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Plats och tid

Samhällsbyggnadsförvaltningens sammanträdesrum, klockan 08:30-10:15

Beslutande

Hans Johansson (C)
Caroline Willfox (M)
Maud Jones Jans (S)

Övriga deltagare

Camilla Andersson
Andréas Mossberg

nämndsekreterare
förvaltningschef, kom kl 09:09
§§ 50-52
projektledare §§ 48-49
projektledare §§ 48-49
fastighetschef § 50
projektledare § 50
anläggningsarbetare § 50
VA-ingenjör § 50
planeringsledare § 50
trafiksamordnare §§ 50-52
tf gatuchef §§ 50-52
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Justeringens plats och tid
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Dnr: SBN2019/0150
KS2019/0019

Medborgarförslag om trappen vid Biografmuseet
Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
1. Uppdra till förvaltningen att ta fram ett kostnadsförslag till kommande
samhällsbyggnadsnämnd
2. föreslå samhällsbyggnadsnämnden besluta bifalla medborgarförslaget
Bakgrund och ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit om att riva trapp och scen/läktare vid Folkets
Hus/Kenda och ersätta konstruktionen med en ”järntrappa med räcken och
gallersteg”.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-14 Kf§87
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslag till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Förvaltningens förslag är att riva befintlig trappa och scen/läktare. Förfrågan
avseende offert gällande ny järn/aluminiumtrapp är ställd. Förslaget bör genomföras 2020
förutsatt att anbud ryms inom budget för 2020.
I ett längre perspektiv bör konstruktionen ses över mer övergripande för att bättre smälta in i
den kulturhistoriska miljön. Detta arbete bör hänvisas till kommande
budgetprocesser
Bilagor
Medborgarförslag
Beslut Kommunfullmäktige

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 2013000184

Industritomt
Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta sälja
Arkhyttan 50:1 enligt mottaget anbud.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Förvaltningen har utfört en extern värdering av planlagd industrimark Arkhyttan 50:1.
Bakgrunden till ärendet är att intressent som tidigare (år 2013) varit intresserad att förvärva
marken har fört dialog med förvaltningen om att ånyo diskutera eventuellt förvärv av berörd
tomt.
Värdering är utförd av extern part enligt den rutin som upprättats efter föregående
förhandling med berörd intressent. Finns det inget beslutat pris alternativt ingen
referenstomt att jämföra med så utförs en värdering av extern part.
Då intressent ansåg att utförd värdering låg för högt uppmanade förvaltningen intressenten
att istället inkomma med bud.
Förvaltningens bedömning sett till tomtens läge och tidigare efterfrågan i området är att
värderingen är högt satt.
 Anbud har mottagits på 60 000 kr/ha (6kr/m2). 17 716 m2 * 6 kr= 106 296 kr
 Pris enligt extern värdering: 288 580 kr
Bilagor
Bilaga 1 - Bud
Bilaga 2 - Värdering
Bilaga 3 - Tidigare förslag köpekontrakt från 2013 (redovisas på sammanträdet)
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Sbn au § 50
Verksamhetsinformation
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Justerande sign

Ogiltiga anslutningar
Skönvikshallen – redovisning kostnader
Arbetet med erosions- och stabilitetsproblemen läng med väg 751 och Dalälven i
Hedemora och Säters kommun
Belysning Vinkelvägen-Villavägen
Vägvalsutredning VA
Dagvattenstrategi
Portföljanalys Säter
Rosa huset
Ny industriinfart Mora By
Skogsuttag 2020 och 2021
Lokaliseringsutredning förskola
Lilla Säter
Nya allmänna ordningsföreskrifter
Kostutredning
Lokalutredning
Utformning Prästgärdet
Utformning Gruvplan
Cykelväg Stora Skedvi
Cykelväg Gustafs
RSA uppdrag
Handlingsplan klimatneutralitet
Gatubelysningspolicy
Budget 2020
Utkast Årshjul SBN 2020
Utvärdering pilotprojekt samordnad planering

Utdragsbestyrkande
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Dnr: SBN2019/0924

Revidering av skolskjuts till annan kommun
Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar återemittera ärendet samt inhämta
synpunkter från Barn och utbildningsförvaltningen.
Bakgrund och ärendebeskrivning
De elever som är berättigade till skolskjuts inom kommunen idag blir även berättigade till
busskort till annan kommunal skola, medan de elever som inte är berättigade inom
kommunen får avslag. Detta innebär att vi behandlar barn och ungdomar olika vilket strider
mot likställighetsprincipen, 2 kap 3§ i kommunallagen.
Konsekvensbeskrivning
Att bevilja alla sökande kräver en utökad budget

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: SBN2019/0932

Justering Policy för bidrag till enskilda vägar i Säters kommun
Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Samhällsbyggnadsnämnden
beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta att Policy för bidrag till enskilda vägar i Säters
kommun justeras enligt förslag
Bakgrund & ärendebeskrivning
Bidraget som utbetalas enligt gällande policy består av 2 delar. Dels ett driftsbidrag som betalas
ut med 4 kr/meter väg för enskilda vägar som är berättigade. Nivån indexregleras utifrån det
index som Trafikverket använder. Den andra delen av bidraget är det så kallade förstärkningsbidraget. Bidraget syftar att stödja de enskilda vägarna vid större investeringsåtgärder alternativt reinvesteringar i vägarna. Förstärkningsbidraget betalas ut förutsatt att medel finns tillgängliga. Om budgetmedel finns genomförs en ny prövning kommande år.
Utöver ovanstående så är en stor del av de enskilda vägarna berättigade bidrag från
Trafikverket både avseende driftsbidrag samt förstärkningsbidrag.
Det totala vägunderhållet för en enskild väg kan bestå av statligt bidrag + kommunalt bidrag
+ avgifter från andelsägare = budget för drift och underhåll.
På grund av bland annat hårda vintrar de senaste åren har förvaltningen inte haft möjlighet att
betala ut förstärkningsbidrag utan de som inkommit har fått hänskjutas till kommande år.
Förslag till justering av Policy för bidrag till enskilda vägar i Säters kommun
”Om medel ej finns tillgängliga det år ansökan inkommer genomförs en ny prövning
kommande år” tas bort ur policyn.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

