÄGEN
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Inspirationsbilder för Fäbodstigens möblering; stenblock, trästam, 
träräcke och stubbar. 

Längs med upplevelsestigen och även huvudgångstråket finns utrym-
me för det oväntade och lekfulla att dyka upp. 

Inspirationsbilder för karaktärsområdet Gamla Teatern. 
Fotot längst ner : Sweco. 

Den nyligen tillgänglighetsanpassade Kärlekstigen i Säterdalen. 
Foto: Per-Erik Björkens. 

Inspirationsbilder bland annat från naturum Tåkern och Hamra 
nationalpark.

FÄBODSTIGEN 
Längs med fäbodstigen finns goda möjligheter att sitta ner vid 
jämna och täta mellanrum men utrustningen är starkt influerad 
av omgivningen. Här är materialen naturliga; råhuggna granit-
block med träribb på sittytan, tillsågna stockar och stubbstolar. 
Även staket, räcken och broar följer en enklare utformning i 
naturliga material.  
Fäbodstigen har följande utrustningar:
- sittmöbler 
- räcken
- grind 

KARAKTÄRSOMRÅDE PARK 
Utrustningen på Dalslätten och längs med Ljusterån ska ha en 
hög gestaltningsnivå, modernt, funktionellt och robust, i mate-
rial som trä och lackerat stål. Här ska finnas plats för samvaro 
och picknick. Längs med Ljusterån kan mer lekfulla och konst-
närliga sittplatser dyka upp. 
Följande utrustningar ska finnas här: 
- bänkbord
- sittgrupper med bord 
- grillplatser
- väderskyddad samlingsplats

GAMLA TEATERN
Vid gamla teatern skiftar utrustningen karaktär och blir mer 
detaljrik och inspirerad av sekelskiftets uttryck. Bänkarna är i 
trä och metall i en balanserad färgskala med svart och traditio-
nell kromoxidgrön. Både sittmöbler framför teatern och belys-
ningsarmaturer finns på platsen idag. Längs med gångstråket 
som passerar förbi fortsätter Myntvägens gestaltningskaraktär i 
bänkar och  papperskorgar. I slänten placeras sittdäck i trä. 
Gamla teatern ska innehålla utrustningar för:
- sittande publik framför teatern
- sittbänkar med rygg- och armstöd  samt papperskorgar längs 
med gångstråket
- trädäck i slänten 

KARAKTÄRSOMRÅDE NATUR 
Med karaktärsområde natur menar vi här platser längs med 
vandringsstigar, utsikten, Skjutarkröken och mot naturreser-
vatet. Här dominerar utrusningar av trä med en robust och 
samtidigt modern utformning, tillsammans med inslag av 
rostigt järn.    
Karaktärsområden Natur har följande utrustningar:
- sittmöbler för både små och stora grupper
- grillplatser 
- väderskydd 

KARAKTÄRSOMRÅDE FOLKPARKEN OCH FÄBODEN
Områdena kring Folkparken (Spikholmen) och Fäboden ingår inte i detta programarbete. Men båda områdena har starka karak-

tärer och identifieras här som egna tydliga karaktärsområden som bör lyftas fram när man i framtiden arbetar vidare med utveck-
lingen av utrustningar för dessa områden.



FÖRSLAG DESIGN/PRINCIPER
Belysning 

Den allmänna övergripande belysningen i Säterdalen håller 
hög standard, ökar trygghet och tillgängligheten, och är i sin 
skala anpassad för parkmiljö. Genom belysningen skapas också 
spännande mindre rumsligheter i det stora.  

Huvudgångstråk är väl upplysta och här används en och 
samma armatur, från Gruvplan till Skjutarkröken, samt från Norr-
tull och vägen som ansluter vid Dalslätten. Stolpen är i skala 
anpassad för parkmiljö och håller en höjd på 4-5 meter. Stråket 
hålls ihop genom att det är samma armatur och stolpe, kulör och 
utformning. 

Längs Upplevelse- och fäbodstigen har belysningen som 
syfte att skapa effekter, att locka och att överraska. Längs med 
upplevelsestigen kan det hänga ljusslingor i ett träd, en sten 
bredvid stigen kanske lyser och längs med fäbodstigen dyker ett 
gäng med getter upp när mörkret faller på. Även enstaka träd av 
betydelse för platsbildning kan får sitt eget ljus på Dalslätten.
Viktigt är att effektbelysning inte överanvänds eftersom det fel 
utformat kan vara påtagligt störande för fladdermöss.

Belysningen är av exra vikt under mörka höst- och vintermå-
nader och det finns platser som t ex skridskobanan vid Gamla 
teatern som bara används under den säsongen. 

Genom belysningen ökar användarvänligheten över året och  
i ett annat ljus upplever vi något annat än när dalen står i som-
marskrud. 

Effektbelysning; spotlight med filter, foto: Lotta Wikegård, och lysande 
ägg/stenar från Fox. 

Inspirationsbilder; dekorations- och effektbelys-
ning i träd, foto från Fox och Lotta Wikegård. 

Exempel på enkel och stilren parkarmatur som finns i olika färger, bl a 
stålgrå, corten och galvaniserad. Bild från Fox belysning. 

Bild från området Gamla Teatern, Säterdalen, där belysningsarmaturen 
har ett mer gammeldags uttryck som passar väldigt bra in på platsen. 

Belysning för Säterdalens huvudgångstråk: 
- rundstrålande
- längd på stolpe 4-5 meter
- modern utformning
- avstånd mellan stolpar avgörs genom ljusberäkning
- målet är god allmänbelysning året runt
- en ral-kulör, ev signifikant för Säterdalen, på alla stolpar 

Belysning där huvudgångstråket passerar Gamla Teatern: 
- behåller den armatur som finns på plats idag 
- räta upp stolpar som står och lutar 

Platser där vi föreslår effektbelysning: 
- äventyrsslingan; hängande belysning i träd, belysning av träd, 
lysande ägg/stenar på marken
- Dalslätten; effekt- och dekorationsbelysning av träd
- Fäbodstigen; effektbelysning av träd, gamla teaterns baksida, 
ravinen
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FÖRDJUPNINGAR DELOMRÅDEN



BRUKSVÄGEN 

KUNGSVÄGEN 

DALSTIGEN

BRUKSVÄGEN

LJUSTERÅN

KVARNBRON

GRUVPLAN

MYNTVÄGEN

wc

Befintlig 
parkering 
rustas och 
skyltas 

parkering
Dalstigen

informa-
tionstak

entrétorg 

trapp 

entréplats 
Äventyrstigen

entréplats dalstigen 
förtydligas
 

entréplats Bruksvä-
gen utvecklas  med 
informationsskyltar 
och cykelställ. 

angöring och 
vändplan

NORRT
ULL

SV
ÄG

EN

MARCUS KOCKS VÄG

trapp 

ÄVENTYRSTIGEN

parkering, evenemangsyta, husbilsupp-
ställning, startplats mountainbike

cykelställ med tak
 

cykelställ 
utan tak

ny anslutande stig 
mot Dalstigen

Säterdalsportalen 
flyttas fram Dalstigens entréplats knyts ihop med 

entrétorget med en kantstensförsedd 
trottoar längs Kungsgatans norra 
sida.
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FÖRDJUPNING/DELOMRÅDE
Dalen möter staden 

GRUVPLAN
Gruvplan ska vara den primära parkeringsytan för Säterda-

lens besökare. Utformning, skyltning och information ska vara 
tydlig och utföras på ett sådant sätt att det för förstagångsbesö-
karen inte är någon tveksamhet om att det är här man ska parke-
ra och för att sedan ta sig vidare ned i Säterdalen. 

Specifika åtgärdsförslag för Gruvplan ligger utanför detta vi-
sionsarbete men platsens funktionsbehov är tydliga. Platsen ska 
till vardags fungera som parkeringsplats men den behöver bi-
behålla sin flexibilitet och öppenhet för att också kunna använ-
das vid stora, tillfälliga evenemang som cirkus och marknader 
till exempel. Det är också önskvärt att platsen fortsätter att vara 
uppställningsplats för husbilar. Parkeringsplatserna för besöka-
re med bil behöver styras upp både för att göra platsen mer trev-
lig trygg och tydlig. 

Gruvplan ska vara den primära startpunkten för hitresta som 
ska cykla i Säterdalen. Här ska det förutom informationsskyltar 
finnas en servicestation för cyklar med cykelställ, -tvätt och 
-pump.

ENTRÉTORGET
Säterdalen huvudentré ska utvecklas till ett tydligt och väl 

gestaltat entrétorg som samlar alla nödvändiga funktioner som 
information, toalett, cykelparkering, sittplatser med mera på 
ett tilltalande sätt. Entrétorgets utformning är starkt samman-
kopplat med de åtgärder som sker i samband med trafikverkets 
närliggande projekt ”Samtidig infart” och ”Genomfart Säter” 
där ett nytt gång- och cykelstråk från Salutorget till Säterda-
lens huvudentré planeras, via en ny gångtunnel.  Den befintli-
ga portalen flyttas fram i ett mer synligt läge från riksväg och 
centrum. Den befintliga informationstaket placeras mer cen-
tralt så att det är naturligt att passera oavsett om du kommer 

via den nya gångstråket från centrum eller har parkerat din bil 
på Gruvplan. Befintliga informationsplanscher ses över. Här ska 
man få en tydlig överblick över vad Säterdalen har att erbjuda 
både vad gäller folkparksdelen och naturreservatet. Torget får 
en hårdgjord beläggning och tydlig form med en kantsten mot 
parkeringen som tydligt signalerar att det är en gångyta. En pol-
larrad mot angöringsytan hindrar bilar att ta sig upp på torget 
och ner via Myntvägen. Mellan entrétorget och Äventyrsstigens 
entréplats skapas en kantstensförsedd trottoar som förtydligar 
stråket och skapar en trygg bilfri gångyta. Den offentliga toalet-
ten flyttas hit till ett mer centralt läge vilket ökar tryggheten för 
besökaren och minskar risken för skadegörelse.

Myntvägens bredd minskas och ges en utformning som signalerar gångväg istället för bilväg. 
Sektion skala 1:50.

En rad av betongplattor markerar vägens 
kant. Det ger en tydlighet och signalerar att 
du rör dig längs ett huvudgångstråk.

Tillgängliga sittbänkar placeras ut 
ungefär var 50:de meter längs den branta 
promenaden.

Säterdalens huvudentré med den karaktäristiska portalen utvecklas till ett 
tydligt och väl gestaltat entrétorg. Foto: Sweco

Säterdalens värddjur blir en lekskulptur vid Äventyrsstigens entréplats. Inspira-
tionsbild sköldpadda. Foto: Helena Åkerberg Hammarström

MYNTVÄGEN
Myntvägen är även i framtiden huvudstråket för gångtrafi-

kanter ner i Säterdalen. Här tillåts ingen annan fordonstrafik än 
ett turisttåg som erbjuder ett bra tillgängligt alternativ för de som 
har trötta ben eller sitter i rullstol. Myntvägen bredd minskas och 
vägen gestaltas för att skapa en trevlig och trygg promenad ur 
alla aspekter. Känslan ska vara generös bilfri gångväg, man ska 
genom gestaltningen förstå att man rör sig längs anläggningens 
huvudstråk. Vägen förses med tillgängliga sittbänkar var femti-
onde meter och god belysning. Befintliga trapplopp som förbin-
der Myntvägen med Dalstigen/Bruksvägen och Gruvplan rustas.

ÄVENTYRSTIGEN
Invid entrétorget och Gruvplan ligger Äventyrstigens en-

tréplats. Här tas den befintliga lekutrustningen bort och platsen 
utvecklas i stället till en entréplats för den nya Äventyrstigen.

Entréplatsen är en enkel öppen gräsyta med picknickbord. 
med en lekskulptur som ger en föraning om vad som väntar den 
leksugne nere i Säterdalen. Lekskulpturens tema är Säterdalens 
”värddjur”. Från entréplatsen ska man kunna ta sig vidare ner 
till Säterdalen via en nyanlagd äventyrsstig. Ingången till stigen 
markeras med en portal - en dörr.

Äventyrsstigen slingrar genom skogen och bjuder på spän-
nande, fantasieggande platser och upplevelser. Vandraren in-
bjuds att stanna till en liten stund men lockas snart vidare för att 
se vad som döljer sig bakom nästa krök. Äventyrsstigens koncept 
finns utförligare beskrivet i det tidigare framtagna dokumentet 
”Leken i Säterdalen - utredning och utveckling”.

BRUKSVÄGEN
Bruksvägen rustas och utvecklas till en tydligare alternativ 

entréväg ner i Säterdalen. Längs vägen tillåts endast gång- och 
cykeltrafik. Där Bruksvägen mynnar vid Norrtullsvägen förtyd-
ligas entréplatsen med informationsskyltar och cykelställ. Den 
befintliga parkeringen mellan kyrkogården och Bruksvägen 
rustas och skyltas upp för besökare till Säterdalen. Bruksvägen 
passerar flera kulturhistoriskt intressanta platser och objekt 
som bör lyftas fram och tydliggöras på ett bättre sätt än idag. Till 
exempel så finns det lämningar från flera hyttor och hammarom-
råden,  Myntmästarbostaden och Kungastenen.

DALSTIGEN
Dalstigen rustas upp med ny stenmjölsbeläggning och tyd-

liggörs som en alternativ entré ner i Säterdalen. Här är det fram-
förallt gångtrafik som rör sig och  karaktären ska vara lummig 
stig. Dalstigen som inte har så branta lutningar kan vara ett mer 
tillgängligt alternativ för gående än Myntvägens branta backar.

Dalstigens entréplats vid Kungsvägen tydliggörs med skylt-
ning och genom enkla gestaltningsåtgärder. Entréplatsen knyts 
ihop med Säterdalens entrétorg via en kantstensförsedd trottoar 
längs Kungsgatans norra sida.

MARCUS KOCKS VÄG
All fordonstrafik som ska till nedre parkeringen eller in i folk-

parksområdet ska åka ner via Marcus Kocks väg. Det gäller såväl 
varutransporter, utställare, fordon med tillstånd för handikap-
parkering, blåljusfordon med flera.

Myntvägen är idag ca 5,5 meter bred och är otrygg ur flera aspekter för oskyd-
dade trafikanter. Foto: Sweco 

Bruksvägen utvecklas till  en tydligare alternativ entréväg för gång- och cykel. 
Foto: Sweco

Dalstigen rustas och tydliggörs och blir en kompletterande stig ner i Säterdalen 
med lite flackare lutning Foto: Sweco

Befintligt trapplopp som förbinder Myntvägen 
med Dalstigen/Bruksvägen rustas. Foto: Sweco



FÖRDJUPNING/DELOMRÅDE
Nedre parkeringen, Dalslätten och 
Spikholmen 

Parken Planen un Blomen i Hamburg har en tydlig välkomnande entré med 
parkens namn utskuren i plåt och ett enkelt snyggt staket.

Säterdalens entré vid nedre parkeringen är otydlig och avvisande - får man gå 
in här? Foto:Sweco
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NEDRE PARKERINGEN
Nedre parkeringen struktureras upp och förses med en 

vändslinga som möjliggör att personbilar kan släppa av besöka-
re och sedan åka och parkera uppe på Gruvplan. En ny transport-
väg tillskapas mellan nedre parkeringen och Dalslätten. Trans-
portvägen är en förutsättning för att kunna skapa ett säkert 
bilfritt gångstråk längs Myntvägen. Transportvägen ska endast 
användas av fordon med särskilt tillstånd, typ varutransporter, 
räddningstjänst och polis, driftsfordon och fordon med handi-
kapptillstånd. Transportvägen kan också hållas öppen vid sär-
skilda evenemang då fordon behöver parkera nere på Dalslätten, 
som till exempel veteranbilsträffar. Befintliga asfalterade smit-
vägar mellan nedre parkeringens övre del och Myntvägen rivs 
och ersätts av en smalare gångväg.

Platsen kring nedre parkeringen ska utformas så att den blir 
tydlig, trygg och välkomnande. Den befintliga biljettkuren flyttas 
ned till angöringsytan och i samma punkt placeras en ny snyggt 
designad entrégrind. Grinden är unikt utformad för Säterdalen 
och ska fungera som ett välkomnande entréelement oavsett om 
den står öppen eller är stängd. I samband med att nedre parke-
ringen och nya transportvägen byggs ser man även över sträck-

entrégrind
fäbodstigen
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ENTRÉPLATSEN
Platsen där Myntvägen och den nya transportvägen myn-

nar nere på Dalslätten utvecklas till en gestaltad samlande 
primär entréplats - ett informationscentrum. I den här punkten 
kan många olika trafikslag mötas och entréplatsen utformas 
därför på de oskyddade trafikanternas villkor. Här finns infor-
mationstavlor, sittplatser och cykelställ. Den befintliga lottki-
oskbyggnaden som idag står borta mot Kungastenen, får en ny 
central placering här. Byggnaden kan utvecklas till en bemannad 
informations- kiosk och/eller kontor för den framtida säterdals-
värden som kan lotsa besökarna vidare bland dalens alla möjlig-
heter och aktivitetet. Strax intill entréplatsen finns plats för fyra 
handikapparkeringar för fordon med tillstånd. Från entréplatsen 
har man överblick över hela Dalslätten och full tillgänglighet till 
de centrala delarna av Säterdalen.

