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 Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid Kommunstyrelserummet, Rådhuset, klockan 08:30-15:10 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

Hans Johansson (C) 
Christer Eriksson (M), ersättare för Caroline Willfox (M) 
Maud Jones Jans (S) 
Andreas Bertilsson (S) §§ 89-92, gick 11:00 
Abdullah Khaledian (S), ersättare för Andreas Bertilsson (S) §§ 93-101 
Horst Bodinger (S) 
Michael Arvidsson (C) 
Stefan Jernberg (M) 
Berith Lindgren (S) 
Roger Carlsson (SD) 
   
 
Abdullah Khaledian (S) §§ 89-92 
Lena Stigsdotter (V) 
Erik Andersson (C) 
Magnus Gabrielson (MP) 
Måns Ahlgren (SD) 

 
 

 
 

Utses att justera Horst Bodinger 
Justeringens plats och tid Direkt efter mötet 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 89-101  
 Camilla Andersson  

 Ordförande   
 Hans Johansson 

 
 

 Justerande   
 Horst Bodinger  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
 2019-10-11 
Datum för  
anslags uppsättande 2019-10-11 Datum för  

anslags nedtagande 2019-11-04 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Underskrift   
 Camilla Andersson  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Övriga deltagare 
 

Camilla Andersson   nämndsekreterare 
Andréas Mossberg  förvaltningschef 
Richard Lennius  planeringsledare §§ 89-90 
Bengt Johansson  gatuchef §§ 89-90 
Mikael Spjut  biträdande förvaltningschef § 90 
Veronica Carlsson  förvaltningsekonom §§ 94-97 
Stefan Spånberg  karttekniker § 101 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 89   Dnr: SBN2019/0149 
  
 
Nytt medborgarförslag om belysning mellan Mora by och Naglarby 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar avslå medborgarförslaget enligt yttrande. 
 
Yttrande 
Säters kommun har inga planer att bygga ny gatubelysning längsmed Mystavägen. I 
dag saknas policys och riktlinjer för att bygga ny gatubelysning samt komplettering av 
gatubelysning i kommunens anläggning.  

 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Medborgarförslag angående belysning av Mystavägen mellan Mora by och Naglarby. 
Förslagsställaren önskar belysning då vägen är mycket mörk kvällstid och känns ej 
trygg att använda för promenader, löpning och cykling kvällstid. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 90    
 
 
Verksamhetsinformation 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Statusbedömning beläggning 
Vägplaner Gustafs och Stora Skedvi 
Risk- och sårbarhetsanalys 
Tilldelning SäBo 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 91   Dnr: SBN2019/0734 
 
 
Motion om kraftfullt arbete med klimatförändringen 

 
Beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lämna nedanstående yttrande till  
Kommunstyrelsen med följande komplettering: 
” Handlingsplanen inom de områden där kommunen har begränsad rådighet bör  
huvudsakligen innebära informations- och utbildningsinsatser.  
Kommunstyrelseförvaltningens informationsenhet föreslås få huvudansvaret för 
detta i samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen." 
  
Bakgrund och ärendebeskrivning 
En motion om kraftfullt arbete mot klimatförändringen lämnades in till  
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-06-13 av Miljöpartiet. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 
Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelseförvaltningen senast 18 oktober 2019. 
 
Motionären föreslår att Säters kommun gör en handlingsplan som visar hur man kan 
uppnå målet om klimatneutralitet senast 2040. Att denna handlingsplan visar vilka 
åtgärder som krävs på de områden där kommunen både har full och begränsad  
rådighet samt att målkonflikter utreds och redovisas. Att detta arbete bedrivs i sådan 
takt att resultatet kan användas senast under 2021.  

 
Yttrande 
Motionen ligger i linje med kommunens strategiska miljömål och majoritetens  
politiska plattform. Att skyndsamt arbeta för en minskning av växthusgaser är en  
förutsättning för att vi ska kunna hålla uppvärmningen av planeten väl under 2 grader 
enligt FN:s klimatpanel. Det arbete som pågår med implementering av styrdokument 
som leder kommunens verksamheter mot en klimatneutral framtid kan enligt  
motionens intentioner kompletteras med en handlingsplan med delmål. Exempel på 
områden där kommunens utsläpp av växthusgaser kan påverkas är transporter, bygga 
och bo, inköp och kost.  
 
