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Hans Johansson (C) 
Bo Floresjö (S), ersättare för Håkan Karlsson (S) 
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Michael Arvidsson (C) 
Horst Bodinger (S) §§ 48-61 
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Roger Carlsson (SD) §§ 48-61 
 
Lena Stigsdotter (V) §§ 48-60 
Magnus Gabrielson (MP) 
Rolf Printz (SD) 
 
 
 
  
 
 
  

 
 

 
 

Utses att justera Horst Bodinger 
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Underskrift   
 Camilla Andersson  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Övriga deltagare 

Camilla Andersson, nämndsekreterare 
Andréas Mossberg, förvaltningschef 
Mikael Spjut, biträdande förvaltningschef §§ 48-61 
Bengt Johansson, gatuchef §§ 48-53 
Camilla Sundberg Skogström, återvinningsansvarig § 51 
Veronica Carlsson, ekonom §§ 51-52 
Staffan Jansson, miljöinspektör/biolog § 53 
Liv Almstedt, VA-chef §§ 53- 
Per-Olof Grundström, fastighetschef §§ 60-62 
Fredrik Andersson, projektledare §§ 60-62 
Torbjörn Gunnarsson, revisor 
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Sbn § 48   Dnr: SBN2020/0467 
 
 
Kompetensförsörjningsplan 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar fastställa kompetensförsörjningsplan för  
Samhällsbyggnadsförvaltningen.  
_________________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Utifrån den kompetensförsörjningsplan som antagits av Säters kommunfullmäktige  
2019-02-14, har nämnderna fått i uppdrag att ta fram en förvaltningsspecifik  
kompetensförsörjningsplan för konkreta åtgärder/aktiviteter för perioden 2019 - 2023. 
 
Den bästa kompetensförsörjningen är att inte förlora kompetent personal. Genom att skapa 
möjlighet för personal att utvecklas och byta tjänster inom förvaltningen så skapas synergi 
mellan den personella utvecklingen och verksamhetens utveckling. 
Även samverkan med andra parter bedöms vara en viktig del för att i framtiden kunna  
säkerställa tillgång till rätt kompetens för uppdraget, 
 
 
Bilagor 
Kompetensförsörjningsplan Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 49   Dnr: SBN2020/0308 
     
 
Yttrande på medborgarförslag om bron mellan Kungsgårdsskolan 
och Klockarskolan 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
1. föreslå kommunstyrelsen att medborgarförslaget ska anses besvarat. I övrigt antar  

Samhällsbyggnadsnämnden förvaltningens yttrande så som sitt eget. 
 
2. uppdrar till Samhällsbyggnadschefen att ta fram förslag på förbättringar avseende  

tillgänglighet för befintlig bro. 
 
_________________ 
Motivering 
Det pågår diskussioner om vilka lokaler som ska användas för skolverksamhet fram-
gent i Säter. Det råder i dagsläget osäkerhet kring Kungsgårdskolans framtida an-
vändning. Samhällsbyggnadsnämnden anser att placering och utformning av omtalad 
bro kan avgöras först i samband med att beslut om framtidens skola i Säter. 
 
Förvaltningens förslag till yttrande 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av förslaget och föreslår ett avslag. För-
valtningen ser inte behovet av en ny bro i ett nytt läge då den befintliga bron erbjuder 
goda kommunikationer mellan de olika skolorna. Den befintliga bron ligger i ett stra-
tegiskt läge som möjliggör verksamheternas rörelsemönster mellan skolorna samtidigt 
som den också erbjuder en gen passage utanför skoltid som en av broarna över 
Ljusterån. Förvaltningen ser inte att förslaget till ny bro ger några större vinster som 
motiverar investeringskostnaden. Däremot ser förvaltningen att området kring be-
fintlig bro skulle kunna förbättras genom prioritering av drift och underhåll.  
 
Vidare ser förvaltningen att skolorna parkeringsbehov behöver tillgodoses med flera 
olika platser för parkering och angöring, samt hämtning och lämning. Förvaltningen 
arbetar därför aktivt med att tillgodose området med parkeringar, det senaste inslaget 
är en större parkeringsplats vid Klockarskolans gymnastiksal såsom förslaget påpekar. 
Förvaltningen arbetar även med en utveckling kring Kungsgårdsskolans östra entré 
för att avlasta Västra Långgatan. För något år sedan byggdes situationen vid Kyrkan 
om med gott resultat där hämtning och lämning nu fungerar bättre i kombination 
med att delar av församlingshemmets parkering arrenderas och upplåts för allmän 
parkering.   
 