DALSLÄTTEN
Dalslätten med Stora scenen i fonden ska behålla samma 

funktion som den har idag. Platsen domineras av en stor öppen 
gräsyta som rymmer större evenemang med stor publik. Längs 
gräsytans kanter och Ljusteråns slingrande vatten placeras oli-
ka lek- och picknickytor med skuggande träd. Picknickytorna 
möbleras med flyttbara bänkbord. Inga grillplatser anordnas i 
den här delen av dalen på grund av risken med närheten till de 
närliggande lekmiljöerna för små barn. 

Befintliga träd längs vattnet kan behöva kompletteras för att 
skapa fler skyddande skuggiga platser. 

I utkanten av den öppna gräsytan längs Ljusteråns strand 
föreslås en lusthusliknande paviljong som kan användas vid un-
dervisning, för att skydda sig mot regn eller för att kunna lägga 
ifrån sig väskor, ytterkläder mm i. Paviljongen utformas i liknan-
de stil som paviljongen på Rådhustorget i Säters.  

Dalslättens ytor struktureras upp genom att de befintliga 
oformliga asfaltsytor rivs till förmån för tydligare vägstråk och 
mer gräs. Gräsytan kompletteras med armerat gräs i en halvcir-
kel runt entréplatsen som kan utnyttjas som köryta om större 
fordon behöver svänga runt. 

Myntvägen som är huvudgångstråget genom Säterdalen får 
en stringentare dragning med jämn bredd längs hela sträckan, 
kantad med två rader betongplattor (se sektion sid 19). 

Idag mynnar Myntvägen i ett brett och brant asfaltshav som ger en otydlig 
entrésituation och ibland uppstår trafikfarliga situationer. Foto: Sweco

Inspirationsbilder för småbarnsleken ”Lilla Säter”.

LEKEN
Leken är och kommer även i framtiden vara en central be-

söksanledning i det här området av Säterdalen. Lekens utveck-
ling har utretts i ett tidigare skede*) och behandlas därför i detta 
visionarbete endast sammanfattningsvis.

Den befintliga småbarnslekplatsen invid Dalslätten utveck-
las till en miniatyrstad med karaktärsbyggnader från Säters 
stadskärna. Innan man kommer in i staden passerar man en 
lekdel vars tema återspeglar jordbrukslandskapet som omger 
staden. Jordbruksleken har tydliga kopplingar till fäboden som 
ligger längst bort i dalen och som man kommer till om man följer 
Äventyrstigen till sitt slut. 

Småbarnslekplatsen blir unik i sitt slag och bjuder i första 
hand på storslagen rollek men i stadsmiljön finns också inte-
grerade traditionella lekvärden som rutschar, gungor, sand- och 
balanslek.*)

*) För mer detaljerad information om den planerade utveck-
lingen av lekens funktioner hänvisas till dokumentet ”Leken i 
Säterdalen - utredning och utveckling”

Inspirationsbilder för Äventyrstigen.

Paviljongen på Rådhustorget kan stå som förebild för en väderskyddad fikaplats 
nere i Säterdalen.

SPIKHOLMEN OCH FOLKPARKEN
Folkparken är en självklar och viktig del av Säterdalens 

publika karaktär och funktion. Spikholmen domineras av folk-
parksfunktionen och eftersom den besöksanledningen inte be-
handlas i detta visionsdokument så är inga åtgärder föreslagna 
för denna viktiga del av parken. Dock finns det idag en befintlig 
lekplats på Spikholmen som i tidigare lekutredning*) föreslagits 
avvecklas till förmån för möjligheter att på ett effektivare sätt 
kunna stänga av vid evenemang och aktiviteter på Spikholmen. 
En grind föreslås också på befintlig bro av samma anledning.

ningen av det befintliga stängslet och övriga entrégrindar så 
att man får en effektiv inhägning med välkomnande och funk-
tionella entréer både till vardags och för evenemangstillfällen. 
Där stängslet går genom skogbevuxen terräng kan det vara av 
enklare slag, där stängslet utgör en synlig avgränsning som till 
exempel mot nedre parkeringen kan det ges en mer omsorgsfull 
gestaltning. 

Inhägnader och grindar är idag ofunktionella, ovälkomnande, trasiga och slitna 
och behöver ses över för att skapa en effektiv inhägnad med välkommnande 
entrégrindar. Grind vid Bruksvägen. Foto: Sweco.

Äventyrstigen, som tog den lekfulla besökaren ned till Dals-
lätten från den övre parkeringen, fortsätter här genom små-
barnsleken ”Lilla Säter”, förbi picknickbord och ytor för samvaro 
och vidare över Ljusterån. Den går mellan öar och över vatten på 
olika mer eller mindre utmanande och våghalsiga sätt - tramp-
stenar, klätternät och gallerdurksbroar - och knyter ihop den 
befintliga rutsch- och klätterleken med det nya klätterleken vid 
Parcourbanan. Längs med stigen finns det både naturligt spän-
nande rumsbildningar, kojor och platser man vill stanna till vid, 
men också adderade värden för att väcka fantasi och leklust. 

Via stigen knyter man ihop hela lekområdet och tillgängliggör 
avskilda delar som det gamla Påfågelhuset. Ljusteråns vatten 
tillvaratas som en lekresurs. *)

Där Säterdalens stängslet utgör en synlig avgränsning som till exempel mot 
nedre parkeringen kan det ges en mer omsorgsfull gestaltning. 
Inspirationsbild på stängslet kring parken Planten un Blomen i Hamburg. 

Inspirationsbilder för småbarnsleken Lilla Säter.
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Längst upp vid släntens krön skapas 
en plats med vidunderlig utsikt över 
Gamla teatern. Platsen iordningsställs 
med sittplatser, slogbod och grillplats.

FÖRDJUPNING/DELOMRÅDE
Gamla Teatern 

MYNTVÄGEN
Myntvägen som är huvudgångstråket genom dalen sling-

rar sig här vidare längs Ljusteråns norra sida mot Fäboden och 
Skjutarkröken. Den här delen av Myntvägen kallas ibland även 
Turistvägen. Myntvägen har här samma utformning som tidigare 
med en stringent dragning med jämn bredd längs hela sträckan, 
kantad med två rader betongplattor (sektion se sid 19). Vägy-
tans totala bredd minskas inte inom detta delområde utan ligger 
kvar på 4 meter. Tillgängliga sittbänkar med arm- och ryggstöd 
placeras ut minst var 100:de meter. Bänkarna står dikt an mot 
gångvägen för att vara lätta att komma åt. Myntvägen är belyst. 

Myntvägen är den naturliga vägen om man ska till naturre-
servatet eller Fäboden. Stråket passerar förbi ett antal större och 
mindre platser som berikas och utvecklas. Målet är att skapa 
spännande och roliga saker att upptäcka längs vägen och som  
lockar besökaren vidare och vägen till naturreservatet och fäbo-
den upplevs kortare. 

Platserna utefter stråket ska ha en lugnare karaktär än vid 
Dalslätten, här är det ett långsammare tempo. Hängmattor 

Meurells trappor är branta och utmanande. De är i stort behov av upprustning. 
Foto: Team Solde

På strategiska punkter längs huvudgångstråket placeras olika ”konstnärliga 
lekobjekt” ut för att locka besökaren vidare mot naturreservatet.. Temat ska 
vara naturen.

Här är ett långsammare tempo. Hängmattor placeras ut längs vägen.

hängs upp i träden längs vägen och på strategiska punkter pla-
ceras olika ”konstnärliga lekobjekt” ut.

Objektens tematisering ska här kretsa kring naturen och na-
turreservatet. 

GRILLPLATSEN
Direkt efter Dalslätten öppnar sig en stor gräsyta ner mot ån. 

Här ska det skapas ett antal grillplatser. Det är ett medvetet ställ-
ningstagande att det inte ska förekomma grillning på Dalslätten 
i direkt anslutning till lekytor för små barn utan att grillplatser i 
stället anordnas här på östra sidan om ån.  Även en takad pavil-
jongbyggnad ska finnas här som skydd mot sol och regn.

MEURELLS TRAPPOR
När man kommer från Dalslätten och har passerat bron över 

Ljusterån har man till vänster en liten öppen plats från vilken 
man antingen kan ta sig vidare upp på Getryggen via Meurells 
trappor eller smita in på och ta vägen tillbaka längs Äventyrssti-
gen.  På platsen ska det finnas informationstavlor som bland an-
nat visar på det stigsystem som finns runt om i dalen.  Meurells 
trappor erbjuder en brant, utmanande och spännande klättring 
men de är i stort behov av upprustning för att bli någorlunda säk-
ra. En bit upp i slänten kommer man till en plats där det tidigare 
har stått ett lusthus/paviljong. Denna plats bör utvecklas med 
räcken och bänkar för att utvecklas till en fin målpunkt en ut-
siktsplats. Vegetation framförallt granar måste röjas för att ska-
pa utblickar ner i dalen. 

GAMLA TEATERN
Platsen kring Gamla teatern behåller sin karaktär och funk-

tionerna som den har idag med underhållning sommartid. De 
vintrar vädret tillåter finns möjlighet att platsen utgör en vinte-

Utsikt över Gamla teatern från Utsikten på släntens krön.

Informella sittplatser i form av lätta trädäck byggs i släntens nedre del vid 
Gamla teatern.

rarena med skridskoåkning och pulkaåkning i slänten.  
Den höga slänten upp mot utsiktsvägen röjs för att gynna 

rara växter och återskapa dess ursprungliga utseende och funk-
tion. I släntens nedre delar skapas informella sittplatser i form av 
lätta trädäck. Dessa kan användas som alternativ sittplatser vid 
teaterföreställningar men lockar även till vistelse och slänthäng 
övrig tid i den varma sydslänten.

Längst upp vid släntens krön skapas en plats med vidun-
derlig utsikt över Gamla teatern. Hit kommer man antingen via 
utsiktsvägen; stigen som går längs Getryggen eller så tar man 
utmaningen att bestiga slänten. Platsen blir som en  ”VIP-loge” 
till Gamla teatern och iordningsställs med sittplatser, slogbod 
och grillplats.

Exempel på en naturintregrerad plats som kan vara inspiration till platsen vid 
Utsikten.

FÄBODSTIGEN
Längs södra sidan av Ljusterån leder det en stig eller mindre 

gångväg från Nedre parkeringen och Parlour-banan till Fäboden. 
Stigen är en upplevelsestig med tematisering i enlighet med Fä-
bod konceptet. Fäbodstigens utveckling kommer att hanteras i 
ett separat dokument men idéer finns där att utveckla platser 
utefter stigen kring temat fäbodliv förr i tiden kopplat till gammal 
folktro och skogsväsen. Stigen ska genom sin utrustning och ut-
formning inge en fäbodkänsla. 



FÖRDJUPNING DELOMRÅDE
Skjutarkröken, Naturreservatet
och Fäboden

Säterdalens primära gångstråk längs Myntvägen leder be-
sökaren till ett vägskäl strax efter Gamla teatern. Här kan man 
välja att antingen ta vägen mot naturreservatet, och då passera 
platsen med namnet Skjutarkröken, eller gå över bron till Fä-
boden. Vid vägskälet skapas en liten plats som tydligt annon-
serar att om man tar till höger så kommer man till Fäboden och 
om man tar till vänster så träder man in mot naturreservatet. 
Naturrreservatet annonseras här till exempel med ett portallik-
nande objekt i stil med de konstnärliga lekobjekten som man 
tidigare har passerat längs vägen. Objektet bör knyta an i sin 
tematisering till någon växt eller något djur som är speciell just 
för Säterdalens naturreservat.
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Inspirationsbild. Att utforma en lekfullt utformad portal med naturtema kan vara 
ett sätt att tydliggöra porten till naturreservatet.
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SKJUTARKRÖKEN
På Skjutarkröken gör gångvägen en ordentlig krök runt 

Getryggen och man behöver gå ända fram för att vad som hän-
der på andra sidan. Här finns idag ett öppen gräsbevuxen glänta 
med ett par slogbodar och en grillplats. Det är en fin stillsam 
plats för medhavd matsäck och samling. Under sommaren 2018 
kunde barn här låna olika trädgårdsspel, som jätteplockepinn 
eller krocket, eller redskap för att undersöka den omkringlig-
gande naturen, som till exempel håvar, luppar med mera. Det 
hoppas vi kommer att fortsätta då det har varit ett uppskattat 
inslag och som gett liv och lockat besökare till den här platsen. 

Platsen kommer även i framtiden ha samma karaktär och 
funktion men utvecklas för att kunna bli en samlingsplats och 
utgångspunkt för olika gruppaktiviteter som ”myrsafari”, geolo-
giska vandringar eller innebandylagets fysträning. De befintliga 
slogbodarna byts ut till ett takat uteklassrum av paviljongtyp. 
Grillplatsfunktionen ska finnas kvar och på platsen det ska 
finnas lek kopplat till naturmiljön som till exempel lekkojor av 
naturmaterial.

Från Skjutarkröken kan man ta trapporna upp till Getryggen  
vandra vidare längs Utsiktsvägen, njuta av utsikten över Gamla 
teatern och ta sig vidare mot Meurells trappor eller kyrkogården.. 
Trapporna är populära träningstrappor att springa i för många 
olika idrottsgrupper och lag.

Från Skjutarkröken finns en tanke att man ska utveckla ett 
sätt att ta sig över ån till Fäbodområdet. Passagen ska bidra till 
att fler på ett lätt sätt lockas att hitta till Säterdalens lite mer pe-
rifiera delar. Idag måste man gå ganska långt till den befintliga 
bron vid fäbodens entré för att ta sig mellan de två platserna, 
och i det ligger det ett motstånd. Passagen ska vara lekfullt och 
spännande utformad och ska kunna stängas av vid behov, till ex-
empel om Fäboden är stängd. Det kan vara en bro eller så kan dra 
sig fram på en flotte. Flotten lockar genom lekfullhet och man 
upplever vattnet på nära håll. 

NATURRESERVATET
Strax bortom Skjutarkröken börjar naturreservatets område. 

Där det har sin start bör en entéplats utvecklas med fullständig 
information om reservatet, regler och bestämmelser, olika vand-
ringsleder och dess längd och svårighetsgrad samt information  
om den unika geologin, naturmiljön och rara arter av växter och 
djur som besökaren kan råka på under sin vandring. 

Från Naturreservatets entréplatsen leder Kärleksstigen ut 
mot Kärleksudden vid Näsåkerspussen. Kärleksstigen har under 
hösten 2018 rustats och tillgänglighetsanpassats. Utefter stigen 
kommer en rastplats med en grillstuga att byggas. Rastplatsen 
är en dopgåva till prins Gabriel från dalfolket. Längst ut på Kär-
leksudden kommer också en bänk formgiven på samma sätt som 
prinsparets förlovningsbänk i Älvdalen placeras. 

Inspirationsbilder flotte över Ljusterån från Skjutarkröken till Fäboden. 

Inspirationsbilder lekkojor och hängmattor. Inspirationsbilder Fäboden aktiviteter. 

Prinsparets förlovningsbänk i Älvdalen. 

FÄBODEN
Längst bort i dalen ligger Fäboden. Vad gäller dess verksam-

het och framtid hänvisar detta dokumentet till arbetet ”Säter-
dalens fäbod - där dåtid blir framtid, en konceptualisering och 
konkretisering av ett unikt besöksmål”, framtaget av Green Owl 
Travel & Consulting. 

Målet med verksamheten på Säterdalens fäbod är att väcka 
nyfikenhet kring svensk kultur och historia, och att agera mö-
tesplats för dåtid och framtid. Fäboden har som mål att vara en 
levande verksamhet med djur så som grisar, höns, kaniner och 
getter samt med möjlighet för besökaren att köpa fika och delta 
i aktiviteter knutna till livet på en fäbod.  

Under sommaren 2018 kunde man här låna olika redskap för att undersöka 
den omkringliggande naturen, som till exempel håvar, luppar med mera.Foto: 
Sweco. 

Trappan upp till Getryggen. Foto: Sweco.

Slogbodarna och grillplatsen vid Skjutarkröken med Fäboden i bakgrunden. 
Foto: Sweco. 

