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 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Sammanträdesrummet på Samhällsbyggnadsförvaltningen klockan 08:30-14:30 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga deltagare 
 
  
 
 
  

Hans Johansson (C) 
Caroline Willfox (M) 
Maud Jones Jans (S) 
 
 
 
 
 
 
Camilla Andersson  nämndsekreterare 
Andréas Mossberg förvaltningschef 
Anna Nygren biträdande förvaltningschef §§13-16 
Helena Åkerberg Hammarström näringslivschef § 13  
Mikael Spjut biträdande förvaltningschef 
Camilla Sundberg Skogström återvinningsansvarig § 14 
Bengt Johansson gatuchef §§ 15, 16 
Veronica Carlsson ekonom § 13, 16 
Liv Almstedt VA-chef § 16 
Per-Olov Grundström fastighetschef § 16 
  
 
 
 

 
 
 

 
 

Utses att justera Caroline Willfox 
Justeringens plats och tid Direkt efter mötet 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 13-17  
 Camilla Andersson  

 Ordförande   
 Hans Johansson 

 
 

 Justerande   
 Caroline Willfox 

 
 

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
 2019-03-28 
Datum för  
anslags uppsättande 2019-03-29 Datum för  

anslags nedtagande 2019-04-23 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Underskrift   
 Camilla Andersson  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 13    
 
 
Verksamhetsinformation 
 

• Information om Tillväxt & tillsyn 
• Information om etablering biltvätt 
• Policy för bidrag till enskilda vägar 
• Delegationsbeslut - diskutera hur vi gör framtiden 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 14  Dnr: SBN2019/0298 
 
 
Renhållningstaxa 
 
 
Beslut  
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår Samhällsbyggnadsnämnden före-
slå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa ny renhållningstaxa 
med följande ändringar: 
 

- Osorterat hushållsavfall tas bort som alternativ. 
- Månadstömning för fritidshus läggs till som alternativ. 
- Vippcontainrar tas bort som alternativ. 
- Redaktionella ändringar  
- Sidnumrering läggs till  

 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Med anledning av de förändringar som renhållningsverksamheten genomför behöver 
renhållningstaxan förändras från och med 1 januari 2020. Insamling av matavfall 
medför ökade kostnader och behovet av en omstrukturering av renhållningstaxan. 
Även ombyggnation av återvinningscentralen och arbete med avfallsminimering 
medför ökade kostnader som behöver täckas av renhållningstaxan.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 15  Dnr: KS2018/0344 
   SBN2018/1143 
 
 
Medborgarförslag Området mellan riksväg 70 och järnvägen i cen-
trala Säter 
 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslå Samhällsbyggnadsnämnden besluta 
bevilja förslaget och uppdra till förvaltningen att föra dialog med markägaren.  

  
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Förslaget är att området mellan riksväg 70 och järnvägen i centrala Säter röjs upp, sly  
och mindre träd tas bort samt att några större träd som ekar och björkar sparas.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser att området mellan riksväg 70 och järnvägen är i 
behov av röjning och uppsnyggning. Trafikverket äger stor del av marken varför dia-
log med markägaren behöver ske för att åtgärder ska bli utförda.  
 
Bilagor  
Kommunfullmäktiges beslut i ärendet.  
Medborgarförslag  
 
Delge beslutet till:  
Författare till medborgarförslag  
Trafikverket 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 16  Dnr: SBN2019/0297 
 
 
Budget 2020-2022 
 
 
Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts föreslår Samhällsbyggnadsnämnden  
besluta: 

• Godkänna framtaget driftbudgetförslag för 2020-2022, enligt bilaga. 
• Godkänna förslag till investeringsbudget för 2020-2022 enligt bilaga. 
• Godkänna majoritetens förslag till nämndplan 2020 
• Föreslå kommunstyrelsen avsätta 4 Mkr i exploateringsbudget för 2020.  

 
2. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslutar: 

• Uppdra till förvaltningschefen att ta fram ett förslag till ändring till internhyra avse-
ende fritidsanläggningar och lokaler 
 
Reservation 
Caroline Willfox (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för att lägga fram  
underlag och majoritetens förslag för behandling i samhällsbyggnadsnämnden. 
____________________________ 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maud Jones Jans (S) föreslår att arbetsutskottet beslutar föreslå samhällsbyggnads-
nämnden besluta anta nämndsplanen enligt majoritetens förslag. 
Caroline Willfox (M) förslår att arbetsutskottet beslutar att framtaget underlag till 
nämndsplan från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2019-03-19 samt  
majoritetens förslag till nämndsplan hänskjuts till behandling på kommande  
sammanträde i samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott beslutar enligt Maud Jones Jans (S) förslag. 
 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Drifts- och investeringsbudget och nämndplan för Samhällsbyggnadsnämnden 2020-
2022. 
 
 
 
 
 
 
    fortsättning 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Fortsättning Sbn au § 16 
 
 
Bilagor 

• Behovskalkyl 
• Avstämning mot preliminär ram 
• Nya behov/utveckling 
• Investeringsbudget 2020-2022 
• Nämndsplan 
• Förslag till strategiska mål för Samhällsbyggnadsnämnden 

 
Styr/stödjande dokument 
Budgetbeslut Kommunfullmäktige 
Budgetteknik 
Budgetdirektiv 
Riktlinjer för kommunens investeringar 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 17   
 
 
Ändring av sammanträdesdatum 
 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar ändra sammanträdesdatum för 
kommande samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott från den 15 maj till den 16 maj. 
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