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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 1    
      
 
 
Omfattning Enbacka sporthall 
 
Ärendebeskrivning 
Förberedande arbetsutskott, beredning av kommande ärenden. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 2  Dnr: SBN2019/0968 
     
 
Remiss: Motion med uppmaning att utlysa klimatnödläge för Säter 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår Samhällsbyggnadsnämnden  
besluta lämna nedanstående yttrande till Kommunstyrelsens arbetsutskott: 
 
Samhällsbyggnadsnämnden delar uppfattningen att arbetet med att uppnå målen i 
Parisavtalet för att ge kommande generationer goda förutsättningar för framtiden har 
högsta prioritet och att detta kräver ett aktivt åtgärdsarbete. Motionens yrkanden 
kommenteras enligt nedanstående: 
 
Punkt 1: Avslås  
 
I övrigt kan motionen anses besvarad genom följande: 
 
Punkt 2: Det strategiska miljömålet för Säters kommun innebär att de nationella och 
regionala miljömålen ska ligga till grund för kommunens arbete och miljöarbetet be-
handlas också i majoritetens politiska plattform. Framtagande av en handlingsplan 
för att nå klimatneutralitet till år 2040 är beslutad av Kommunfullmäktige i svaret på 
Miljöpartiets motion om arbete mot klimatförändringar 28 november 2019. För att 
nå verkställighet föreslås att åtgärderna som behövs för att nå målen inarbetas i re-
spektive förvaltnings/nämnds verksamhetsplan och budgeteras där så behövs. 
 
Punkt 3: Genomförande av informations- och utbildningsinsatser är redan beslutade 
av Kommunfullmäktige i svaret på Miljöpartiets motion om arbete mot klimatför-
ändringar 28 november 2019. 
 
Punkt 4: Säters kommun samarbetar idag med andra kommuner i regionen och söker 
kunskap i ett bredare perspektiv och detta arbete föreslås fortsätta samt utvecklas. 
 
Punkt 5: Årligen görs ett miljöbokslut i samband med årsbokslutet som även föreslås 
belysa årets klimatarbete. Målen följs upp i samband med årsbokslutet. 
 
Ärendebeskrivning 
En motion med uppmaning att utlysa klimatnödläge för Säter lämnades in till kom-
munfullmäktiges sammanträde 2019-10-17 av Vänsterpartiet.  Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har remitterat motionen till Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

 
 
   Fortsättning 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Fortsättning Sbn au § 2 
 
 
Motionärernas förslag  

1. Att Säter erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge fram tills det att världens 
nationer säkerställt att 1,5-graders målet uppnås.  

2. Att Säter planerar in tydliga omställningsåtgärder i mål och budget som gagnar en 
hållbar framtid.  

3. Att Säter i en informationskampanj redovisar de åtgärder som kommunen gör och 
avser att göra för att uppfylla Parisavtalets krav, samt vad medborgarna själva kan 
göra.  

4. Att Säter ska prioritera samarbete med andra kommuner och regioner nationellt och 
internationellt för att bygga upp kompetens och en kunskap om hur arbetet kring 
klimatarbetet sker på mes effektiva sätt.  

5. Att Säter utlyser en särskild årlig dag för att summera klimatarbetet under året och 
följa upp vidtagna åtgärder.  

 
   
Bakgrund 
 
Punkt 1 
Frågan om vikten av ett utlysande av klimatnödläge är omtvistat. FN:s klimatpanel 
IPCC tar fram rapporter med underlag från tusentals forskare och experter från olika 
delar av världen och forskarna är eniga om att situationen är mycket allvarlig vilket 
stöder åtgärden. Temperaturen har redan globalt stigit med över 1 grad sedan förin-
dustriell tid och halten koldioxid i atmosfären stiger stadigt och är den högsta på flera 
miljoner år enligt FN- organet WMO (World Meteorological Organization). Det 
finns ett samband mellan koldioxidhalt och temperatur och koldioxiden stannar dess-
utom flera hundra år i atmosfären. IPCC har också visat stora skillnader mellan en 
uppvärmning på 1,5 grader och 2 grader. Bland annat beräknas i stort sett alla korall-
rev i världen försvinna vid 2 graders uppvärmning jämfört med ca 70 – 90% vid 1,5 
grad och hundratals miljoner fler människor beräknas vara på flykt vid 2 graders upp-
värmning. En stigande havsnivå, avsmältning av polernas isar och pH-förändringar i 
havsvattnet är andra allvarliga konsekvenser av utsläppen av växthusgaser. Ytterligare 
information finns bland annat på SMHI som är Sveriges kontaktpunkt för IPCC. 
 