Att ta fram en föreslagen handlingsplan är ett omfattande arbete som kommer att 
kräva aktiv medverkan från samtliga förvaltningar och nämnder även om  
Samhällsbyggnadsnämnden skulle få samordningsansvaret. För att få högsta  
utdelning på insatta resurser bör den absoluta tyngdpunkten ligga på de områden där 
kommunen har full rådighet. 
 
Under ovanstående förutsättningar föreslås ett bifall till motionen. 
  
Bilagor 
Bilaga 1 Motion om klimatförändringar 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 92    
 
 
Rapporter och delgivningar 
 
Seminarium om hållbar strategisk samhällsplanering den 2 oktober 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
Möte med revisionen 
Svar Kost Regionen 
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Sbn § 93    
 
 
Studiebesök Liljan 
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Sbn § 94   Dnr: SBN2019/0408   
 
 
Samråd inför Vattenmyndigheternas kommande förvaltningsplan 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner bilagda förslag som svar på  
Vattenmyndighetens frågor med tillägget: 
Fråga 5/Övriga synpunkter. Svar: Eftersom andelen jordbruksmark i Säters kommun 
är mycket större än i genomsnittet så är det av stor vikt att jordbrukets villkor tas i 
beaktande i handlingsplanen.  

 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
En ny förvaltningsplan för åren 2021 – 2027 ska tas fram och Länsstyrelsen i Väster-
norrlands län, som också är Vattenmyndighet för Bottenhavets vattendistrikt, vill ha 
synpunkter på samrådsdokumentet Översikt över väsentliga frågor. Vattenmyndigheten 
för Bottenhavets vattendistrikt ska senast två år innan beslutande om förvaltnings-
plan upprätta en Översikt över väsentliga frågor. Genom samrådet vill man få kunskap 
om vilka frågor som olika instanser tycker är prioriterade samt hur man ska kunna 
effektivisera arbetet. Syftet är att ge alla möjlighet att påverka arbetet och bidra med 
information, det vill säga bli delaktiga i arbetet med att förvalta våra vatten. 
 
Utifrån Vattenmyndighetens samverkan av olika slag med kommuner, länsstyrelser 
och andra myndigheter har det framkommit att de viktigaste frågorna i vatten-
distriktet är följande:  
• Vattnets betydelse för samhället  
• Öka takten i åtgärdsarbetet  
• Utveckla samverkan och dialog  
• Anpassningar för ett förändrat klimat  
• Bättre kunskap om våra vatten  
• Hur kan nästa åtgärdsprogram bli bättre?  
• Vattenförvaltning 2021 och framåt 
 
I förslaget till svar betonas behovet av förändrad lagstiftning på planområdet och av 
utökat stöd och samarbete med Länsstyrelse och Vattenmyndigheten. Utökade resur-
ser bedöms också kunna öka takten i förbättringsarbetet. Underlag och förslag till 
svar på Vattenmyndighetens frågor framgår av nedanstående bilagor. Även kommu-
nernas åtgärder i innevarande förvaltningsperiod finns som bilaga. 

 
Bilagor 
 
Bilaga 1 Missiv 
Bilaga 2 Underlag 
Bilaga 3 Svarsformulär 
Bilaga 4 Åtgärder i nuvarande förvaltningsplan 
 
 



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-11 9  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 95   Dnr: SBN2019/0297 
 
 
Reviderad budget 2020 
 
Beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar ställa sig bakom Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskotts förslag till revidering av budget samt översända underlagen till  
Kommunstyrelsen inför revidering av budget 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Under våren antas budget för nästkommande år för att sedan revideras/verifieras un-
der hösten. Ofta leder detta inte till någon större förändring baserat på att inte några 
väsentliga förutsättningar har ändrats.  
Interna poster sätts dock i ett tidigare skede (innan budgeten antas på våren) vilket 
leder till att underlagen ofta är osäkra. Interna poster ska alltid baseras på självkostnad 
vilket gör att budgeten ska justeras upp alternativt ner efter att förutsättningarna har 
ändrats.  
För att skapa en mer exakthet i budgetarbetet inför kommande år har förvaltningen 
lagt ner tid för att utreda om vårbudgeten fortfarande kan anses som aktuell sett gente-
mot nulägesanalys av förutsättningar samt nämndens behov inför 2020. 
 