   Fortsättning  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Fortsättning Mbn § 49 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag rörande gångbro mellan Klockar- och Kungsgårdsskolan i Sä-
ter har inlämnats, Kommunstyrelsen har valt att remittera förslaget till Samhällsbygg-
nadsnämnden för yttrande.  
 
Förslaget innebär att en ny bro anläggs mellan skolorna för att ersätta den befintliga 
som upplevs bristfällig i sin utformning. Bron ska enligt förslaget knyta samman sko-
lorna från en punkt vid bussangöring utanför Klockarskolan rakt över mot ”Drot-
ten” på Kungsgårdsskolan.  
 
Sändlista  
Beslutet delges: Kommunstyrelsen 
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Sbn § 50   Dnr: SBN2020/0309 
 
 
Yttrande på medborgarförslag om ny infrastruktur i Säter 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar yttra sig enligt ställt förslag.  
 
_________________ 
 
Förvaltningens förslag till yttrande 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av remissen och föreslår att medborgar-
förslaget ses som besvarat. En förändring av infrastrukturen i centrala Säter såsom 
föreslås i medborgarförslaget skulle kunna ge vissa vinster men innebär också intrång 
på mark som idag nyttjas för andra ändamål än väg.  
 
För närvarande arbetar förvaltningen med en fördjupad översiktsplan för Säter, detta 
dokument utreder och slår fast den framtida markanvändningen i Säter. I fördjupad 
översiktsplan redovisas de övergripande strategiska dragen i hur Säter ska utvecklas 
och utgör således ett viktigt underlag när det kommer till kommunikationer och in-
frastruktur. Innan fortsatt utredning kan ske av infrastrukturen i centrala Säter behö-
ver fördjupad översiktsplan färdigställas.  
 
Vidare ser förvaltningen att förslaget innebär påverkan i det känsliga området som 
utpekas som riksintresse kring Prästgärdet. En eventuell byggnation av ny väg inne-
bär således stora krav på utredning och dialog med framförallt länsstyrelsen, och för 
att vägen ska kunna möjliggöras krävs också att en ny detaljplan tas fram. Den nya 
sträckningen vid anslutning mot Smedjebacksvägen saknar även den stöd i detaljplan 
vilket behöver tas i beaktande. Området kring ”Algatomten” utreds dessutom för bo-
städer varför en eventuell ny vägsträckning noga måste passas in i övriga planer för 
området. Detta är frågor som kan behöva utredas vidare när fördjupad översiktsplan 
färdigställts.  
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag rörande infrastruktur i Säters stads har inlämnats. Förslaget in-
nebär i stora drag att en ringled runt Säters stad skapas där Gränsgatan förlängs över 
Prästgärdet och ansluts till Nya Sjukhusvägen som i sin tur ansluts mot Smedjebacks-
vägen i en ny korsningspunkt längre österut.  
 
Sändlista  
Beslutet delges: Kommunstyrelsen 
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Sbn § 51   Dnr: SBN2020/0220 
 
 
Medborgarförslag om återvinningsstation i Norbo, Finnmarken, Ulvs-
hyttan och närliggande byar 
 
Beslut 
Medborgarförslaget ska anses vara besvarat 
 
_________________ 
 
Ärendebeskrivning 
I medborgarförslaget föreslås att en återvinningsstation upprättas för att vara tillgäng-
lig för boende i Norbo, Finnmarken, Ulvshyttan och närliggande byar.  
 
FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) har ansvaret för återvinningsstation-
erna och de har möjligheten att upprätta nya sådana. Förslaget om en ny återvin-
ningsstation har framförts till FTI. På grund av rådande tid och omständigheter som 
FTI befinner sig i så kan de inte ta hand om denna typ av frågor under detta år. De 
skriver i sitt svarsbrev att de handlägger alla ärenden och svarar respektive löpande 
för att senare få återkomma om det är intressanta och möjliga platser för återvinning 
beroende på vart platserna är. 

 
Bilagor 
Bilaga 1- Svar ang Medborgarförslag ÅVS Ulfshyttan Säter 20200513 
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Sbn § 52      
 
 
Ekonomi och budgetuppföljning 

 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tacka för informationen. 
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Sbn § 53      
 
 
Verksamhetsinformation 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tacka för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Myntvägens nedfart i Säterdalen 
Information Trafikverket 
Riva vattenhinder 
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Sbn § 54   Dnr: SBN2020/0517   
 
Beslut om planuppdrag för upphävande av detaljplaner i samband 
med Trafikverkets trafiksäkerhetsåtgärder mellan Naglarby och En-
backa, Sätes kommun 

 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar:  

1. Ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till upphävande av 
detaljplaner i samband med Trafikverkets trafiksäkerhetsåtgärder mellan Naglarby 
och Enbacka, Säters kommun. 