Kärlekstigen har under hösten 2018 tillgänglighetsanpassats. 
Foto: Per-Erik Björkens
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Serviceplan för Säters kommun 2019-2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att Serviceplan 
för Säters kommun 2019-2022 antas som kommunstyrelsens egen. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Stöd till kommersiell service och olika typer av företagsstöd är ekonomiska verktyg 
som Länsstyrelsen/Region Dalarna kan använda för att stödja och stimulera till-
gången till dagligvaror och drivmedel på landsbygden. En godtagbar servicenivå är 
viktig för att människor ska ha rimliga förutsättningar att bo kvar eller flytta till lands-
bygden. En aktuell serviceplan är en förutsättning för att man sk kunna ta eventuella 
beslut om ekonomiskt stöd till utveckling av landsbygden. 
 
Syftet med serviceplanen är att skapa en helhetsbild av tillgänglig service och metod 
för att vidmakthålla rimlig servicenivå för landsbygdens boende, företagare och besö-
kare. Denna serviceplan har bäring på de avgränsningar som anges i det Regionala 
serviceprogrammet, men serviceplanen kan och ska naturligtvis också inkluderas och 
samverka med övrig kommunal och ideell service. 
Servicenivån ska vara sådan att den kan attrahera fler människor att bo, besöka och 
verka i kommunen. Servicefrågorna är också i allra högsta grad väsentliga för att nå 
kommunens vision om 12 000 invånare år 2030. Serviceplanen ska vara ett levande 
dokument som kan utgöra ett komplement till kommunens översiktsplan.  
 
Datum för återrapportering 
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Förslag till beslut 
 
Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten föreslår att Serviceplan för Säters kommun 2019-2022 antas som 
Kommunstyrelsens egen. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
 
Stöd till kommersiell service och olika typer av företagsstöd är ekonomiska verktyg som 
Länsstyrelsen/Region Dalarna kan använda för att stödja och stimulera tillgången till dagligvaror och 
drivmedel på landsbygden. En godtagbar servicenivå är viktig för att människor ska ha rimliga 
förutsättningar att bo kvar eller flytta till landsbygden. En aktuell serviceplan är en förutsättning för att 
man sk kunna ta eventuella beslut om ekonomiskt stöd till utveckling av landsbygden. 

Syftet med serviceplanen är att skapa en helhetsbild av tillgänglig service och metod för att vidmakthålla 
rimlig servicenivå för landsbygdens boende, företagare och besökare. Denna serviceplan har bäring på de 
avgränsningar som anges i det Regionala serviceprogrammet, men serviceplanen kan och ska naturligtvis 
också inkluderas och samverka med övrig kommunal och ideell service. 

Servicenivån ska vara sådan att den kan attrahera fler människor att bo, besöka och verka i kommunen. 
Servicefrågorna är också i allra högsta grad väsentliga för att nå kommunens vision om 12 000 invånare år 
2030. Serviceplanen ska vara ett levande dokument som kan utgöra ett komplement till kommunens 
översiktsplan.  
 

Datum för återrapportering 
Återrapportering till Kommunstyrelsen sker vid eventuell revidering av serviceplanen. 

 

Kjell Bergqvist  
Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten  
 



Serviceplan för Säters kommun 2019-2022 

 

Inledning 

Stöd till kommersiell service och olika typer av företagsstöd är ekonomiska verktyg som Länsstyrelsen 
och Region Dalarna kan använda för att stödja och stimulera tillgången till dagligvaror och drivmedel 
på landsbygden. En godtagbar servicenivå är viktig för att människor ska ha rimliga förutsättningar 
att bo kvar eller flytta till landsbygden. En aktuell serviceplan är en förutsättning för att 
Länsstyrelsen/Region Dalarna ska ta eventuella beslut om ekonomiskt stöd till utveckling av 
landsbygden. 

Säters kommun är till stor del en landsbygdskommun och det är därför viktigt att kommunen, 
tillsammans med övriga aktörer, arbetar aktivt med servicefrågorna för att förstärka den positiva 
bilden av Säters Kommun. För att nå kommunens vision; att år 2030 vara 12 000 invånare, är det en 
förutsättning och prioritering för kommunen att nuvarande servicenivå utvecklas i alla kommundelar. 

Utdrag ur Säter kommuns Översiktsplan 2013 ; 

”Över hälften av kommunens befolkning bor på 
landsbygden som i Säters fall erbjuder många olika 
typer av boende. For att människor ska vilja bo och 
leva på landsbygden krävs en viss basservice och därutöver 
varierar behoven. En kontinuerlig dialog och 
ett sektorsövergripande samarbete ar väsentligt för en 
långsiktigt framgångsrik landsbygdsutveckling.” 

 

Syfte 

• Syftet med serviceplanen är att skapa en helhetsbild av tillgänglig service och metod för att 
vidmakthålla och, om möjligt, utveckla rimlig servicenivå för landsbygdens boende, företagare 
och besökare. Serviceplanen ska vara ett verktyg i kommunens planeringsarbete och ett 
underlag för Länsstyrelsens prioriteringar avseende landsbygdsutveckling. Denna serviceplan 
har bäring på de avgränsningar som anges i det Regionala serviceprogrammet; dagligvaror, 
drivmedel, betaltjänster, paket (försändelser och ombud) och servicepunkter, men 
serviceplanen kan och ska naturligtvis också inkluderas och samverka med övrig kommunal och 
ideell service.  

 

Övergripande mål 

Att bra och rimlig servicenivå finns i hela kommunen, så att boende trivs i sin vardag samt att 
attrahera fler att bo och verka. 

Ambitionen är att serviceplanen ska vara ett levande dokument som kan utgöra ett komplement till 
kommunens översiktsplan. Serviceplanen är ett dokument av övergripande karaktär som syftar att 
gälla under perioden 2019-2022.  



 

Lägesbeskrivning 

Säters kommun bildades 1971 som en sammanslagning av Säters stad, Stora Skedvi kommun och 
Gustafs kommun, där även Silvbergs socken ingick. Säters kommun har idag (180930) 11 156 
invånare varav ungefär hälften bor i Säters stad.  Drygt hälften av kommunmedborgarna bor således 
på landsbygden.  

Säter har, i jämförelse med många andra kommuner, ett bra geografiskt läge i en expansiv 
arbetsmarknadsregion som ger ett utbud när det gäller sysselsättning. Det innebär att 
kommunmedborgare i stor utsträckning dagpendlar till annan kommun. Det innebär också speciella 
förutsättningar när det gäller köpmönster. Befolkningsunderlaget ger i sig förutsättningar för service 
och av den anledningen är det av yttersta vikt att kvarvarande livsmedelsbutiker överlever. De fyller 
en viktig funktion utöver livsmedel; en naturlig mötesplats, ombud för statlig service, apoteksvaror 
med mera, men också vad beträffar attraktionskraft för nya invånare. I samtliga kommundelar finns 
också ett mycket aktivt och väl fungerande föreningsliv.  

I samtliga kommundelar finns tillgängliga tomter för nybyggnation avseende både boende och 
industrimark. För att locka investerare till detta sker samarbete på olika sätt, inte minst tillsammans 
med Falun-Borlängeregionen. 

SÄTERS KOMMUN 

Säters stad fick stadsprivilegier redan 1642 och de centrala delarna har fortfarande samma stadsplan. 
De gamla trähusen, som är av riksintresse, utgör ännu ett dominerande inslag i innerstadsbilden. I 
Säters församling bor (171231) 5506 personer.  

Från att ursprungligen vuxit fram som industriort så har byggandet av rikshospitalet för ca 100 år 
sedan dess satt sin prägel på Säter. Säters sjukhus (läs Landstinget) är, bortsett från Säters kommun, 
fortfarande kommunens största arbetsgivare med ca 400 anställda.  

Näringslivet i Säters kommun kännetecknas i övrigt av småföretagande. Det finns många privata 
företag- ca 1300 registrerade varav ungefär en fjärdedel har en eller fler anställda. Att 
småföretagande är dominerande kan väl tydligast beskrivas att det största privata företaget i 
kommunen har ca 60 anställda. Ett flertal företag är mycket framgångsrika inom sina respektive 
branscher, såväl på den inhemska och utländska marknaden. 

Gustafs är den kommundel som för närvarande växer snabbast i invånarantal och där bor 2938 
personer (171231). I Gustafs gamla socken, som består av ett antal byar, kan Enbacka, Storhaga och  
Mora by betecknas som olika typer av servicenoder. En viktig faktor i befolkningstillväxten i Gustafs 
är naturligtvis av det gynnsamma geografiska läget i anslutning till riksväg 70, mitt emellan Säter och 
Borlänge. Detta faktum gör Gustafs attraktivt för människor i alla åldrar. Närheten till staden i 
kombination med ”livet på landet” har gjort att efterfrågan på boende, både lägenheter och tomter 
för villabyggande, i Gustafs är stort. Under det senaste åren har det byggts flerbostadshus  av det 
kommunalägda bostadsbolaget samt ett flertal privata villor.  



En naturlig, och positiv, följd av befolkningsökningen har medfört att vissa verksamheter inte ”räcker 
till”. Under senare år har kommunen byggt om och byggt till Enbacka skola, förskola till årskurs 6, för 
att kunna ta emot det ökande antalet elever i yngre årskullar. På skolan finns även biblioteksfilial. 
Förskolor finns i Mora by, Storhaga samt Enbacka. I Enbacka finns också ett äldreboende. 

I Gustafs finns livsmedelsbutik med diverse ombudstjänster; post och paket, ATG och Svenska Spel. 
Pizzeria, café, bilverkstad, frisör samt tillgång till drivmedel (obemannade pumpar) finns också. Ett 
flertal framgångsrika industrier är belägna i Mora by, Gustafs, och karakteristiskt för landskapet runt 
om byarna är också lantbruket, som i kommunen är en stor och viktig näringsgren. I anslutning till 
några av gårdarna finns också ett utbud av gårdsförsäljning av livsmedel. 

Stora Skedvi kännetecknas framför allt av de gröna näringarna. Hela kedjan, från produktion till 
förädling, finns att finna. På senare år har även en besöksnäring med koppling till detta utvecklats 
mycket positivt. I denna kommundel bor 2255 personer (171231). Stora Skedvi består, liksom övriga 
kommundelar, av flera mindre byar. I Kyrkbyn, Stora Skedvi, finns livsmedelsbutik samt pizzeria, 
restaurang, saluhall, bageri, frisör, bilverkstad samt tillgång till drivmedel. I Fäggeby finns jourbutik 
och pizzeria. Även drivmedel finns att tillgå som är till nytta inte bara för vägtrafiken, utan kan 
användas även för båtar i och med närheten till Dalälven. Runt om i bygden finns också ett antal 
platser som erbjuder gårdsförsäljning av livsmedel. 

I likhet med Gustafs har i Stora Skedvi också ombyggnad/utbyggnad av förskola/skola samt bibliotek 
gjorts under senare tid. I anslutning till skolan har också en sporthall uppförts. I Kyrkbyn finns också 
ett kommunalt äldreboende. 

I kommunens sydvästra del ligger Silvberg som består av flera mindre byar. De större är Ulfshyttan, 
Skenshyttan, Grängshammar och Norbo. Totalt bor 461 personer (171231) i kommundelen. Området 
består till stora delar av berg, sjöar och skogsmark, där malm bröts redan på 1100-talet. Rester av 
den sista hyttan finns att beskåda i byn Ulfshyttan där majoriteten av kommundelens invånare bor.  

I kommundelen finns inte i dagsläget tillgång till livsmedelsbutik och därmed inte den övriga service 
som numera tillhandahålls i anslutning till sådana. Närmsta butik (Sellnäs i Borlänge kommun) ligger 
ca 12 km från Ulfshyttan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Handlingsplan 

Säters kommun vill kontinuerligt bedriva ett arbete i syfte att säkerställa att en bra och rimlig 
servicenivå i hela kommunen, så att alla trivs i sin vardag och fler attraheras att leva och bo i 
kommunen. 

Mål till 2022 

Det ska finnas en god service för alla som bor, besöker och verkar i Säters kommun. 

Servicenivån ska vara sådan att den kan attrahera fler människor att bo, besöka och verka i 
kommunen. Servicefrågorna är viktiga för att hela kommunen ska leva och för att nå kommunens 
vision om 12 000 invånare år 2030. 

• Aktivt arbeta för att vidmakthålla och öka befolkningsunderlag så att nödvändig service 
därmed säkerställs. Det innebär bl.a. att befintliga livsmedelsbutiker finns kvar, att befintlig 
service bibehålls och, om möjlighet finns, utveckla service som idag saknas i kommundelen. 

• Att lokal upphandling tillämpas i möjligaste mån. 
• Att kollektivtrafiken underlättar för kommunmedborgarna. 
• Positiv befolkningsutveckling i linje med kommunens vision (12 000 inv år 2030) 
• Kommunen ska medverka vid lokala initiativ där synergieffekter kan uppnås via gemensamt 

utvecklingsarbete mellan föreningar, organisationer och handel.  
• Verka för att kommungränser inte sätter hinder när det gäller att erbjuda god servicenivå. 
• Medverka till utveckling av lokala servicepunkter som kan fungera som mötesplats. Denna 

servicepunkt kan med fördel vara förlagd i den lokala butiken för att stärka den kommersiella 
servicen, men som alternativ (där butik saknas), finnas i hembygdsgård e.d. Det har gjorts 
försök i många verksamheter att definiera vad som kännetecknar en servicepunkt. Frågan är 
om själva definitionen har betydelse och vilka risker man löper med att sätta en mall för vad 
en servicepunkt ska innehålla. En risk kan vara att de lokala behoven, idéerna och initiativen 
inte kommer fram och servicepunkterna blir statiska. De lokala behoven och initiativen ligger 
till grund för skapandet av unika servicepunkter. Här kan kommunen vara en medhjälpare 
och i vissa fall en dörröppnare för att underlätta. 

 
Hur nå målen 

 
 
Näringsliv 
Kommunen ska stödja utvecklingen av lokala servicelösningar där intresse och underlag för sådana 
finns. Det kan ske på olika sätt beroende på lokala behov och förutsättningar. Lokala servicelösningar 
kan vara en servicegivare som används som utgångspunkt för att utöka annan service. Det kan också 
vara flera intressenter som tillsammans över ett geografiskt område tillhandhåller olika slag av 
service. 
• Kommunen ska verka för att upprätthålla och utveckla den statliga servicen i kommunen, för 

att behov för invånare och företag tillgodoses så långt som möjligt. 
• För att upprätthålla Säters kommuns attraktivitet och serviceutbud ska kommunen fortsätta 

utveckla centralorten Säter som en kommunal centralort och ett centralt service- och 
handelsområde. 



 
 
 

Kommunikationer/Infrastruktur 
 
• Kommunen ska vara öppen för att titta på och medverka till nya lösningar som kan vara av 

nytta för boende på landsbygd/glesbygd.  
• Kommunen ska verka för att bredbandsutbyggnad i linje med bredbandsstrategin, finns 

tillgänglig i hela kommunen. Det kan göras genom att ta tillvara på externa finansierings-
möjligheter för bredbandsutbyggnad i samverkan med lokalbefolkningen och andra aktörer 
samt att samordna anläggandet av bredbandsnät. I kommunen finns en person med ansvar för 
bredbandssamordning. 

• Kommunen ska arbeta för att kommungränser inte är ett hinder i planering av kollektivtrafik 
och bredbandsutbyggnad. 

• Kommunen arbetar och samverkar aktivt med regionala aktörer i frågor rörande utveckling av 
infrastrukturen.  
 

 
Ansvar och kostnader 
 
Varje nämnd och styrelse ansvarar för att inom sitt ansvarsområde vidta åtgärder i planen och 
budgeterar för de kostnader som åtgärderna medför. 
Kommunstyrelsen har ett samordningsansvar för att åtgärdsplanen genomförs. 
 
Uppföljning av Serviceplan 2019-2022 

 
Återrapportering till Kommunstyrelsen sker vid eventuell revidering av serviceplanen. 
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Kompetensförsörjningsplan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta fastställa Kompetensförsörjningsplan för Säters kommun. 
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning 
2014 beslutade kommunfullmäktige anta en Kompetensförsörjningsplan med fokus 
på kritiska kompetenser. Sedan 2014 har arbetsmarknaden förändrats avsevärd även 
om man tidigt sett den demografiska utvecklingen. Vi ser andra kritiska kompetenser 
nu men de åtgärder som tidigare gjorts har varit väldigt inriktade på rekrytering.  Den 
nya planen har ett vidare perspektiv då kompetensförsörjning är mycket mer än re-
krytering. 
 