Följande poster har studerats: 

• Elkostnad sett till nytt avtal 
• Kostnad för en basvinter 
• Kostnad för Kostverksamheten (Kostutredning pågår). 
• Strategiska utredningar som inte kan belasta exploateringsprojekt 
• Hyresmodell för fritidsfastigheter 
• M.m. 

 
Baserat på ovanstående så bedöms följande justeringar ses över i samband med revi-
dering av budget. 

• Likvärdig hyresmodell 
• Justering av internhyror till 2020 för att nå självkostnad 
• Justering internpris Kost till 2020 för att nå självkostnad 
• Förstärkning av basvinter 
• Budgeterade poster på KS i samband med beslut om strategiska utredningar 

 
Presentation avseende genomlysning budget 2020 presenteras på  
arbetsutskottet 
 

Mötesplanering mot KS/KF reviderad 
budget    
Ordf.beredn. SBNau SBN Ksau KS KF 
19:e sep 2:a okt 11:e okt 29:e okt 12:e nov 28:e nov 
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Sbn § 96   Dnr: SBN2019/0686 
 
 
Justering av Delegationsordning avseende omfördelning investe-
ringsmedel 
 
Beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar komplettera delegationsordningen avseende 
punkt 5.7 enligt ställt förslag. Med tillägget att: Omfördelning får inte innebära en  
väsentlig förändring av omfattning och innehåll. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
För att effektivisera arbetet med investeringsprojekt samt möjliggöra en så hög upparbet-
ningsgrad som möjligt kopplad till beslutad ram så föreslås förvaltningschef få en delegat-
ion avseende att flytta medel mellan investeringsprojekt. 

 
                             Exempel:     Tidig kalkyl/beslutad ram               Produktionsbudget 

1. Konstruktioner    1000 Tkr                900 Tkr 
2. Energieffektivisering   1000 Tkr                                     1100 Tkr 

Belysning 
 

Förslag till omfördelning: 100 Tkr flyttas från projekt 1 till projekt 2 för att maximera 
upparbetning. 

 
Förslag tillägg i delegationsordningen: 

 
 Ärende Delegat Anmärkning 
5.7 Omfördela mellan investeringsprojekt 

upp till 500 Tkr 
Samhällsbyggnadschef Skriftligt beslut, 

återrapporteras 
under Ekonomi 
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Sbn § 97    
 
 
Ekonomi och budgetuppföljning 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
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Sbn § 98    
 
 
Kurser och inbjudningar 
 
 
            

             Fördjupningskurs av nämndhantering 5 november, Säter 
F-SBN2019-0260 Nationell dialog om samhällets roll för utveckling, Stockholm 
F-SBN2019-0234 Kommunal geoteknik 20 november, Linköping 
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Sbn § 99    
 
 
Arbetsmiljö och personalfrågor 

 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen   
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Sbn § 100    
 
 
Delegationsbeslut 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som för-
tecknas i protokoll av 2019-10-11, § 100 
 
SBN2019/0775 Begäran om legitimering av omsorgsresa CR 
SBN2019/0776 Begäran om legitimering av omsorgsresa CR 
SBN2019/0688 Ansökan om parkeringstillstånd CR 
SBN2019/0791 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2019/0665 Ansökan om kontant resebidrag CR 
SBN2019/0697 Ansökan om kontant resebidrag CR 
SBN2019/0639 Ansökan om blomlådor CR 
SBN2019/0798 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2019/0796 Ansökan om parkeringstillstånd CR 
SBN2019/0670 Remiss,förslag till föreskrifter på väg E16-Trafikverket CR 
SBN2019/0826 Remiss, begagnande av offentlig plats-polisen CR 
SBN2019/0815 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2019/0710 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2019/0711 Ansökan om skolskjuts CR 
SBN2019/0820 Ansökan om parkeringstillstånd CR 
SBN2019/0830 Tillfällig LTF, Löparegatan CR 
SBN2019/0544 Direktupphandling – Upphandling av konsultstöd för AN 
SBN2019/0844 Avslag om begäran om utlämnande av allmän handling AM 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 101    
 
 
Kartgenomgång 

 
Stefan Spånberg visar hur Säterkartan/Geosecma fungerar 
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