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 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen samt via teams, klockan 08:30-10:55 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga deltagare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

Hans Johansson (C) 
Håkan Karlsson (S) 
Caroline Willfox (M) 
 
 
 
 
Camilla Andersson, nämndsekreterare 
Andréas Mossberg, förvaltningschef 
Mikael Spjut, biträdande förvaltningschef 
Veronica Carlsson, ekonom §§ 22-24 
Liv Almstedt, VA-chef §§ 22-24 
Per-Olov Grundström, fastighetschef §§ 24, 27 
Cecilia Romlin, trafiksamordnare § 25 
Helene Hedin, registrator § 26 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 

Utses att justera Caroline Willfox 
Justeringens plats och tid Rådhuset kl 13:00 2020-03-26 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 22-27  
 Camilla Andersson  

 Ordförande   
 Hans Johansson 

 
 

 Justerande   
 Caroline Willfox  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
 2020-03-26 
Datum för  
anslags uppsättande 2020-03- Datum för  

anslags nedtagande 2020-04- 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Underskrift   
 Camilla Andersson  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 22     
     
 
Förberedande arbetsutskott 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar uppdra till förvaltningen att ta 
fram ett ärende till kommande Samhällsbyggnadsnämnd.  
 
____________ 
 
Ärendebeskrivning 
Beredning av kommande ärenden: 

• Princip taxa 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020-03-26 3  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 23     
     
 
Förberedande arbetsutskott 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar tacka för informationen. 
 
____________ 
 
Ärendebeskrivning 
Beredning av kommande ärenden: 

• Landabacke 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 24  Dnr: SBN2020/0281 
 
 
Budget 2021-2023 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts föreslår Samhällsbyggnadsnämnden  
besluta: 

• Godkänna framtaget driftbudgetförslag för 2021-2023, enligt bilaga. 
• Godkänna förslag till investeringsbudget för 2021-2023 enligt bilaga. 
• omarbeta målformuleringarna i nämndplan förslag till nämndplan 2021 
• Inom budgetprocess 2021-2023 delegera till förvaltningschef företräda  

Samhällsbyggnadsnämnden vid prioritering bland föreslagna objekt 
• Föreslå kommunstyrelsen avsätta 4 Mkr i exploateringsbudget för 2021.  

 
____________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Drifts- och investeringsbudget och nämndplan för Samhällsbyggnadsnämnden 2021-
2023. 
 
Bilagor 

• Behovskalkyl 
• Avstämning mot preliminär ram + konsekvensbeskrivning 
• Nya behov/utveckling 
• Investeringsbudget 2021-2023  
• Förvaltningens kommentarer investeringsbudget samt beskrivning av verkligt 

behov 
• Nämndplan 

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

 
Sbn au § 25  Dnr: SBN2020/0190 
     
 
Yttrande avseende remiss av förslag till avtal om särskild kollektiv-
trafik 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts föreslår Samhällsbyggnadsnämnden  
besluta översända yttrande enligt bilaga till Kommunstyrelsen 
 
____________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Remiss av förslag till avtal om regional kollektivtrafik. Förslag till avtal avseende reg-
ional kollektivtrafik har tagits fram på uppdrag av förvaltningschef för kollektivtrafik-
förvaltningen. Arbetet har bedrivits i två arbetsgrupper som arbetat parallellt under 
perioden mars-november 2019. Arbetsgrupperna har bestått av ekonomichef,  
sektorschef, trafikhandläggare, regionjurist, stadsjurist samt tjänstemän från följande 
kommuner Säters Rättvik, Borlänge, Älvdalen, Malung, Leksand, Falun; Avesta, He-
demora, Mora, Orsa, Smedjebacken, Gagnef, Vansbro, Ludvika och kollektivtrafikför-
valtningen. Grupperna har tagit fram avtalsförslag och förslag till samverkansprocess i 
syftet att bygga förtroende, tillit, framförhållning och kostnadskontroll. Befintliga avtal 
som föreslås ersättas av nya avtal har olika löptider och är inte synkroniserade med 
upphandlade avtal om regional kollektivtrafik. Vidare innebär förslagen om nya avtal 
förtydliganden, kompletteringar, synkroniseringar och strukturering. Syftet har inte va-
rit att föreslå ändringar i tidigare fattade beslut eller överenskommelser. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-02-11 AU§19 
1. Uppdra till kommundirektören till kommunstyrelsens sammanträde den 3 mars ta fram ett för-
slag till yttrande  
2. Skicka förslaget till avtal om särskild kollektivtrafik för yttrande till samtliga nämnder. Yttran-
det ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast den 28 mars 2020  
 
 
Bilagor 
Yttrande 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 26  Dnr: SBN2020/0229 
 
 
Informationshanteringsplan för Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts föreslår Samhällsbyggnadsnämnden  
besluta: Fastställa ”Informationshanteringsplan - redovisning av allmänna  
handlingar” 
 
____________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Enligt arkivreglemente för Säters kommun ska varje myndighet upprätta en  
informationshanteringsplan. Informationshanteringsplanen beskriver  
Samhällsbyggnadsnämndens olika handlingar och hur dessa handlingar ska hanteras. 
I den framkommer det vilka handlingar som kan gallras enligt arkivlagen och vilka 
det är som ska bevaras för framtiden. Den ger anvisningar om förvaring, sortering 
och sökvägar. 
 
Planen innehåller en modernisering med utgångspunkt i digitalisering, för att tillåta 
digitalt långtidsbevarande av handlingar samt för att minska mängden papper som 
behöver skrivas ut. 
 
Bilaga 
Informationshanteringsplan Samhällsbyggnadsnämnden 
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Sbn au § 27 Dnr: SBN2020/0320 

Upphandling: Skönvikshallen i Säter ombyggnad av herrarnas 
dusch/omklädningsrum 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar: entreprenadkontrakt ombyggnad 
av herrarnas dusch/omklädningsrum tilldelas entreprenören xxx i enlighet med 
redovisad anbudsutvärdering. Kontrakt kan tidigast tecknas 10 dagar efter 
underrättelse om tilldelning (avtalsspärr) 

____________ 

Ärendebeskrivning 
Ärendet rör investering ombyggnad av herrarnas dusch/omklädningsrum 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 
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