I förvaltningarnas arbete är kompetensförsörjning ett viktigt uppdrag och ska följas 
upp av nämnden Uppföljning av kommunens- samt förvaltningarnas kompetensför-
sörjningsplaner ska ske i varje år i kommunens kvalitetsarbete. 
Kompetensförsörjning ska även redovisas i delårsbokslut och bokslut 
Förvaltningarna ska till personalutskottet redovisa de åtgärder de vidtagit kopplat till 
kompetensför-sörjning. De projekt, aktiviteter och åtgärder som varit innovativa eller 
skapat ett mervärde utöver normalvärde ska redovisas för att kunna användas som 
positivt exempel i andra delar av kommunen. 
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Kompetensförsörjningsplan 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta fastställa Kompetensförsörjningsplan för Säters kommun. 
  
Ärendebeskrivning 
2014 beslutade kommunfullmäktige anta en Kompetensförsörjningsplan med fokus på 
kritiska kompetenser. Sedan 2014 har arbetsmarknaden förändrats avsevärd även om 
man tidigt sett den demografiska utvecklingen. Vi ser andra kritiska kompetenser nu 
men de åtgärder som tidigare gjorts har varit väldigt inriktade på rekrytering.  Den nya 
planen har ett vidare perspektiv då kompetensförsörjning är mycket mer än 
rekrytering. 
 
I förvaltningarnas arbete är kompetensförsörjning ett viktigt uppdrag och ska följas 
upp av nämnden Uppföljning av kommunens- samt förvaltningarnas 
kompetensförsörjningsplaner ska ske i varje år i kommunens kvalitetsarbete. 
Kompetensförsörjning ska även redovisas i delårsbokslut och bokslut 
Förvaltningarna ska till personalutskottet redovisa de åtgärder de vidtagit kopplat till 
kompetensför-sörjning. De projekt, aktiviteter och åtgärder som varit innovativa eller 
skapat ett mervärde utöver normalvärde ska redovisas för att kunna användas som 
positivt exempel i andra delar av kommunen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malin Karhu Birgersson   
Förvaltningschef   
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Nu går vi i in framtiden med mod, nyfikenhet 
och höga ambitioner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    

  
 
 
 
 

 
 

1. Inledning 
Säters kommun har i den tidigare kompetensförsörjningsplan som antogs 2014 beskrivit vilka 
utmaningar som respektive nämnd ser för sin verksamhet. Arbetet byggde på att identifiera 
kritiska kompetenser inom den egna verksamheten.  
Att lyckas med kompetensförsörjning är en av de avgörande faktorer om en organisation ska 
lyckas eller inte. Ambitionen är att Säters kommun ska ha den kompetens som krävs för att 
kunna utföra kommunens uppdrag på bästa sätt. 
Kompetensförsörjning är ett strategiskt arbete av högsta vikt som handlar om att attrahera, 
rekrytera, utveckla, behålla och avveckla.   

 
 

Attrahera Rekrytera Utveckla Behålla Avveckla

Bredda rekryteringen 

Förläng arbetslivet 
För de som vill 

Delaktighet och 
engagemang 

Använd kompetens rätt 

Låt fler jobba  

Nyttja tekniken 
Marknadsför 

jobben 

Visa karriärmöjlig-
heter 

Fantasi är viktigare än kunskap. 
Kunskap är begränsad till det vi 
redan vet och förstå, medan fanta-
sin omfattar hela världen och allt 
som vi överhuvudtaget kommer att 
kunna veta eller förstå. 
Albert Einstein 

 
 

”Tror du att du är för liten för att 
påverka då har du aldrig haft en 
mygga i sovrummet”.  

Will Rogers 
 

Mitt i svårigheterna finns möjligheterna 

Albert Einstein 
 ”Du måste vara förändringen du vill 

se i världen” 

Mahatma Gandhi 
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Men det räcker inte med det, det handlar också om att göra det på nya sätt. För att uppnå den 
förändring som krävs för att kunna möta medborgarna behov behöver Säters kommun arbeta 
med de beprövade metoder som finns men viktigaste av allt – tänka nytt. Kompetensbehovet 
i framtiden kommer att vara annorlunda än nu och nya yrken kommer att ersätta de vi känner 
till idag. Vi vet inte heller vilka förutsättningar som kommer att råda i framtiden vilket bidrar 
till att vi behöver arbeta med kompetensförsörjning med nya förutsättningar för nya förutsätt-
ningar 
 
 
 
 

1.1 Mål 
Den övergripande kompetensförsörjningsplanen ska bidra till att Säters kommun lyckas med 
att möta framtidens utmaningar. Planen ska även styra kompetensförsörjningsarbetet i för-
valtningarna med strategin att de ska utmana sig själva i nytänkande och innovativa lös-
ningar/förändringar med målet hur löser vi kompetensförsörjningsbehovet på fler och annat 
sätt än genom nyrekryteringar.  
 

1.2 Nästa steg är de förvaltningsspecifika processerna 
För att hitta de arbetssätt och aktiviteter som är gynnsamma/framgångsrika för verksamhet-
ernas i syfte att säkra kompetensförsörjningen ska varje förvaltning arbeta med de av förvalt-
ningen utvalda processer som bidrar till attraktivitet. 
 
För att hitta de arbetssätt och aktiviteter som leder till framgång för verksamheterna och som 
är realistiska utifrån deras förmåga att nå målen ska varje förvaltning arbeta med utvalda pro-
cesser som bidrar till attraktivitet. 
 
Det kan vara olika processer under olika perioder men det avgörande för arbetet är att pro-
cessernas resultat utvärderas. De framgångsrika processer som provas ska kunna implemente-
ras i det ordinarie kompetensförsörjningsarbetet och även användas i andra verksamheter. 
Icke framgångsrika processer är lika värdefulla då det efter analys kan vara i behov av korrige-
ringar eller att man konstaterar att det inte var en framgångsrik process och drar lärdom av 
det.  
 
Förvaltningarna ska i verksamhetsplanen beskriva mer ingående och grundläggande kartlägga 
vilka kompetenser som finns och koppla dessa till eventuella kompetensbrister som finns i nu-
läget och som påverkar förvaltningen och organisationen framåt. Verksamhetsplanen ska 
också innehålla de processer som förvaltningen valt att prioritera för att hitta nya arbetssätt 
kring kompetensförsörjning. 
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2. Nulägesbeskrivning 
I Säters kommun finns 84 olika yrken vilka är fördelade på vård och omsorg 42 % procent, ut-
bildning 39 % procent, samhällsbyggnad 14 % procent, kultur 1 % procent, kommunstyrelse-
förvaltning 4 % procent. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Under de kommande fem åren har Säters kommun totalt ca 98 pensionsavgångar. Flest  
pensionsavgångar återfinns inom Utbildning och Vård och omsorg. 
 
Beräkningarna utgår från tillsvidareanställda födda 1953 samt att medarbetarna går i pension 
när de fyller 65 år. 
 

Säters kommuns pensionsavgångar 2019 2020 2021 2022 2023 
 
Totalt 

Vård och omsorg 6 5 9 9 9 38 

Utbildning 5 8 11 11 7 42 

Samhällsbyggnad 2 2 5 1 4 14 

Kommunstyrelseförvaltning 1   1   1 3 

Kultur     1     1 

Totalt 14 15 27 21 21 98 

 
 

Medarbetare inom olika verksamheter

Vård och omsorg 42 % Utbildning 39 %

Samhällsbyggnad 14 % Kommunstyrelseförvaltning 4 %

Kultur 1 %
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3. Vilka förändringar står Säters kommun inför? 
3.1 Demografi 
Idag bor omkring 10 miljoner personer i Sverige, 57 % av dem beräknas år 2018 vara mellan 
20 - 64 år och i arbetsför ålder. De övriga 43 % utgörs av barn och unga samt av äldre över 65 
år. Fram till 2070 beräknas befolkningen öka till knappt 13 miljoner. 
 

 
 
 I Säters kommun kommer under denna period åldersstrukturen att förändras, det är framför 
allt barn och unga och personer 80 år och äldre som förväntas öka fram till 2028. Föränd-
ringen av åldersstrukturen kommer att påverka både barnomsorg, skola och äldreomsorgen i 
kommunen. Det innebär att vi redan nu ska börja planera för hur vi kan möta behovet av ar-
betskraft på bred front och med andra lösningar än nyrekryteringar. För efterfrågan på arbets-
kraft kommer att vara stor i hela länet (riket) och oberoende bransch.  
 

3.2 Befolkningsprognos  
Sveriges folkmängd beräknas om 10 år (2028) passera 11 miljoner. Enligt SCB kommer ök-
ningen att fördelas i grupper som diagrammet nedan visar. Allra mest, procentuellt ökar de 
som är 80 år och äldre och år 2028 beräknas de vara 255 000 fler än idag, en ökning med 50 
procent. 
 

 
 
Under de närmaste åren kommer befolkningsmängden i Sverige att öka med ca 1 % per år. I 
Säter beräknas ökningen bli cirka 0,5 % per år. 

57%

43%

Sveriges befolkning år 2018

Arbetsför ålder mellan 20-64 år Barn- och unga samt äldre över 65 år

231 000

399 000

309 000

255 000

 0 100 000 200 000 300 000 400 000

Fler barn och unga

Fler i åldrarna 19-64 år

Fler som är 65 år och äldre

Fler som är 80 år och äldre

Ökning av Sveriges folkmängd år 2028
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Mest ökar befolkningen i Sveriges tätorter. På landsbygden är det skillnad mellan områden 
som ligger nära respektive längre från kommunernas centralorter.  
 

3.3 Rörlighet som samhällstrend 
Rörligheten på arbetsmarknaden ökar, både geografiskt, mellan kommunerna och till privata 
arbetsgivare. Arbetsmarknadsområdena bli större i takt med att kommunikationerna och tek-
niken förändras.  
 

Varje år slutar ca 14,9 % av Säters kommuns tillsvidareanställda sina anställningar, pensions-
avgångar inräknade. Oberoende tillgång till kompentens, förändrad demografi, framtida verk-
samhetsförändringar och förändring av arbetssätt kommer det att innebära ett behov av att 
rekrytera. Frågan är hur. 
Att ha en viss personalomsättning är naturligt. Troligtvis kommer omsättningen att öka i och 
med att vi kommer att se på arbete på nya sätt. Personalomsättning kan vara en av  
organisationens möjligheter att ställa om utifrån nya krav eller nya uppdrag. Personalomsätt-
ning ska inte bara se som något negativt. Det finns dock en gräns för när omsättningen blir så 
stor att inte uppdraget kan utföras. 
Det är också viktigt att analysera orsaken till personalomsättningen. 
 

3.4 Utveckling skapar effektivare arbetssätt och ger nya välfärdsjobb 
Effektiviseringar och produktivitetsökningar är nödvändiga. Det förutsätter nytänkande, inno-
vationer och nyttjande av ny teknik. Teknik- och IT-utveckling, kommunikations-möjligheter 
innebär att kompetenskraven förändras. Utvecklingen kan leda till nya jobb, ändrade arbets-
sätt och till att arbetsuppgifterna omfördelas mellan yrkesgrupper. 
 

3.5 Vilken kompetens behöver Säters kommun för att uppnå målen? 

Kommer den kompetens vi har i dag vara intressant i framtiden? 
Studier finns på att 60 procent av de ungdomar som i dag går i grundskolan kommer att ha yr-
ken som i dag inte finns. 
För att nå målen med andra förutsättningar måste organisationen vara flexibel och kunna 
ställa om. Det innebär att alla rekryteringar eller förändringar ska ses som en möjlighet att 
skapa nytt och alltid ställa sig frågan vad behöver vi nu för att komma ett steg längre. 
 

4. Vilka strategier har Säters kommun för att möta kompe-
tensbehovet? 
4.1 Kompetensbaserad rekrytering 
Säters kommun ska använda sig av kompetensbaserad rekrytering, detta för att säkerställa att 
de rekryteringar som görs är sakligt grundade. All rekrytering ska vara fri från all diskrimine-
ring och mångfalden ska öka bland Säter kommuns anställda 
Rekrytering ska alltid vara ett resultat av en analys i verksamheten om vilka behovs som finns 
och vilka kompetenser som efterfrågas. 
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4.2 Samverkanskompetens 
Många använder begreppet samverkan i många olika sammanhang men med olika  
definitioner. Ibland handlar det om samordning och ibland om samtal. Säters kommun har i en 
utbildningsinsats med Uppsala universitet under 2018 valt att problematisera begreppet sam-
verkan för att skapa en djupare förståelse för samverkans betydelse för organisationens för-
måga att lösa problem, både med externa parter och inom organisationen. 

 
 
I utbildningen används begreppet ”wicked problem” (här med wikipedias definition) 
Wicked problem har ingen direkt översättning till svenska som är riktigt användbar men 
”Komplexa, svårlösta situationer och vår gemensamma förmåga” är en sammanfattning. 
 
En ökad samverkanskomptens ger en möjlighet att klara uppdraget med större nytta för med-
borgaren och med detta skapa en bättre tillfredställelse av att klara komplexa utmaningar i 
organisationen och mellan organisationer. 
Viktigt  är utveckla samverkanskompetensen inom organisationen för en ökad måluppfyllelse 
men också öka attraktiviteten för medborgare och medarbetare. 
 

4.3 ARUBA 
Begreppet ARUBA används ofta inom HR för att beskriva kompetensförsörjningsprocessen 
 

 
Ett utvecklat arbetssätt kring samtliga delar bidrar till en mer hållbar organisation.  

Attrahera Rekrytera Utveckla Behålla Avveckla
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Att attrahera medarbetare är mycket viktigt och att göra med genom att medarbetare och 
medborgare är ambassadörer är ett mycket lyckosamt sätt.  
Säters kommun ska arbeta för att vara så bra arbetsgivare så att organisationen blir sin egen-
ambassadör. 
Säters kommun behöver vidga sin syn på kompetensförsörjning genom att hantera samtliga 
delar i ARUBA på ett klokt och kompetent sätt. 
 
 

4.4 Jämställdhet/Mångfald 
Att arbeta strategiskt med jämställdhet och mångfaldsfrågor är en viktig aspekt på kompe-
tensförsörjningen. Fler måste få tillgång till den arbetsmarknad som finns och som arbetsgi-
vare måste man våga anställa människor med olika förmågor, förutsättningar och bakgrund.  
Säters kommun behöver ökad mångfald, kommunens verksamheter och medarbetare behö-
ver spegla samhället 
Ett jämställdhetsarbete har initierats av Länsstyrelsen Dalarna under 2017, i arbetet har che-
fer och medarbetare på olika nivåer utbildats. 
 
Ett arbete som fortsätter att genomföra och analysera lönekartläggningar se till att det inte 
finns osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män  
  

4.5 Kommunikation ur ett rekryteringsperspektiv 
Våra framtida medarbetare ser vi som våra kunder i när vi ska rekrytera dem. Det ger oss en 
förståelse för att vi är en av många arbetsgivare de kan välja bland. Det ger oss en förståelse 
för att vi måste erbjuda dem ett attraktivt arbete, med möjlighet till attraktiv livsstil – utifrån 
vad de anser är attraktivt. 
När vi analyserar vilka vi vill och kan rekrytera lär vi oss vad vår kund söker i ett nytt arbete, en 
ny arbetsplats och i många fall: en ny livssituation. Vi lär oss vilka delar av vad det innebär att 
vara anställd hos Säters kommun som vi ska lyfta fram, och på vilket sätt vi kan skapa intresse 
för vårt jobberbjudande. Vi balanserar vår kommunikation mellan vad vi erbjuder utifrån vårt 
kunds behov och vad vi kräver av framtida medarbetare. 
 
Vi har förmågan att använda olika sätt, olika kanaler och olika ton i vår kommunikation. Vi an-
passar oss till läget inför varje rekrytering och kommunicerar på det sätt som gör att vi kan an-
ställa personer med hög kompetens och motivation att arbeta med oss. Vi låter inte administ-
rativa processer hindra oss från att hitta vår nästa medarbetare. 
 
Förutsättningarna för arbetet, och omvärlden förändras ständigt. Varje ny rekrytering kräver 
därför en egen kommunikationsplan.  
 

4.6 Fler måste jobba mer 
Antalet i arbetsför ålder matchar inte behovet av arbetskraft. SKL (Sveriges kommuner och 
landsting) har tagit fram nio strategier för att klara kompetensförsörjningen. I den strategin 
”Låt fler jobba mer” finns en beräkning att om den genomsnittliga arbetstiden höjs till minst 
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90 % av heltid i alla yrken och yrkesgrupper så minska rekryteringsbehovet med ca 22 000 (ca 
4%) fram till 2030. Skulle alla deltidsanställda i välfärden bara arbeta 1 timme mer i veckan så 
motsvarar det nästan 6000 heltidsanställningar. Därför att det mycket viktigt att hitta for-
merna för hur fler vill jobba mer. 
 
