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 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Sammanträdesrummet på Samhällsbyggnadsförvaltningen klockan 13:00-16:30 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
Ej tjänstgörande ersättare  
 
 
 
 
 
Övriga deltagare 
 
 
  

Hans Johansson (C) 
Caroline Willfox (M) 
Maud Jones Jans (S) 
Andreas Bertilsson (S) 
Lena Stigsdotter (V)  Ersättare för Horst Bodinger (S) 
Michael Arvidsson (C) 
Stefan Jernberg (M) 
Rolf Printz (SD) 
Magnus Gabrielson (M)  Ersättare för Berith Lindgren  
   §§ 16-18 gick klockan 15:00 
Bo Floresjö (S)   Ersättare för Berith Lindgren  
   § 19 från klockan 15:00 
 
 
Bo Floresjö (S)  §§ 16-18 
Erik Andersson (C) 
 
 
Se sidan 2 
 

  
Utses att justera Maud Jones Jans 
Justeringens plats och tid Direkt efter mötet 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 16-19  
 Camilla Andersson  

 Ordförande   
 Hans Johansson 

 
 

 Justerande   
 Maud Jones Jans 

 
 

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
 2019-02-20 
Datum för  
anslags uppsättande 2019-02-21 Datum för  

anslags nedtagande 2019-03-15 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Underskrift   
 Camilla Andersson  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Övriga deltagare 

Camilla Andersson   nämndsekreterare 
Andréas Mossberg  förvaltningschef 
Per-Olov Grundström  fastighetschef §§ 17-19 
Martin Henriksson  VA-planerare §§ 18-19 
Camilla Sundberg-Skogström återvinningsansvarig §§ 18-19 
Mikael Spjut  gatuchef §§ 18-19 
Lena Gustafsson  lokalvårdschef §§ 18-19 
Torbjörn Matsson  ekonomichef §§ 18 
Anna Nygren  biträdande förvaltningschef §§ 18-19 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-02-20 3  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 16   Dnr: KS2018/0344 

SBN2018/1228 
 
 
Nytt medborgarförslag Boulehall i Säter 
 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att översända nedanstående yttrande till Kom-
munstyrelsen.  
  
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om en boulehall i Säter lämnades in till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-11-15 av Dan Ericson, Säter. 
 
Medborgarens förslag 
”Det verkar inte bli något av förslaget PRO hade angående Boulehall. Därför lämnar 
jag här förslag på lämplig plats för att bygga en hall. Området mellan sågen och 
Klockarskolans gymnastikhall. Där är relativt plant, behövs inte några kostsamma 
markarbeten.” 
 
Kommunfullmäktige beslutade hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beslut. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-12-18 Au§51: 
Beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera förslaget till samhällsbyggnads-
nämnden 
att tillsammans med socialnämnden och kommunstyrelsens fritidsenhet 
lämna yttrande. Yttrandet skall ha inkommit till förvaltningen senast 4 mars 2019. 
 
Yttrande 
Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på anordnande av Boulehall i Säter. Dock bedöms den för-
slagna platsen inte vara lämplig på grund av de utredningar som pågår kopplat till framtida ut-
veckling av skolan i Säter.  
I första hand bör det istället ses över om det går att identifiera en redan befintlig lokal som går att 
anpassa till Boulesspel.  
I ett längre perspektiv så finns alternativet att utreda nybyggnation och, om möjligt, samlokalisering, 
med andra idrotter/föreningar som är i behov av nya lokaler. Detta förutsätter dock att ärendet 
utreds och resurssätts i kommande budgetprocess. Till exempel så skulle samlokalisering kunna ske 
med Skönvikshall alternativt Säters IP där redan befintlig infrastruktur i form parkeringar, om-
klädningsrum, wc-duschar, serveringen, skötsel och tillsyn finns. Ett sådant förfarande skulle kunna 
främja att Boulehallen används av alla åldersgrupper. 
 
Bilaga 
KSAu beslut om remiss samt Medborgarförslag 
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Sbn § 17   Dnr: SBN2018/0448 
 
 
Tilldelning Projekt ny logebyggnad med mera vid stallet i Säter 
 
 
Beslut  
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Samhällsbyggnadsnämn-
den besluta 

o Entreprenadkontrakt ny logebyggnad med mera tilldelas entreprenören Klas  
Johansson Byggservice AB i enlighet med redovisad anbudsutvärdering. Kontrakt 
kan tidigast tecknas 10 dagar efter underrättelse om tilldelning (avtalsspärr). 

o Omfördela 2000 kkr till projektet från konto oförutsedda investeringar 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ärendet rör investering i Logen med mera vid stallet i Säter.  
I projektet finns ingående delar:  
• Sadelkammare med golvvärme  
• Ombyggnad elcentral  
• Ersättning gammal gödselplatta  
• Eluppvärmning  jordvärme (vilket på sikt möjliggör att koppla på övriga delar av anlägg-
ningen)  
• Förråd  
• Förvaring spannmål & ensilage  
• Med mera  
 
 
Förvaltningen hade projektet ute för räkning i enlighet med LOU under 2018. Upp-
handlingen avbröts dock i enlighet med beslut SBN§92 2018-06-12 
Samhällsbyggnadsnämndens beslutar  
• upphäva Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut §48, 2018-05-23  
• avbryta upphandling på grund av att det ryms ej inom befintlig budget.  
• uppdra till förvaltningen att uppdatera förfrågningsunderlaget med det som är nödvändigt för verk-
samheten.  
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Sbn § 18     
 
 
Kommunens budgetprocess 

 
 
Beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.  
 
Ärendebeskrivning  
Torbjörn Mattsson, chef ekonomienheten, informerar om budgetprocessen i Säters 
kommun. 
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Sbn § 19     
 
 
Vision, strategiska mål och nämndsplaner 2020-2023 
 
 
Beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.  
 
Ärendebeskrivning  
Förvaltningschef, informerar om processerna att arbeta med vision, strategiska mål 
och nämndsplaner för perioden 2020–2023. 
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