2. Beslut om planuppdrag innebär inte något slutligt ställningstagande i sakfrågan. 
3. Planarbetet bekostas av Säters kommun. 
4. Detaljplanen bedöms tidigast kunna bli antagen 1 år efter att detta uppdrag givits. 
5. Detaljplanen handläggs med samordnat förfarande enligt Plan- och bygglagen (5 kap, 

PBL). 
______________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Trafikverket vill skapa ett säkert gång- och cykelvägstråk längs Väg 789/790 samt 
806 genom Gustafs, från Naglarby till Enbacka. De planerade åtgärderna omfattar 
ny-, om- och utbyggnad av gång- och cykelvägar, trafiksäkerhethöjande åtgärder, has-
tighetsdämpande åtgärder samt nya säkra passage.  
 
För att kunna genomföra detta projekt har Trafikverket inlett arbetet med en väg-
plan. Sex (6) av kommunens detaljplaner berörs längs vägsträckan genom mindre in-
trång på framförallt kvartersmark. För fastigheten Enbacka 10:1, mitt emot kyrkan, 
behöver dock vägområdet detaljutformas med hänsyn till befintlig bebyggelse på fas-
tigheten. Många av intrången i detaljplanerna sker på mark som idag redan används 
som väg. Eftersom Trafikverkets vägplaner inte kan strida mot kommunens detalj-
planer behöver de delar i detaljplanerna som berörs av vägplanen upphävas. Det bi-
drar också till att Trafikverket får fullt ansvar för genomförande samt ersättning till 
berörda fastighetsägare. 
 
När kommunen till exempel ska upphäva del av en detaljplan inom ett ärende som 
även prövas enligt väglagen kan förfarandena enligt de olika lagarna samordnas. Syf-
tet med samordningen är att undvika dubbelarbete och dubbla prövningar (5 kap. 7a§ 
PBL). De planerade åtgärderna genom Gustafs prövas i vägplanen enligt väglagen. 
Vidare bedöms de vara förenliga med gällande översiktsplan, fördjupade översikts-
plan och med Länsstyrelsens granskningsyttrande, vilket är en grundförutsättning för 
att samordnat förfarande ska vara möjligt.   
 
   Fortsättning 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Fortsättning Sbn § 54 
 
Vid samordnat planförfarande behöver inte särskilt samråd ske i detaljplaneärendet, 
när det finns en aktuell utredning enligt väglagens bestämmelser och när samråd har 
skett i vägärendet med alla dem som ska ske enligt plan- och bygglagen (5 kap. 16§). 
Detaljplanen ställs därför enbart ut på granskning och samordnas med fördel med 
Trafikverkets granskning av vägplan.  
 
Bilaga: Översiktskarta över sträckning av GC-väg i Gustafs, mellan Naglarby och 
Enbacka 
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Sbn § 55   Dnr: SBN2020/0516 
   
 
Beslut om planuppdrag för upphävande av detaljplaner i samband 
med Trafikverkets trafiksäkerhetsåtgärder i Stora Skedvi Kyrkby, Sä-
ters kommun 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar:  

1. Ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till Upphävande av 
detaljplaner i samband med Trafikverkets trafiksäkerhetsåtgärder i Stora Skedvi 
Kyrkby, Säters Kommun. 

2. Beslut om planuppdrag innebär inte något slutligt ställningstagande i sakfrågan. 
3. Planarbetet bekostas av Säters kommun. 
4. Detaljplanen bedöms tidigast kunna bli antagen 1 år efter att detta uppdrag givits. 
5. Detaljplanen handläggs med samordnat förfarande enligt Plan- och bygglagen (5 kap, 

PBL). 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Trafikverket vill skapa ett säkert gång- och cykelvägstråk längs Väg 790 genom Stora 
Skedvi kyrkby. De planerade åtgärderna omfattar ny-, om- och utbyggnad av gång- 
och cykelvägar, trafiksäkerhethöjande åtgärder, hastighetsdämpande åtgärder samt 
nya säkra passage.  
 
För att kunna genomföra detta projekt har Trafikverket inlett arbetet med en väg-
plan. Fyra (4) av kommunens detaljplaner berörs längs vägsträckan genom mindre 
intrång på framförallt kvartersmark, men även en bit av en bussgata vid St Skedvi 
skola. Många av intrången i detaljplanerna sker på mark som idag redan används som 
väg. Eftersom Trafikverkets vägplaner inte kan strida mot kommunens detaljplaner 
behöver de delar i detaljplanerna som berörs av vägplanen upphävas. Det bidrar 
också till att Trafikverket får fullt ansvar för genomförande samt ersättning till be-
rörda fastighetsägare. 
 