Hur får vi arbetslivet att stata tidigare? I en debattartikel från 2015 menade Eva Adolphson, 
pensionsekonom Alecta, och Annika Creutzer, privatekonom, själva verket är tidigare jobb-
start viktigare än senare pensionsålder. De anser att fokus främst bör ligga på att få ut ungdo-
mar snabbare i arbetslivet. I dag är genomsnittsåldern för examen exempelvis 29,7 år för dem 
med högskoleutbildning i Sverige, näst högst i hela västvärlden 
 
Vi måste också ta vara på den arbetskraft som passerat 63 år, man har rätt att arbeta till 67 år 
men medelsvensken går i pension vid drygt 63 års ålder. Här finns erfarenhet och kunskap 
som har stort värde för välfärden som organisationen inte ska gå miste om 
 

4.7 Använda kompetenserna på rätt sätt  
En förutsättning för att hantera kompetensförsörjning på ett klokt sätt är att använda den 
kompetens som finns i organisationen optimalt. Det kräver nya arbetssätt och kan innebära 
att de uppgifter som finns delat upp på fler kategorier. Viktigt är att professionerna arbetar 
med det de har utbildning och kompetens för. 

5.Medarbetarskap i Säters kommun  
MCU – medarbetardriven chefsstödd utveckling 

Kommunens verksamheter kännetecknas av respekt för alla människors lika värde.  
Medarbetare i Säters kommun har alltid Säterbon i fokus. Kommunens verksamheter ska  
bidrar till bättre förutsättningar för att leva, bo och arbeta i Säter.  
Som anställda i Säters kommun arbetar vi ytterst på uppdrag av våra folkvalda politiker, och 
vårt arbete finansieras genom skatter och avgifter.  
Alla förstår sitt uppdrag och förstår hur insatsen bidrar till hela kommunens utveckling, Alla 
har förståelse för innebörden av politisk styrning och följer politiskt fattade beslut. 
I takt med att Säters kommun växer och förändras, växer och förändras även våra uppdrag. 
Detta ställer krav på att vi hela tiden arbetar för att möta de krav som ställs på oss och vår 
kompetens.  
 
Ansvaret för kompetensutveckling ligger hos både chefer och medarbetare. 
Både chefer och medarbetare har ett ansvar för att åstadkomma en god arbetsmiljö. En god 
arbetsmiljö bidrar till väl fungerande verksamheter och ett långsiktigt hållbart arbetsliv.  
 

6. Ledardeklaration  
Att vara chef och ledare i Säters kommun innebär att ska du som chef och ledare är med och bidrar till att 
skapa bästa möjliga förutsättningar för dina medarbetare, din verksamhet och kommunen att lyckas. Du är 
med och som chef skapar du förutsättningar för vårt gemensamma arbete med att utveckla former för 
nytänkande och innovation med fokus på hög kvalitet bland människor i en verksamhet som ständigt vill 
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och kan bli bättre! 
Du som chef ska skapa förutsättningar för vårt gemensamma arbete med att utveckla former för nytän-
kande och innovation med fokus på hög kvalitet bland människor i en verksamhet som ständigt vill och kan 
bli bättre! 
 
Säters kommun står inför spännande utmaningar där utveckling, effektivisering och produktivitetsökning 
inte bara är nödvändiga utan också möjliga på nya sätt. Genom nytänkande, innovationer och nyttjande av 
ny teknik kan vi utveckla våra tjänster, vår service och erbjudanden till invånaren i Säter.  
Utvecklingen kan leda oss till nya jobb, ändrade arbetssätt och till att arbetsuppgifter omfördelas mellan 
yrkesgrupper.  
 
Det kommer att krävas mod, vilja, höga ambitioner och inte minst en stor portion nyfikenhet av oss alla för 
att tillvarata de möjligheter som våra utmaningar innebär. Du som chef och ledare är med och bidrar till att 
skapa bästa möjliga förutsättningar för dina medarbetare, din verksamhet och kommunen att lyckas. Du 
som chef skapar förutsättningar för vårt gemensamma arbete med att utveckla former för nytänkande och 
innovation med fokus på hög kvalitet bland människor i en verksamhet som ständigt vill och kan bli bättre. 
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I Säter kommun har vi en stark tilltro till varje medarbetares förmåga att bidra till genomförande och ut-
veckling av våra verksamheter. Vi vet att kommunens medarbetare tillsammans bär på den potential som 
krävs för att lyckas i vårt uppdrag och åstadkomma nödvändig innovation, effektivisering och produktivi-
tetsökning. Vi vet också att vi tjänar på och ibland behöver vända oss utåt för att få inspiration till lösningar 
på problem vi ännu inte har erfarenhet av att hantera eller ens kände till att vi hade.  
 
Som chef och ledare i Säter kommun bidrar du till att skapa bästa förutsättningar genom att du: 

- Leder med utgångspunkt i uppdrag och helhet 

- Utvecklar effektiva team, samverkan och samarbeten 

- Stärker medarbetarnas förmåga 

På samma sätt som du själv leder andra med utgångspunkt i uppdraget, på samma sätt som du utvecklar 
effektiva team och på samma sätt som du aktivt arbetar för att stärka förutsättningarna för dina medarbe-
tare förväntas du leda dig själv genom att ta ansvar för din egen situation och dina egna förutsättningar.  

7. Utveckling av digitalt stöd 
Vi ser framför oss en utveckling mot matchning med hjälp av digital teknik och artificiell intelligens. 
Både våra kunder och vi kommer använda oss av tekniken. Det krävs kunskap om tekniken bakom de 
digitala tjänsterna, för att vi ska kunna använda dem på ett sätt som gör att vi kan rekrytera medarbe-
tare med rätt kompetens och förmågor, på ett effektivt sätt. Det krävs den kunskapen för att vi inte 
ska bli bortvalda av våra kunder, på grund av att vi inte framstår på ett fördelaktigt sätt i den informat-
ion som de digitala tjänsterna förser kunderna med. 
 
För att vara redo för ta till sig det stöd som digital utveckling innebär så behöver medarbetare få kun-
skap och förståelse för vad verksamheten kan använda för digitalt stöd och vilket arbetssätt detta krä-
ver. Den ökade kunskapen kommer också att öka efterfrågan på digitalt stöd. 
 
Den digitala utvecklingen ger förutsättningar för att behålla en god kvalitet i verksamheterna och ba-
lansera arbetsbelastningen. När färre ska göra mer så kommer den digitala utvecklingen att vara en 
förutsättning för att lyckas med det kommunal uppdraget 

8. Uppföljning 
I förvaltningarnas arbete är kompetensförsörjning ett viktigt uppdrag och ska följas upp av nämnden 
Uppföljning av kommunens- samt förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner ska ske i varje år i 
kommunens kvalitetsarbete. 
Kompetensförsörjning ska även redovisas i delårsbokslut och bokslut 
 
Förvaltningarna ska till personalutskottet redovisa de åtgärder de vidtagit kopplat till kompetensför-
sörjning. De projekt, aktiviteter och åtgärder som varit innovativa eller skapat ett mervärde utöver 
normalvärde ska redovisas för att kunna användas som positivt exempel i andra delar av kommunen. 
 
 



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-01-29 15  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0006 
 
Utbetalning av kommunalt partistöd 2019 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta 

1. Kommunalt partistöd betalas ut för 2019 fördelat enligt tabellen nedan. 
2. Respektive mottagande parti ska senast 2020-03-31 lämna en skriftlig redovis-

ning om hur partistödet för 2019 använts. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Det kommunala partistödet regleras i Kommunallagen 4 kap §§ 29 – 32. Kommun-
fullmäktige har 2014-05-26 antagit kompletterande regler för partistöd.  
 
Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska par-
tier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Varje kom-
mun bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara. Lokalt parti-
stöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. Partistödet får 
bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person. Det innebär att det 
måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet. 
 
Stödet ges till de partier som finns representerade i fullmäktige. Kommunen kan be-
sluta att mandat som inte är besatta av vald kandidat (tomma stolar) inte ska beaktas 
vid utbetalning av stöd.  
 
Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 29 § 
första stycket. Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till 
fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av motta-
garen utsedd särskild granskare ska granska redovisningen. Fullmäktige får besluta att 
stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport 
enligt första och andra styckena. 
 
I Säters kommun består partistödet av ett grundstöd per parti och ett mandatstöd per 
varje mandat som respektive parti har i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 
beslutade 2010-12-16 § 28 om ett grundbidrag med 11 500 kronor per parti och ett 
mandatbundet bidrag på 7 600 kronor/mandat. Bidragen höjs med KPI med oktober 
2011 som bas. Mandatstöd utgår endast för de mandat som är besatta. Partistöd utgår 
under 3 månader efter det att representationen upphört. 
 
Partistöd betalas ut årligen i förskott under mars månad efter beslut av fullmäktige. 
Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. 
 



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-01-29 16  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §    forts 
 
Kommunalt partistöd 2019 
Grundbidrag 12 178 - Mandatbaserat stöd 8 048 
 
Parti Mandat Grundstöd Mandatbaserat 

stöd 
Totalt 

S 11 12 178 
 
 
 

88 528 100 706 
C 8 12 178 

 
64 384 76 562 

 L 1 12 178 
 
 

8 048 
 

20 226 
M 7 12 178 

 
56 336 68 514 

 KD 1 12 178 
 

8 048 
 

20 226 
 
 

V 2 12 178 
 

16 096 28 274 
MP 1 12 178 

 
8 048 20 226 

SD 4 12 178 
 

32 192 

 

44 370 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
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 
2019-01-07 Dnr KS2019/0006 
 

Utbetalning av kommunalt partistöd 2019 
Förslag till beslut 

1. Kommunalt partistöd betalas ut för 2019 fördelat enligt tabellen nedan. 
2. Respektive mottagande parti ska senast 2020-03-31 lämna en skriftlig redovisning om 

hur partistödet för 2019 använts. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Det kommunala partistödet regleras i Kommunallagen 4 kap §§ 29 – 32. Kommunfullmäktige har 2014-
05-26 antagit kompletterande regler för partistöd.  
 
Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras 
ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Varje kommun bestämmer om partistöd ska utbetalas 
och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet 
stöd. Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person. Det innebär att det 
måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet. 
 
Stödet ges till de partier som finns representerade i fullmäktige. Kommunen kan besluta att mandat som 
inte är besatta av vald kandidat (tomma stolar) inte ska beaktas vid utbetalning av stöd.  
 
Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar 
att partistödet har använts för det ändamål som anges i 29 § första stycket. Redovisningen ska avse 
perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens 
utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska redovisningen. Fullmäktige får besluta att 
stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport enligt första och andra 
styckena. 
 
I Säters kommun består partistödet av ett grundstöd per parti och ett mandatstöd per varje mandat som 
respektive parti har i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-16 § 28 om ett 
grundbidrag med 11 500 kronor per parti och ett mandatbundet bidrag på 7 600 kronor/mandat. Bidragen 
höjs med KPI med oktober 2011 som bas. Mandatstöd utgår endast för de mandat som är besatta. 
Partistöd utgår under 3 månader efter det att representationen upphört. 
 
Partistöd betalas ut årligen i förskott under mars månad efter beslut av fullmäktige. Har redovisning och 
granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för 
nästkommande år. 
 
 
 
 
 
 

 



 
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  
 

Kommunalt partistöd 2019 
Grundbidrag 12 178 - Mandatbaserat stöd 8 048 

 
Parti Mandat Grundstöd Mandatbaserat 

stöd 
Totalt 

S 11 12 178 
 
 
 

88 528 100 706 
C 8 12 178 

 
64 384 76 562 

 L 1 12 178 
 
 

8 048 
 

20 226 
M 7 12 178 

 
56 336 68 514 

 KD 1 12 178 
 

8 048 
 

20 226 
 
 

V 2 12 178 
 

16 096 28 274 
MP 1 12 178 

 
8 048 20 226 

SD 4 12 178 
 

32 192 

 

44 370 
 
 
 
 
Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0007 
 
Läsplattor till förtroendevalda 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta 

1. Säters kommun tillhandahåller läsplattor till förtroendevalda för att kunna ta 
del av kallelser och övrig information i beslutsprocessen, enligt alternativ 1. 

2. Nuvarande bestämmelser om ersättning för dator/läsplatta utgår ur gällande 
arvodesbestämmelser. 

3. Finansiering sker genom omfördelning att investeringsmedel flyttas över från 
IT-enhetens budget 2018 till 2019 med 550 000 kr för att finansiera inköp av 
80 läsplattor. Kapitalkostnaden för kommande år justeras med ramjustering 
från förvaltningen till IT-enhetens budget vid 2020 års beslut om budget. 
 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
För att kvalitetssäkra och förenkla distribution av handlingar till sammanträden före-
slås att de förtroendevalda tilldelas en läsplatta av Säters kommun.  
 
Säters kommun kommer fr o m ny mandatperiod att använda sig av styrelsmote.se 
för att distribuera kallelser och annan information till de förtroendevalda. Den tjäns-
ten är med fördel utformad för att användas på läsplattor.  
 
Nedan beskrivs säkerhetsaspekten samt övriga fördelar. Vidare beskrivs sex olika 
kostnadsförslag för inköp av läsplattor i jämförelse mot dagens kostnader för ersätt-
ning till de förtronedvalda under mandatperioden. 
 
Nulägesbeskrivning 
I dag kan den förtroendevalda själv välja vilken utrustning den använder för att ta del 
av kallelser och annan information i kommunens hantering av den politiska besluts-
kedjan. Denna information kan bestå av allmänna handlingar men även av arbets-
material, dvs. icke allmänna handlingar, samt material som omfattas av Offentlighets- 
och sekretesslagen. 
 
Några förtroendevalda använder idag egna läsplattor men flertalet har en dator för att 
ta del av informationen. Konsekvensen med att ta del av material med en dator är att 
information både från webbplatser, e-post m.m. kan sparas ned. Risken finns att 
detta material oavsiktligt sprids vidare viket kan innebära att icke allmänna handlingar 
sprids och i värsta fall, om man ser till exempelvis till socialnämndens beslutsun-
derlag, kan leda till men eller skada för den enskilde individen. Denna risk ökar om 
den egna utrustningen kan komma att användas av flera personer eller om utrust-
ningen förloras.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §   forts 
 
Kostnader 
Idag utgår ersättning för dator/läsplatta till den förtroendevalde med 1 500 kr per år, 
totalt 6 000 kr/mandatperiod. Ersättningen betalas ut en gång per år oberoende av 
antalet uppdrag.  
 
Nedan presenteras sex olika kostnadskombinationer för att erbjuda läsplattor till de 
förtroendevalda. Raden med 10GB data och fodral utan tangentbord är markerad, 
vilket känns som det mest logiska valet. Det finns även med beräkning för pekplatta 
utan mobilt bredband även om det inte är aktuellt, men kan vara intressant att se vad 
differensen är. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
Tjänsteskrivelse 

 

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

Datum  
2018-12-18 Dnr KS2019/0007 
 

Läsplattor till förtroendevalda 
 
Förslag till beslut: 

1. Säters kommun tillhandahåller läsplattor till de förtroendevalda för att kunna ta del av kallelser 
och övrig information i beslutsprocessen, enligt alternativ 1. 

2. Nuvarande bestämmelser om ersättning för dator/läsplatta utgår ur gällande 
arvodesbestämmelser. 

 
Ärendebeskrivning 
För att kvalitetssäkra och förenkla distribution av handlingar till sammanträden föreslås att de 
förtroendevalda tilldelas en läsplatta av Säters kommun.  
 
Säters kommun kommer fr o m ny mandatperiod att använda sig av styrelsmote.se för att distribuera 
kallelser och annan information till de förtroendevalda. Den tjänsten är med fördel utformad för att 
användas på läsplattor.  
 
Nedan beskrivs säkerhetsaspekten samt övriga fördelar. Vidare beskrivs sex olika kostnadsförslag för 
inköp av läsplattor i jämförelse mot dagens kostnader för ersättning till de förtronedvalda under 
mandatperioden. 
 
Nulägesbeskrivning 
I dag kan den förtroendevalda själv välja vilken utrustning den använder för att ta del av kallelser och 
annan information i kommunens hantering av den politiska beslutskedjan. Denna information kan bestå 
av allmänna handlingar men även av arbetsmaterial, dvs. icke allmänna handlingar, samt material som 
omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen. 
Några förtroendevalda använder idag egna läsplattor men flertalet har en dator för att ta del av 
informationen. Konsekvensen med att ta del av material med en dator är att information både från 
webbplatser, e-post m.m. kan sparas ned. Risken finns att detta material oavsiktligt sprids vidare viket kan 
innebära att icke allmänna handlingar sprids och i värsta fall, om man ser till exempelvis till 
socialnämndens beslutsunderlag, kan leda till men eller skada för den enskilde individen. Denna risk ökar 
om den egna utrustningen kan komma att användas av flera personer eller om utrustningen förloras. 
 
Säkerhet med läsplatta 
För att säkra att icke allmänna handlingar samt sekretessklassad information inte sprids till obehöriga finns 
fördelar med en läsplatta som Säters kommun tillhandahåller, jämfört med om den förtroendevalde själv 
införskaffar en utrustning. 
 
En läsplatta som delas ut är låst till den förtroendevalda som läsplattan är registrerad på. För att komma in 
i läsplattan kommer det att krävas ett lösenord som den förtroendevalda själv väljer. Läsplattan är sedan 
anpassad för syftet att delta i den politiska beslutskedjan i kommunen. 
Säters kommun kommer att använda sig av styrelsmote.se för att distribuera kallelser och annan 
information. För att ta del av information i styrelsmote.se krävs inloggning med användarnamn och 
lösenord. På läsplattan kommer appen för styrelsemote.se vara installerad och i och med att man tar del av 
informationen i en app riskerar dokument inte att spridas eftersom de är låsta till appen styrelsmote.se och 
blir kvar på läsplattan. 



 
Tjänsteskrivelse 

 

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

Om läsplatten på något sätt förloras ska användaren meddela detta till IT-enheten på Säters kommun.  
IT-enheten kommer då att låsa läsplattan så att den blir obrukbar för utomstående och informationen på 
läsplattan säkras ytterligare. Om läsplattan kommer till rätta kan IT-enheten återställa den till användaren.  
 
Övriga fördelar  

- Alla politiker har likadant verktyg, de kan hjälpa varandra och systemet som används fungerar lika 
för alla 

- Mobilt bredband innebär att möten kan hållas överallt utan att lokalen behöver vara utrustad med 
internetuppkoppling 

- Krav på lösenkod kan ställas på pekplattorna 
- Nedladdade dokument ligger inte och ”skvalpar” på privata hårddiskar 
- Stulen pekplatta kan rensas på distans, pekplattan blir då oanvändbar 
- Utbud på appar/program kan styras, liten risk för skadeprogram/virus 

 
 
Kostnader 
Idag utgår ersättning för dator/läsplatta till den förtroendevalde med 1 500 kr per år, totalt 6 000 
kr/mandatperiod. Ersättningen betalas ut en gång per år oberoende av antalet uppdrag. 
 
Nedan presenteras sex olika kostnadskombinationer för att erbjuda läsplattor till de förtroendevalda. 
Raden med 10GB data och fodral utan tangentbord är markerad, vilket känns som det mest logiska valet. 
Det finns även med beräkning för pekplatta utan mobilt bredband även om det inte är aktuellt, men kan 
vara intressant att se vad differensen är. 
 

 
 
Nämndsekreterarna kommer att vara dom som kommer att hjälpa politikerna att komma igång.  
 



 
Tjänsteskrivelse 

 

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

Finansiering 
Investeringsmedel flyttas över från IT-enhetens budget 2018 till 2019 med 550 000 kr för att finansiera 
inköp av 80 läsplattor. 
Kapitalkostnaden för dessa läsplattor för kommande år justeras med ramjustering från förvaltningen till 
IT-enhetens budget vid 2020 års beslut om budget. 
 
 
Nämndsekreterarna i Säters kommun   Pär Jerfström 

Handläggare  Kommundirektör 

 
 
/ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Ks §  Dnr KS2018/0382 
 
Förslag till arbetsordning för personalutskottet 
 
Personalutskottet beslutar:  
Personalutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen anta arbetsordning för  
personalutskottet 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Förslag till arbetsordning för personalutskottet presenteras 
 

  



 

 
Antagen: Kommunstyrelsen ,  

 

 
 

Arbetsordning Personalutskottet 
 

Personalutskottets uppgifter och befogenheter 
 
Personalutskottet är kommunstyrelsens beredande organ i personalfrågor: 
 
Utskottet är förhandlingsdelegation och pensionsmyndighet. 
 
Personalutskottet beslutar i följande ärenden med undantag för vad som delegerats till annan att 
besluta om: 

• Strategiska arbetsgivarfrågor dvs personalpolitik, lönebildning, pensioner. 
• Föreslå samordning och utveckling av kommunorganisationen 
• Samordna det systematiska arbetsmiljöarbetet och se till att verksamheten drivs enligt 

arbetsmiljölagen och dess föreskrifter samt kommunens policy för hälsa, arbetsmiljö och 
rehabilitering. 

• Personalutskottet ansvarar för kommunstyrelsens tillsynsansvar gällande personalfrågor. 
 
Förvaltningarna ska en gång per termin redogöra för personalutskottet 
Arbetsmiljöfrågor 
Antal olycksfall och tillbud 
Sjukfrånvaro 
Åtgärder för att minska sjukfrånvaro 
Övrigt 
 
Samverkansarbetet 
Samverkansorganisation 
Aktuella ärenden i förvaltningens samverkan 
Övrigt 
 
Kompetensförsörjning 
Aktuellt läge 
Åtgärder 
Övrigt 

Beslutanderätt 
Kommunstyrelsens delegationsordning reglerar överlämnande av beslutanderätt från 
kommunstyrelsen till personalutskottet. 

 

Arbetsformer 
Utöver det som föreskrivs i ”Gemensamma reglementet för nämnder och styrelsen” gäller 
bestämmelserna nedan för personalutskottet. 
 
Personalutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare. Personalutskottet sammanträder 5-6 
gånger per år år.



 
 
 

 

Sammansättning 
Utskottet ska bestå av det antal ledamöter och ersättare som kommunstyrelsen 
bestämmer. Ledamöterna och ersättarna utses av kommunstyrelsen. En ledamot ska utses till 
ordförande och en till vice ordförande. 

Sammanträdesplan 
Datum för sammanträdesdagar fastställs när kommunstyrelsens beslutar om sin 
sammanträdesplan för kommande år. 

Ersättarnas tjänstgöring. 
Ersättare ska närvara vid personalutskottets sammanträde endast om ordinarie ledamot är 
förhindrad att tjänstgöra. 
 

Fastställande 
 
Arbetsordning fastställs av kommunstyrelsen. 
 
 
 
 
 
 



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-01-29 20  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Fu § 2 Dnr KS2019/0031 
 
Förslag till arbetsordning för fritidsutskottet 
 
Beslut 
Fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta anta förslag till arbetsordning för 
fritidsutskottet. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till arbetsordning för fritidsutskottet. Arbetsordningen beskriver uppgifter, 
befogenheter och arbetsformer för utskottet. 
 
Vid sammanträdet diskuteras framtida organisation och arbetsuppgifter. 

  



 

 
Antagen: Kommunstyrelsen 

 

 
 

Arbetsordning Fritidsutskottet 
 

Fritidsutskottets uppgifter och befogenheter 
 
Fritidsutskottet är kommunstyrelsens beredande organ i fritidsfrågor: 
 
Fritidsutskottet beslutar i följande ärenden med undantag för vad som delegerats till annan att 
besluta om: 

• Fritidsutskottet ansvarar för fritid- och föreningsverksamhet, social hållbarhet, ung i Säter 
och ungdomens hus samt de områden som är beslutat enligt kommunens reglemente 

• Strategiska frågor kring fritid och social hållbarhet 
 

Enheten arbetar med:  
• Arbetet i fritidsenheten präglas av utveckling, samverkan och delaktighet 

 
Fritidsenheten arbetar för att alla Säterbor ska ha möjlighet till en meningsfull fritid. 
Fritidsverksamheten ska riktas till alla kommuninvånare men verksamhet för barn och 
ungdomar skall prioriteras och även äldres möjligheter till fritidsaktiviteter ska särskilt 
uppmärksammas och stödjas.  

Fritidsverksamheten ska så långt som möjligt vara organiserad av kommuninvånarna 
själva, helst i föreningar och endast kompletteras med kommunal verksamhet när det 
behövs. Verksamheten ska vara så utformad att den erbjuder rekreation och social 
gemenskap, den ska vara öppen för alla och syfta till stimulans och välbefinnande.   

Fritidsverksamheten ska fördelas över hela kommunen utifrån kunskaper om invånarnas 
behov och önskemål. Ett rikt varierat utbud ska eftersträvas i kommunens alla delar. 
Resurser ska fördelas likvärdigt mellan flickor och pojkar samt geografiskt läge.  

 

Beslutanderätt 
Kommunstyrelsens delegationsordning reglerar överlämnande av beslutanderätt från 
kommunstyrelsen till fritidsutskottet. 

 

Arbetsformer 
Utöver det som föreskrivs i ”Gemensamma reglementet för nämnder och styrelsen” gäller 
bestämmelserna nedan för fritidsutskottet. 
 
Fritidsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare. Fritidsutskottet sammanträder 5-6 
gånger per 
 
 
 



 
 
 

Sammansättning 
Utskottet ska bestå av det antal ledamöter och ersättare som kommunstyrelsen 
bestämmer. Ledamöterna och ersättarna utses av kommunstyrelsen. En ledamot ska utses till 
ordförande och en till vice ordförande. 

Sammanträdesplan 
Datum för sammanträdesdagar fastställs när kommunstyrelsens beslutar om sin 
sammanträdesplan för kommande år. 

Ersättarnas tjänstgöring. 
Ersättare ska närvara vid personalutskottets sammanträde endast om ordinarie ledamot är 
förhindrad att tjänstgöra. 
 

Fastställande 
Arbetsordning fastställs av kommunstyrelsen. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2018/0373 
 
Delegationsordning för kommunstyrelsen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar fastställa dele-
gationsordningen med komplettering under punkten 2.1 med att närmast chef verk-
ställer och 2.2 att personalutskottet är delegat samt under punkten 1.1 görs ingen för-
ändring utan det är kommunstyrelsen som beslutar om anställning av kommundirek-
tör. 
 
___________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning: 
Kommunstyrelsens delegationsordning för fastställande av nya kommunstyrelsen.  
 
Delegationsordningen har reviderats och anpassats bl a med anledning av genomförd 
organisationsförändring där ett fritidsutskott med en fritidsenhet har bildats under 
kommunstyrelsen. 
 
 

  



 

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 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Datum Diarienummer 
2018-12-10 Dnr KS2018/0373 

 

Delegationsordning för kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta fastställa 
delegationsordning för kommunstyrelsen. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning: 
Kommunstyrelsens delegationsordning för fastställande av nya kommunstyrelsen.  
 
Delegationsordningen har reviderats och anpassats bl a med anledning av genomförd 
organisationsförändring där ett fritidsutskott med en fritidsenhet har bildats under 
kommunstyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef 
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1 Allmänt om delegation 
Bestämmelser om delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt finns i kommunallagen, 6 kap,  37-40 §§ 
och 7 kap. 5-8 §§. 

 

Alla beslut som fattas av delegat måste rymmas inom den tilldelade budgetramen för respektive verksam-
het. Inom kommunstyrelsens ansvarsområden gäller nedanstående regler för registrering och rapportering 
av beslut fattade med stöd av styrelsens delegationsordning. 

 

1.1 Bakgrund 
Kommunstyrelsens delegering om beslutanderätt så som presenteras nedan är inte en gång för alla given. 
Delegationsordningen måste mer eller mindre regelbundet följas upp och justeras så att den ständigt är 
aktuell och ändamålsenlig. En avvägning måste då alltid ske mellan effektivitetskrav och demokratia-
spekter, d v s kravet på inflytande för de förtroendevalda i nämnden. Det bör också vägas in vad som är 
ändamålsenligt ur verksamhetssynpunkt, hur ofta ärendena förekommer etc. 

1.2 Gemensamma regler 
Styrelsen får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att be-
sluta på styrelsens vägnar i ett visst ärende eller i viss grupp av ärenden.  

Delegation innebär medgivande att annan person får fatta beslut i styrelsens ställe. Detta förutsätter ett 
förtroendeförhållande mellan styrelsen och delegaten. Delegaten måste därför försäkra sig om att det be-
slut som denne ämnar fatta står i överenskommelse med den allmänna inriktningen som styrelsen kan ha 
gett uttryck för.  

Styrelsen kan när som helst återkalla delegering. Det kan göras generellt men det kan också göras i ett 
särskilt ärende. Styrelsen har också rätt att utan vidare ta över ett delegerat ärende och fatta beslut i ären-
det. Det kan också tänkas förekomma att ett ärende oförmodat har fått principiell vikt och det därför är 
påkallat att styrelsen själv beslutar i ärendet. Styrelsen har samma möjlighet att ingripa i vidaredelegation. 
Beslut taget på delegation kan inte återtas. 

1.3 Undantag 
I enlighet med 6 kap 38 § kommunallagen får delegerad beslutanderätt inte utövas i ärenden som rör 
myndighetsutövning gentemot enskilda, om ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt.  

1.4 Delegeringens syfte och innebörd 
Syftet med att delegera kommunstyrelsens beslutanderätt är dels att avlasta nämnden mindre viktiga ären-
den, s.k. rutinärenden, dels att möjliggöra en effektivare förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare 
och handläggningen snabbare. 

1.5 Vidaredelegation 
I samband med antagandet av denna delegationsordning medges möjlighet till vidaredelegering av punkten 
6:4. Enligt 7 kap 6 §  kommunallagen skall beslut som fattats med stöd av vidaredelegation anmälas till 
huvuddelegaten, som i sin tur skall anmäla dem till nämnden, d v s kommunstyrelsen. 
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1.6 Delegering till förvaltning 
Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätt till kommundirektör. Kommundirektören har rätt att vidarede-
legera sina delegationsuppdrag. Sådan vidaredelegation skall anmälas till kommunstyrelsen. Vid vidarede-
legats frånvaro återgår beslutanderätten till kommundirektör. 

Vidaredelegation av arbetsmiljöuppgifter beskrivs i ett särskilt beslut i personalutskottet, 2009-09-17, § 20. 
Beslutet möjliggör delegering kommundirektör till förvaltningschef, samt delegering från förvaltningschef 
till avdelningschefer och arbetsledare.  

1.7 Delegering eller ren verkställighet 
Gränsen mellan delegering och verkställighet har betydelse för frågan om beslut kan överklagas enligt 
laglighetsprövning och om besluten måste anmälas. Gränsen kan inte dras med någon exakthet. I äldre 
förarbeten betonades att delegeringsbestämmelserna syftar på delegering av verklig beslutanderätt som 
måste skiljas från den beslutanderätt som varje arbetsfördelning mellan anställda medför.  

Med beslut i delegeringsbestämmelserna avses endast beslut i kommunallagens mening. Kännetecknande 
för ett beslut är bl. a att det föreligger alternativa lösningar, och att beslutsfattaren måste göra vissa över-
väganden och bedömningar. 

1.8 Anmälan av delegationsbeslut 
Beslut som har fattats med stöd av delegation skall fortlöpande anmälas till kommunstyrelsen. Detta sker 
genom att delegationsbeslut omnämns på föredragningslistan och genom att delegationsbeslut finns till-
gängliga på kommunstyrelsens sammanträde. 

Anmärkning: Delegationsbeslut anslås inte på kommunens anslagstavla. Klagotiden för delegationsbeslut 
börjar från den dag då protokollet från det sammanträde vid vilket beslutet anmäls hos nämnden tillkän-
nagavs på anslagstavlan.  

1.9 Brådskande ärenden 
Utöver vad som framgår av de olika avsnitten delegerar kommunstyrelsen åt ordföranden att besluta på 
styrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande, att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas. 
Denna beslutanderätt förutsätts användas sparsamt. Sådana beslut skall anmälas vid kommunstyrelsens 
nästa sammanträde och innehålla uppgift om att ärendet var brådskande. 
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1.10 MBL-förhandling eller samråd  
Delegat svarar i förekommande fall för att förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen är upp-
fylld och att ingångna samverkansavtal med personalorganisationerna följs innan beslut fattas.  

 

1.11 Kommunalrådens deltagande i resor, kurser, konferenser och represen-
tation 

Deltagande i resor, kurser, konferenser och representation ingår i kommunalrådens ordinarie arbetsuppgif-
ter. Beslut om deltagande anses som verkställighet. 

 

1.12 Besvarande av skrivelser ställda till kommunstyrelsen m. m. 
Besvarande och handläggning av skrivelser ställda till kommunstyrelsen, överlämnande av remiss till annan 
nämnd för besvarande samt hantering av bidragsansökan från organisation, om ärendet kan antas vara av 
mindre vikt, anses som verkställighet och ej som beslut i kommunallagens mening.  

1.13 Kommunens förhandlingsdelegation 
Ledamöterna i kommunstyrelsens personalutskott utgör tillika kommunens förhandlingsdelegation. 

 

1.14 Definitioner 
Förvaltningschef är respektive förvaltnings ansvarige chef och är direkt underställd kommundirektör. 

Säters kommun har fem förvaltningar med fem förvaltningschefer. 
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2 Brådskande ärenden 
 

ÄRENDE DELEGAT/ANMÄLD 
VIDAREDELEGATION 

VERKSTÄLLIGHET 
ANSVARIG 

RAPPORT ANMÄRKNING 

1 Brådskande ärenden Ks-ordförande  Anmäls vid nästkom-
mande KS 

Alla ärenden  
Kap 6 § 36 KL 
Skriftligt beslut. Kopia till 
Nämndesekreterare. 