När kommunen till exempel ska upphäva del av en detaljplan inom ett ärende som 
även prövas enligt väglagen kan förfarandena enligt de olika lagarna samordnas. Syf-
tet med samordningen är att undvika dubbelarbete och dubbla prövningar (5 kap. 7a§ 
PBL). De planerade åtgärderna i St Skedvi prövas i vägplanen enligt väglagen. Vidare 
bedöms de vara förenliga med gällande översiktsplan, fördjupade översiktsplan och 
med Länsstyrelsens granskningsyttrande, vilket är en grundförutsättning för att sam-
ordnat förfarande ska vara möjligt.   
 
Vid samordnat planförfarande behöver inte särskilt samråd ske i detaljplaneärendet, 
när det finns en aktuell utredning enligt väglagens bestämmelser och när samråd har 
skett i vägärendet med alla dem som ska ske enligt plan- och bygglagen (5 kap. 16§). 
Detaljplanen ställs därför enbart ut på granskning och samordnas med fördel med 
Trafikverkets granskning av vägplan.  
 
Bilaga: Översiktskarta över sträckning av GC-väg i St Skedvi 
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Sbn § 56      
 
 
Rapporter och delgivningar 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tacka för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Krisberedskapsdag - 2 juni 2020 - Skypemöte 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-04 14  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 57      
 
 
Arbetsmiljö och personalfrågor 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tacka för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Covid-19 
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Sbn § 58      
 
 
Kurser och inbjudningar 
 
Ökad trygghet i skolan 8 juni via länk 
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Sbn § 59      
 
 
Redovisning av delegationsbeslut tiden 2020-05-01 – 2020-05-29 

 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som för-
tecknas i protokoll av 2020-06-04, § 59 

 
 
 
 
 
 

  

Diarienummer Ärende Handläggare 
SBN2020/0382 Remiss, offentlig tillställning- Polisen CR 
SBN2020/0426 Ansökan om blomlådor-beviljad CR 
SBN2020/0396 Ansökan om skolskjuts-beviljad CR 
SBN2020/0452 Tillfällig LTF, Åsgränd CR 
SBN2020/0443 Ansökan om parkeringstillstånd-avslag CR 
SBN2020/0353 Ansökan om skolskjuts-beviljad CR 
SBN2020/0435 Tillfällig LTF,Bergslagsgatan CR 
SBN2020/0454 Tillfällig LTF,Bergslagsgatan CR 
SBN2020/0436 LTF, Kungsvägen CR 
SBN2020/0434 LTF, Murraygatan CR 
SBN2020/0437 LTF, Myntvägen CR 
SBN2020/0486 Ansökan om blomlådor-beviljad CR 
SBN2020/0499 Ansökan om blomlådor-beviljad CR 
SBN2020/0498 Ansökan om skolskjuts-avslag CR 
SBN2020/0494 Ansökan om skolskjuts-avslag CR 

http://p360/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Case&subtype=61000&recno=242301
http://p360/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Case&subtype=61000&recno=242322
http://p360/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Case&subtype=61000&recno=242319
http://p360/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Case&subtype=61000&recno=242314
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Sbn § 60      
 
 
Informationsärende: Rapport länsstyrelsen VA utbyggnadsplan 
 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tacka för informationen.  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Rapporten har tagits fram för att vara ett stöd för kommunerna i deras långsiktiga 
vatten- och avloppsplanering och i utveckling av VA-planer.  
 
Rapporten publicerades på Länsstyrelsens hemsida i april 2020. Den är en allmän 
handling och kan användas som underlag vid granskning av kommunala planer, i till-
synen enligt lagen om allmänna vattentjänster och vid tillsynsvägledning.  
 
Bilagor 
Bilaga 1 – Rapport 2020:3, bebyggda områden med eventuellt behov av allmänna vat-
tentjänster 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 61   Dnr: SBN2020/0504   
 
 
Status på VA-verk och framtida vägval 

 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tacka för informationen. 
 
_________________ 
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 Sammanträdesdatum Blad 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 62   
   
 
Studiebesök 
 
Forsbryggan – bytt tak 
Dansrotundan – bytt tak 
Dalstugan – två airconditioner 
Teaterscener taket 
Elskåp – flyttat från vattenöversvämningar 
Logen bredvid teaterscenen – bytt tak på logen 
Fäboden – upprustning samt nya byggnader 
Konsthjulet/stånggången 
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