2 Avge yttranden som ankommer på kommunsty-
relsen av ej principiell art, samt även sistnämnda 
slag om föreskriven remisstid inte medger att 
ärendet behandlas på ordinarie kommunstyrelse-
sammanträde 

KSAU  Protokoll  
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3 Allmänna ärenden 
 

ÄRENDE DELEGAT/ANMÄLD 
VIDAREDELEGATION 

VERKSTÄLLIGHET 
ANSVARIG 

RAPPORT ANMÄRKNING 

1 Representation och uppvaktningar  Respektive chef  Policy för representation 
finns , riktlinjer för upp-
vaktning 

2 Förtroendemäns deltagande i kurser och kon-
ferenser 

Ksau. I brådskande fall Ks-
ordförande 

 Protokoll / Delgivning Skriftligt beslut. Kopia till 
Nämndesekreterare. 

3 Tillstånd att använda kommunens vapen Kommundirektör/förvaltningschef 
KS 

 Delgivning Skriftligt beslut. Kopia till 
Nämndesekreterare. 

4 Ge fullmakt till ombud att föra kommunens 
talan inför domstol och andra myndigheter 
samt vid förrättningar av olika slag 

Kommundirektör  Delgivning Skriftligt beslut. Kopia till 
Nämndesekreterare. 

5 Pröva utlämnande av allmän handling, vägran 
att lämna ut allmän handling och handlings 
utlämnande med förbehåll. 
 

Arkivarie/vid arkivariers frånvaro - 
kommundirektör, förvaltningschef 
eller arkivaries ersättare 

 Delgivning Skriftligt beslut. Kopia till 
Nämndesekreterare. 

6 Skötsel av kommunens officiella anslagstavla  Kanslienhetens personal   

7 Yttrande över antagande av hemvärnsmän Kommundirektör/Säkerhets-
samordnare 

 Delgivning Skriftligt beslut. Kopia till 
Nämndesekreterare. 

8 Skadereglering inom ramen för kommunens 
självrisk enligt försäkringsavtal 

Kommundirektör/Ekonomichef  Delgivning Skriftligt beslut. Kopia till 
Nämndesekreterare. 

9 Åtgärder inom Näringslivs- och arbetsmark-
nadsenheten > 2 prisbasbelopp 

Ksau  Protokoll  

10 Åtgärder inom Näringslivs- och arbetsmark-
nadsenheten < 2 prisbasbelopp 

Kommundirektör/Näringslivschef  Delgivning Skriftligt beslut. Kopia till 
Nämndesekreterare. 

11 Taxerings och mantalsskrivningsärenden Kommundirektör/Ekonomichef  Delgivning Skriftligt beslut. Kopia till 
NS. 

12 Yttrande enligt lagen om TV-övervakning Kommundirektör/Säkerhets-
samordnare 

 Delgivning Skriftligt beslut. Kopia till 
NS. 
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ÄRENDE DELEGAT/ANMÄLD 

VIDAREDELEGATION 
VERKSTÄLLIGHET 
ANSVARIG 

RAPPORT ANMÄRKNING 

13 Remisser till nämnder Ksau  Protokoll  

14 Beslut om bidrag utanför fastställda normer 
om högst ½ basbelopp 

Kommundirektör/Förvaltningschef  Protokoll  

15 Beslut om fördelning av ekonomiskt evene-
mangsbidrag 

Ksau  Protokoll  

16 Arkivmyndighetens tillsyn av kommunens 
arkivvård 

Arkivarie  Delgivning Skriftlig redovisning. 
Kopia till Nämndesekrete-
rare. 

17 Teckna personuppgiftsbiträdesavtal Förvaltningschef  Delgivning Skriftlig redovisning. 
Kopia till Nämndesekrete-
rare. 

18 Besluta om att behandla nya personuppgifter Förvaltningschef  Delgivning Skriftlig redovisning. Ko-
pia till Nämndsekreterare. 

19 Utse Skolchef Kommundirektören  Delgivning Skriftligt redovisning. Ko-
pia till Nämndsekreterare 
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4 Ekonomiska ärenden 
 

ÄRENDE DELEGAT/ANMÄLD 
VIDAREDELEGATION 

VERKSTÄLLIGHET 
ANSVARIG 

RAPPORT ANMÄRKNING 

1 Utdelning av kommunen förvaltade stiftelser Kommundirektör/Ekonomichef, 
Hilda Johanssons stiftelse, 
Johan Viktor Olssons stiftelse 

 Delgivning 
Protokoll 
 

Skriftligt beslut. Kopia till 
Nämndesekreterare. 
 

2 Placering av medel tillhörande av kommunen 
förvaltade stiftelser 

Kommundirektör/Ekonomichef  Delgivning Skriftligt beslut. Kopia till 
Nämndesekreterare. 

3 Indrivning av fordringar Kommundirektör/Ekonomichef  Delgivning Skriftligt beslut. Kopia till 
Nämndesekreterare. 

4 Avskrivning av fordringar understigande 1 
prisbasbelopp/ärende 

Kommundirektör/Ekonomichef  Delgivning Skriftligt beslut. Kopia till 
Nämndesekreterare. 

5 Yttrande samt anförande av besvär i taxerings-
ärenden 

Kommundirektör/Ekonomichef  Delgivning Skriftligt beslut. Kopia till 
Nämndesekreterare. 

6 Försäljning av lös egendom för kommunens 
räkning understigande 1 prisbasbelopp/objekt 

Kommundirektör/Respektive 
förvaltningschef 

 Delgivning Skriftligt beslut. Kopia till 
Nämndesekreterare. 

7 Antagande av ackord Kommundirektör/Ekonomichef  Delgivning Skriftligt beslut. Kopia till 
Nämndesekreterare. 

8 Omplacering av kommunens pensionsmedel 
enligt antaget reglemente och med bibehållen 
risk och allokering 

Kommundirektör/Ekonomichef  Delgivning Skriftligt beslut. Kopia till 
Nämndesekreterare. 

9 Omsättning av befintliga lån Kommundirektör/Ekonomichef  Delgivning Skriftligt beslut. Kopia till 
Nämndesekreterare. 

10 Att för kommunen ingå borgen för Säterbo-
städer AB och Säters kommuns fastighets AB, 
inom den ram som kommunfullmäktige varje 
år anger 

Kommundirektör/Ekonomichef  Delgivning Skriftligt beslut. Kopia till 
Nämndesekreterare. 

11 Ärenden angående kommungemensamma 
försäkringar 

Kommundirektör/Ekonomichef  Delgivning Skriftligt beslut. Kopia till 
Nämndesekreterare. 

12 Beslut om attestanter inom kommunens kon-
toplan 

 Kommundirektör/Ekonomichef  Följer delegation av anställ-
ningen 
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ÄRENDE DELEGAT/ANMÄLD 

VIDAREDELEGATION 
VERKSTÄLLIGHET 
ANSVARIG 

RAPPORT ANMÄRKNING 

13 Avskrivning av fordringar över 1 prisbas-
belopp/ärende 

KSAU  Protokoll  

14 Medfinansiering i projekt 
- via resurser samt upp till 2 prisbasbelopp  
- upp till 6 prisbasbelopp i direkt ekonomiskt 
stöd 

 
Kommundirektör/Enhetschef 
KSAU 

  
Delgivning 
Protokoll 

Skriftligt beslut. Kopia till 
Nämndesekreterare. 

15 Beslut om att ianspråkta 50 000 kr ur rörelse-
kapitalet totalt under löpande budgetår 

KS-ordförande  Delgivning Skriftligt beslut. Kopia till 
Nämndesekreterare. 
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5 Personalärenden 
 

ÄRENDE DELEGAT/ANMÄLD 
VIDAREDELEGATION 

VERKSTÄLLIGHET 
ANSVARIG 

RAPPORT ANMÄRKNING 

1 ANSTÄLLNING     

1.1 Anställning och lönesättning av kommundirektör Kommunstyrelsen  
 

 Protokoll Ej delegation 

1.2 Anställning och lönesättning av förvaltningschef  Kommundirektör efter samråd med 
nämnd respektive nämnds ordfö-
rande 

 Delgivning Gemensam rapport för 
samtliga förvaltningar 

1.3 Anställning av medarbetare Förvaltningschef enhetschef, verk-
samhetschef, rektor 
 

 Delgivning Gemensam rapport för 
samtliga förvaltningar 

1.4 Lönesättning vid nyanställning Chef enligt riktlinjer 
Där inte riktlinjer finns: i samråd 
med förvaltningschef eller personal-
chef 

   

2 ENTLEDIGANDE     

2.1 Medgivande förkortad arbetstid med stöd av lag Enligt ärendetyp 1 ovan Närmaste chef   

2.2 Medgivande förkortad arbetstid utan stöd av lag Enligt ärendetyp 1 ovan 
Personalutskottett 

 Delgivning Skriftligt beslut. Kopia till 
Nämndesekreterare. 

2.3 Kvarstående tillsvidareanställning efter 67 år PU  Protokoll  

2.4 Uppsägning från arbetsgivarens sida Enligt ärendetyp 1 ovan efter obli-
gatoriskt samråd med personalchef 

 Delgivning Skriftligt beslut. Kopia till 
Nämndesekreterare. 

2.5 Avsked PU  Protokoll  

2.6  Överenskommelse om avgångsvederlag motsva-
rande lön upp till 6 månader 

Förvaltningschef  Delgivning Skriftligt beslut. Kopia till 
Nämndesekreterare. 

2.7 Överenskommelse om avgångsvederlag motsva-
rande lön mer än 6 månader 

PU  Delgivning Skriftligt beslut. Kopia till 
Nämndesekreterare. 
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ÄRENDE DELEGAT/ANMÄLD 

VIDAREDELEGATION 
VERKSTÄLLIGHET 
ANSVARIG 

RAPPORT ANMÄRKNING 

 

3 TJÄNSTLEDIGHETER     

3.1 Ledighet utan lön för enskilda angelägenheter Enligt ärendetyp 1 ovan    

3.2 Ledighet med lön för enskilda angelägenheter Förvaltningschef för mer än  
För en dag enligt ärendetyp 1 ovan 
en dag 

  Enligt Allmänna Bestämmel-
ser (AB) 

3.3 Kommundirektör ledighet för enskild angelägen-
het 

KS ordförande  Delgivning Skriftligt beslut. Kopia till 
Nämndesekreterare. 

3.4 Ledighet utan lön för att prova annat arbete upp 
till 6 månader 

Chef  Delgivning Skriftligt beslut. Kopia till 
Nämndesekreterare. 

3.5 Ledighet utan lön för att prova annat arbete upp 
mer än  6 månader 

Förvaltningschef    

4 DISCIPLINÄRENDEN     

4.1 Skriftlig varning Allmänna Bestämmelser, AB § 11 Enligt ärendetyp 1 ovan efter obli-
gatoriskt samråd med personalchef 

 Delgivning Skriftligt beslut. Kopia till 
Nämndesekreterare. 

4.2 Beslut om löneavdrag Kommundirektör/Personalchef  Delgivning Skriftligt beslut. Kopia till 
Nämndesekreterare. 

5 LÖNEFRÅGOR     

5.1 Övergripande principer och riktlinjer för kom-
munens lönepolitik 

PU  Protokoll  

5.2 Fastställande av totalt utrymme, samt lönepoli-
tiska satsningar i samband med löneöversyn 

PU   Protokoll  

5.3 Lönesättning av kommundirektör vid löneöversyn KS-ordförande i samråd med per-
sonalchef 

 Delgivning Återrapporteras efter löneö-
versyn 

5.4 Lönesättning av kommunens förvaltningschefer 
vid löneöversyn  

Kommundirektör   Delgivning Samråd med personalchef 
Återrapporteras efter löneö-
versyn 

5.5 Lönesättning av övrig personal vid löneöversyn Chef  Delgivning Återrapporteras efter löneö-
versyn 
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ÄRENDE DELEGAT/ANMÄLD 

VIDAREDELEGATION 
VERKSTÄLLIGHET 
ANSVARIG 

RAPPORT ANMÄRKNING 

 

5.6 Lönesättning vid löneöversyn av miljö- och bygg-
chef 

Personalchef    

5.7 Avskrivning av löneskuld Personalchef i samråd med förvalt-
ningschef 

   

5.8 Avslag på beslut om sjuklön Närmast chef i samråd med perso-
nalchefen 

   

6 KOMMUNDIREKTÖR     

6.1 Ärenden som berör kommundirektör enligt ären-
detyp 2 och 4 ovan 

PU. I förekommande fall efter sam-
råd med personalchef 

 Protokoll  

7 ÖVRIGT     

7.1 Anpassnings- och omplaceringsärenden inom Ks-
förvaltningar 

Enligt ärendetyp 1 ovan    

7.2 Särskild ålderspension PU  Protokoll  

7.3 Beslut om pensionslösningar PU  Protokoll Pensionspolicy finns 

7.4 Beslut om minskad arbetstid för äldre anställda, 
enligt 80/80/100 modellen. (Ks 170523, § 96) 

Förvaltningschef i samråd med 
personalchef 

 Protokoll Skriftligt beslut. Kopia till 
Nämndesekreterare 

7.5 Godkännande av bisyssla Enligt ärendetyp 1 ovan  Delgivning Skriftligt beslut. Kopia till 
Nämndesekreterare. 

7.6 Medarbetarsamtal enligt samverkansavtal Närmaste chef    

7.7 Medarbetarsamtal enligt samverkansavtal med 
miljö- och byggchef  

Personalchef   Arbetsledning enl AB görs 
av förvaltningschef 

7.8 Beslut om tjänstebil Personalutskott  Protokoll Enligt riktlinjer antagna av 
KS 161108, § 137 

7.9 Besluta om löneväxling till pensionsinsättning Personalchef    

7.10 Besluta om semesterväxling Enhetschefer    

8 VERKSTÄLLIGHETSFÖRTECKNING     

8.1 Bestyrkande av tjänstgöringsrapport, reseräkning Respektive chef   Deltagande i utbildning mm 



12 

 
ÄRENDE DELEGAT/ANMÄLD 

VIDAREDELEGATION 
VERKSTÄLLIGHET 
ANSVARIG 

RAPPORT ANMÄRKNING 

o dyl, deltagande i utbildningar, kurser, studiebe-
sök eller andra personalutvecklingsinsatser, ledig-
heter enligt avtal, rekrytering, arbetsbeskrivningar 

gäller inom fastställt utbild-
ningsanslag 

8.2 Ledighet för fackligt arbete med eller utan lön Personalchef    

8.3 Verkställighet som berör kommundirektör Ks-ordförande    

9 TOLKNINGAR     

9.1 Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, 
avtal och andra bestämmelser rörande förhållan-
det mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare; 
 

Personalenheten    Vid frågor av principiell 
karaktär så återrapporteras 
det genom tjänsteutlåtande 

6 Fritid och förening 
 

ÄRENDE DELEGAT/ANMÄLD 
VIDAREDELEGATION 

VERKSTÄLLIGHET 
ANSVAR 

RAPPORT ANMÄRKNING 

1 Bidrag till föreningsdrivna anläggningar enligt upp-
rättade avtal 

Fritidschef med möjlighet 
tillvidaredelegering 

 Information Skriftligt beslut. Kopia till 
Nämndesekreterare. 

2 Beslut om bidrag till föreningar enligt fastställda Normer, 
avtal och riktlinjer  

Fritidschef med möjlighet 
tillvidaredelegering 

 Information Skriftligt beslut. Kopia till 
Nämndesekreterare. 

3 Beslut om bidrag utanför fastställda normer om högst 2 
prisbasbelopp  

FU  Protokoll Skriftligt beslut. Kopia till 
Nämndesekreterare. 

4 Tillståndsgivning, registrering och tillsyn av lokala lotte-
rier enligt lotterilagen  
 

Fritidschef med möjlighet 
tillvidaredelegering 

 Skriftligt beslut. Kopia 
till nämndsekreteraren 

Skriftligt beslut. Kopia till 
Nämndesekreterare. 



13 

7 Förhandlingar enligt MBL 
 

ÄRENDE DELEGAT/ANMÄLD 
VIDAREDELEGATION 

VERKSTÄLLIGHET 
ANSVAR 

RAPPORT ANMÄRKNING 

1 Förhandling enligt MBL § 10 kollektivavtal av prin-
cipiell betydelse 

KS-ordförande  Delgivning Skriftligt beslut. Kopia till 
Nämndesekreterare. 

2 Förhandling enligt MBL § 10 kollektivavtal om 
avvikelser enligt allmänna bestämmelser (AB) 

Kommundirektör/Personalchef  Delgivning Skriftligt beslut. Kopia till 
Nämndesekreterare. 

3 Förhandling enligt MBL § 10 rättstvist Kommundirektör/Personalchef  Delgivning Skriftligt beslut. Kopia till 
Nämndesekreterare. 

4 Förhandling enligt MBL § 11-13 och § 38 
Förhandlingar enligt MBL § 11, 12 och 13 

Kommundirektör. Med möjlig-
het till vidaredelegering 
Personalenheten 
Förvaltningschef med möjlighet 
till vidaredelegering 

 Protokoll Förhandling § 14 biträde av, 
personalenheten 

5 Förhandlingar enligt MBL § 14 Personalenheten  Protokoll Skriftligt beslut. Kopia till 
Nämndesekreterare. 

6 Förhandlingar enligt MBL § 38 Förvaltningschef i samverkans-
strukturen 

 Protokoll Skriftligt beslut. Kopia till 
Nämndesekreterare. 
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8 Inköp 
 

ÄRENDE DELEGAT/ANMÄLD 
VIDAREDELEGATION 

VERKSTÄLLIGHET 
ANSVARIG 

RAPPORT ANMÄRKNING 

1 Direktupphandling Kommundirektör/Enhetschef  Delgivning Skriftligt beslut: Kopia till Nämndsekrete-
rare 
Upphandlingspolicy inklusive riktlinjer för 
direktupphandling 

2 Anskaffningsbeslut  
 
-upp till 2 mnkr 
-upp till 500 000 kr 

 
KSAU 
Kommundirektör 
Kommundirektör/Enhetschef 

 Protokoll/Delgivning Upphandlingspolicy inklusive riktlinjer för 
direktupphandling 
 
Utöver gemensamma upphandlingar inom 
UpphandlingsCenter.(Kommunspecifika)  
 
Skriftligt beslut.  Kopia till Nämndsekrete-
rare 

3 LOU:s tjänstekategori 24 Under-
visning och yrkesutbildning 
 
-upp till 2 mnkr 
-upp till 500 000 kr 

 
 
KSAU 
Kommundirektör 
Kommundirektör/Enhetschef 

 
 
 
 

Protokoll/Delgivning Upphandlingspolicy inklusive riktlinjer för 
direktupphandling 
 
Skriftligt beslut. Kopia till Nämndsekrete-
rare 

4 LOU:s tjänstekategori 25 Hälso-
vård och socialtjänster upp till  
 
-upp till 2 mnkr 
-upp till 500 000 kr 

 
 
KSAU 
Kommundirektör 
Kommundirektör/Enhetschef 

 Protokoll/Delgivning Upphandlingspolicy inklusive riktlinjer för 
direktupphandling 
 
Skriftligt beslut. Kopia till Nämndsekrete-
rare 
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9 Arbetsmiljö och brandskyddsansvar 
 

ÄRENDE DELEGAT/ANMÄLD 
VIDAREDELEGATION 

VERKSTÄLLIGHET 
 

RAPPORT ANMÄRKNING 

1 Ansvar för frågor som gäller arbetsmiljö Chefer inom respektive verk-
samhet 

   

2 
Ansvar för frågor som gäller brandskydd enl. 
gällande lag 

Kommundirektör/ 
Brandskyddsansvarig 

Brandskyddsombud   

 

 

 

10 Kommunstyrelsens uppdrag som handläggs av tjänstemän vid samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

ÄRENDE REGLERING 
 

BESLUT UPPDRAG 

1 Strategiska kollektivtrafikfrågor Enligt styrdokument Direkt till KS Kollektivtrafikfrågor hand-
läggs av samhällsbyggnads-
förvaltningen på kommun-
styrelsens uppdrag såsom 
trafikbeställningar och trafik-
försörjningsplaner mm. 
 

2 Skogsförvaltning och Skogsinnehav Enligt styrdokument Direkt till KS Beredning av underlag för 
Skogsvårdsplan, avverk-
ningsplan, budget mm 

3 Markfrågor Enligt styrdokument Direkt till KS Köp, försäljning, byte och 
avtal om fastighetsreglering, 
allt inom av fullmäktige fast-
ställd kostnadsram och 
andra riktlinjer beträffande 
belopp och villkor i övrigt. 

 



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-01-29 22  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2018/0410 
 
Bolagsordning för Säterbostäder AB och Sätes kommuns fastighets 
AB 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta fastställa bolagsordning för Säterbostäder AB och Säters kommuns fas-
tighets AB. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning: 
Förslag till revidering av bolagsordning för Säterbostäder AB och Säters kommuns 
fastighets AB. 
 
§ 8 Styrelse i bolagsordningen kompletteras med att kommunfullmäktige även utser 
2:e vice ordförande. 
 
I övrigt har bolagsordningarna justerats utifrån nu gällande lagar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

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 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Datum Diarienummer 
2018-12-12 Dnr KS2018/0410 

 

Revidering av bolagsordning för Säterbostäder AB och Säters 
kommuns fastighets AB 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta fastställa bolagsordning för Säterbostäder AB och Säters 
kommuns fastighets AB.. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning: 
Förslag till revidering av bolagsordning för Säterbostäder AB och Säters kommuns 
fastighets AB. 
 
§ 8 Styrelse i bolagsordningen kompletteras med att kommunfullmäktige även utser 
2:e vice ordförande. 
 
I övrigt har bolagsordningarna justerats utifrån nu gällande lagar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pär Jerfström   
Kommundirektör   

 



 

 
Antagen av kommunfullmäktige  
 

 

Dnr: REGL03/022  Flik: Reglementen 
Dnr: KA06/538  Bolagsordning+för+Säterbostäder+AB 
Dnr KA12/428  Sida 1 (3) 
 

 Bolagsordning för Säterbostäder AB 
 
§ 1 Firma 
 
Bolagets firma är Säterbostäder AB. 
 
§ 2 Säte 
 
Styrelsen skall ha sitt säte i Säters kommun, Dalarnas län. 
 
§ 3 Verksamhetsföremål 
 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Säters kommun, förvärva, avyttra, äga och 
förvalta fastigheter och tomträtter samt bygga bostäder, lokaler och kollektiva anordningar. samt 
därmed förenlig verksamhet.  
 
§4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
 
Ändamålet med bolagets syfte är att inom Säters kommun främja bostads- och 
lokalförsörjningen. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 
 
Bolaget är moderbolag till Säters Kommuns Fastighets AB 
 
Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Säters kommun. 
 
§ 5  Fullmäktiges yttranderätt Fullmäktiges rätt att ta ställning 
 
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Säters kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i 
verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10.000.000 kronor och högst 40.000.000 kronor. 
 
§ 7 Antal aktier 
 
I bolaget ska finnas finns lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier. 
 
§ 8 Styrelse 
 
Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöter med lika många personliga suppleanter. 
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Säters kommun för tiden från den ordinarie 
bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av 
den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.  Kommunfullmäktige utser 
också ordförande, 1:e vice ordföranden och 2:e vice ordförande i bolagets styrelse.  



Dnr: REGL03/022  Flik: Reglementen 
Dnr: KA06/538  Bolagsordning+för+Säterbostäder+AB 
Dnr KA12/428  Sida 2 (3) 
 

§ 9 Revisorer 
 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 7 kap 
10 §  9 kap. 7 § I st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmannarevisor 
 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Säters 
kommun utse två revisorer med ersättare ur kommunrevisionen. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
 
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna aktieägarens officiella 
postlåda tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 
 
§ 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma 
 
På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 
 1. Stämmans öppnande; 
 2. Val av ordförande vid stämman; 
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
 4. Val av en eller två justeringsmän; 
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
 6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport; 
 7. Beslut om 
 a) fastställelse av resultat- och balansräkningen 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fast- 
  ställda balansräkningen 
 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter; 
 9. Val av revisorer och revisorssuppleanter; 
10. Notering av kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer NY 
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. 
 
§ 13 Räkenskapsår 
 
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 14 Firmateckning 
Firman tecknas förutom av styrelsen av två styrelseledamöter i förening samt av en 
styrelseledamot i förening med verkställande direktören. Verkställande direktören äger alltid rätt 
att teckna bolagets firma inom ramen för den löpande förvaltningen. 
 
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma.  Sådant 
bemyndigande får endast avse två personer i förening.  
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Dnr: KA06/538  Bolagsordning+för+Säterbostäder+AB 
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§ 15 Hembud 
 
Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast 
hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av 
aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den 
betingade köpeskillingen. 
 
När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 
lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med en 
anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk 
hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. 
 
Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom 
lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna 
först, så långt kan ske, skall jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk. 
 
Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, i 
brist av åsämjande, bestämmes i den ordning lagen (1929:145) om skiljemän stadgar. 
Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. 
 
Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte 
erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien. 
 
§ 16 Inspektionsrätt 
 
Kommunstyrelsen i Säters kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder 
ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
 
§ 17 Offentliga handlingar Offentlighetsprincipen 
 
Allmänheten skall har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för 
allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 
§ 18 Ändring av bolagsordning 
 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Säters kommun. 
 
 
 
 
 



 

 
Antagen av kommunfullmäktige   

 

Dnr: REGL03/000023  Flik: Reglementen 
Dnr: KA06/000538  Bolagsordning+för+Säters+kommuns+fastighets+AB 
   Sida 1 (3) 
 

Bolagsordning för Säters Kommuns Fastighets AB 
 
§ 1 Firma 
 
Bolagets firma är Säters Kommuns Fastighets AB. 
 
§ 2 Säte 
 
Styrelsen skall ha sitt säte i Säters kommun, Dalarnas län. 
 
§ 3 Verksamhetsföremål 
 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Säters kommun, uppföra, köpa, sälja och 
förvalta lokaler för vård, undervisning, kontor och småindustri. och därmed förenlig verksamhet. 
 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
 
Syftet med bolagets verksamhet skall vara att genom verksamhet som bedrivs i § 3 bidra till en 
effektiv förvaltning av lokalerna. I den mån detta är möjligt skall bolaget verka för fullständig 
kostnadstäckning så att även utdelning av vinst motsvarande skälig ränta på tillskjutet kapital 
möjliggörs. 
 
Bolaget är dotterbolag till Säterbostäder AB 
 
Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Säters kommun. 
 
§ 5  § 5  Fullmäktiges yttranderätt Fullmäktiges rätt att ta ställning 
 
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Säters kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i 
verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100.000 kronor och högst 400.000 kronor. 
 
§ 7 Aktiebelopp Antal aktier 
 
I bolaget ska finnas lägst 100 och högst 400 aktier. Aktie skall lyda på 1.000 kronor. 
 
§ 8 Styrelse 
 
Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöterr med lika många personliga suppleanter. 
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Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Säters kommun för tiden från den ordinarie 
bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av 
den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.  Kommunfullmäktige utser 
också ordförande, vice ordföranden, och 2:e vice ordförande 
 
§ 9 Revisorer 
 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 7 kap 
10 §  9 kap. 7 § I st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmannarevisor 
 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Säters 
kommun utse två lekmannarevisorer revisorer med ersättare ur kommunrevisionen 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
 
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna aktieägarens officiella 
postlåda tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 
 
§ 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma 
 
På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 
 

1. Stämmans öppnande; 
2. Val av ordförande vid stämman; 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
4. Val av en eller två justeringsmän; 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport; 
7. Beslut om 

a)  fastställelse av resultat- och balansräkningen 
b)  dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 
c)  ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med 
suppleanter; 

9. Val av revisorer och revisorssuppleanter; 
10. Notering av kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer NY 
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. 
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§ 13 Räkenskapsår 
 
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 14 Firmateckning 
 
Firman tecknas förutom av styrelsen av två styrelseledamöter i förening samt av en 
styrelseledamot i förening med verkställande direktören. Verkställande direktören äger alltid rätt 
att teckna bolagets firma inom ramen för den löpande förvaltningen." 
 
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma.  Sådant 
bemyndigande får endast avse två personer i förening.  
 
§ 15 Hembud 
 
Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast 
hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av 
aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den 
betingade köpeskillingen. 
 
När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 
lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med en 
anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk 
hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. 
 
Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom 
lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna 
först, så långt kan ske, skall jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk. 
 
Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, i 
brist av åsämjande, bestämmes i den ordning lagen (1929:145) om skiljemän stadgar. 
Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. 
 
Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte 
erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien. 
 
§ 16 Inspektionsrätt 
 
Kommunstyrelsen i Säters kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder 
ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 
§ 17 Offentliga handlingar Offentlighetsprincipen 
 
Allmänheten skall har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för 
allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400 
 
§ 18 Ändring av bolagsordning 
 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Säters kommun. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Ks § 
 
Redovisning av delegationsärenden 
 

KS2018/0066 Avskrivning av fordran, daterad 2018-12-22 och 2018-12-21 
 

Attestförteckning fr o m 2019-01-01 och tv 
• Balanskonton 
• KS kommunledningskontor ekonomienheten 
• Räddningstjänst 
• Finansiering 
• Överförmyndare 
• Revisionen 
• IT-e nheten 
• Personalenheten 

 
KS2018/0290 Förhandling enigt MBL § 11 – chef för barn- och utbildningsförvaltningen tillika 

skolchef. 
 
Ks2018/0090 Förhandling enligt MBL § 11 – rekrytering av enhetschef för fritidsenheten 
 
KS2018/0301 Direktupphandling/beslut om julklapp 2018 
 
KS2018/0392 Beslut att bevilja ekonomiskt bidrag till Julmarknad, Lions Club 
 
KS2018/0330 Beslut om att bevilja verksamhetsbidrag 2019, Dalarnas Folkrörelsearkiv 
 
KS2018/0404 Beslut att utse skolchef fr o m 2019-01-01 
 
KS2018/0027 Förhandling enligt MBL § 11 – förvaltningschef för socialförvaltning 
 
KS2019/0028 Anställningar enligt delegation tiden 181101-181231 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Ks § 
 
Delgivningar 
 

KS2018/0218 Beslut från Boverket att Säters kommun beviljas statsbidrag för ökat bostadsbyg-
gande 

 
KS2018/0383 Medborgarlöfte 
 
KS2018/0406 Länsövergripande överenskommelse, Luppresultat 2018 
 
KS2018/0027 Redovisningsräkning utbetalningsår 2019 
 
KS2019/0022 Förvaltningsplan/organisationsbeskrivning, personuppgiftsbehandling i Säters kom-

mun. 
 
 Protokollsutdrag från 

 Kommunfullmäktige Smedjebackens kommun 2018-11-26, § 91, gemensam överför-
myndarnämnd 

 Socialnämnden, 2018-12-09, § 152, fastställande av norm för försörjningsstöd 
 Socialnämnden, 2018-12-09, § 150, detaljbudget för 2019 
 Gemensam nämnd för upphandling, 2018-11-19,§ 21, upphandlingsplan 2019 
 Gemensam nämnd för upphandling, 2018-11-19,§ 23 sammanträdesplan 2019 
 Gemensam nämnd för upphandling, 2018-11-19, § 24, nämndplan 2019 med mål och 

inriktning 
 Gemensam nämnd för upphandling, 2018-11-19, § 22, budgetuppföljning 2018 
 Gemensam nämnd för upphandling, 2018-11-19, § 27, godkännande av grafiska manual 
 Kommunfullmäktige i Gagnefs kommun, 2018-12-13, § 220, gemensam överföryndar-

nämnd 
 
Protokoll från sammanträde med: 

• Brottsförebyggande rådet, 2018-12-12 
• Förbundsdirektionen Räddningstjänsten Dala Mitt, 2018-12-07 
• Södra Dalarnas samordningsförbund, 2018-11-23 
• Personalutskottet, 2018-12-18 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-12-18 och 2019-01-15 
• Fritidsutskottet, 2019-01-15 
• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 2018-12-12 
• Språktolknämnden, 2018-11-29 
• Gemensamma lönenämnden, 2016, 2017 och 2018 

 
Från Arbetsmiljöverket 

• Underrättelse om möjlighet att lämna synpunkter för beslut, Fågelsången 
(KS2018/0377) 

• Inspektionsmeddelande resultat av inspektion Skedvigården 
• Inspektionsmeddelande resultat av inspektion Fågelsången 
• Inspektionsmeddelande resultat av inspektion Skedvigården, rörlig personal 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §   forts 
 
Anmälan och underrättelser från Polismyndigheten avs 

• Skadegörelse, Rådhuset, 2019-01-03 
• Tillgrepp av fortskaffningsmedel och stöld genom inbrott, 2018-12-04, Nor-

tullvägen 
 
Arbetsplan för prospekteringsarbeten inom undersökningstillståndet Gumsberg nr 1. 
 
Remiss undersökningstillstånd enligt minerallagen för området Hällsjögruvan nr 1 i 
Faluns och Säters kommuner 
 
Remiss undersökningstillstånd enligt minerallagen för området Bispberg nr 2  i Säters 
kommun. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Ks § 
 
Övriga ärenden 
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