Över 1200 städer, ett antal stater samt EU och C40-städerna där bland annat Stock-
holm ingår har utlyst ett nödläge för klimatet. (C40 är ett globalt samarbete där borg-
mästare och motsvarande från världens största städer samarbetar för att öka ambit-
ionen om klimatåtgärder för att uppfylla Parisavtalets mål.) I november 2019 antog 
Europaparlamentet en resolution i vilken ledamöterna framhåller att Europa och res-
ten av världen just nu upplever ett klimatnödläge. Ledamöterna vill också att EU-
kommissionen garanterar att samtliga kommande lagstiftnings- och budgetförslag till 
fullo överensstämmer med målet att begränsa den globala uppvärmningen till under 
1,5 °C. I resolutionen ingår inga konkreta åtgärder men det ska ses som en markering 
att klimatfrågan har högsta prioritet. 
 
   Fortsättning 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Fortsättning Sbn au § 2 
 
Däremot har inte Sverige eller någon svensk stad ännu utlyst nödläge för klimatet. 
(jan 2020). Frågan finns dock uppe i flera kommuner.  
 
Förutsättningen för att en utlysning av klimatnödläge ska ha effekt är naturligtvis att 
det leder till konkreta åtgärder och kritikerna menar att det kan bli en symbolhandling 
utan innebörd. Om Säters kommun utlyser ett klimatnödläge så innebär det en mar-
kering om att man tar frågan på allvar men det måste då följas av konkreta åtgärder 
för att bli trovärdigt. Dessa åtgärder bör ändå genomföras inom arbetet de redan be-
slutade målen.  
 
 
 
Punkt 2 - 5 

• Kommunens strategiska miljömål innebär bland annat att de nationella och regionala 
miljömålen ska ligga till grund för kommunens arbete. Detta bör innebära att samt-
liga nämnder och förvaltningar har ett ansvar för att målen ska uppnås. För att för-
verkliga detta kan åtgärder behöva budgeteras.     

 
• I Kommunfullmäktiges beslut 28 november 2019 med anledning av Miljöpartiets 

motion är redan några av den föreliggande motionens punkter behandlade: 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
1. Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en handlingsplan som visar hur man kan 
uppnå målet med klimatneutralitet senast 2040 inom de områden som kommunen har rådighet 
över.  
2. Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att med stöd av kommunstyrelsens kommunikationsen-
het genomföra informations- och utbildningsinsatser där samhällsbyggnadsnämnden har huvudansva-
ret.  
3. Motionen är bifallen. 
 

• Samarbete förekommer idag mellan Dalarnas kommuners miljöstrateger och Läns-
styrelsen med flera. Samarbete, erfarenhetsutbyte och vidareutbildning bör ses som 
en självklarhet.  

 
• Ett miljöbokslut ska upprättas årligen i samband med årsbokslutet och det är natur-

ligt att detta även ska behandla klimatrelaterade frågor. 
 
  
 
Bilagor 
Bilaga 1-Motion med uppmaning att utlysa klimatnödläge 
Bilaga 2-Beslut från KSAu 2019-11-19 
Bilaga 3-Kf beslut 2019-11-28 
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Sbn au § 3  Dnr: SBN2018/0300 
 
 
Bokslutskommentarer 2019 
 
Beslut  
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Samhällsbyggnadsnämnden 
tacka för informationen. 
 
Bakgrund & ärendebeskrivning 
Varje år i samband med bokslutet upprättar förvaltningen bokslutkommentarer som be-
skriver det år som gått. Kommentarerna skickas in till kommunens ekonomichef som tar 
med sig dem in i bokslutet. Bokslutskommentarerna redovisas enligt fastställd mall. 
 
Bilaga 
Då bokslutet beräknas klart 2020-01-31 så redovisas förslag till bokslutskommentarer 
på arbetsutskottet. 
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Sbn au § 4  Dnr: SBN2019/0297  
 
 
Fördelning av Samhällsbyggnadsnämndens driftbudgetram 2020 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Samhällsbyggnadsnämnden 
besluta: 

• Godkänna fördelning av driftbudget för Samhällsbyggnadsnämnden för 2020 
• Delegera till förvaltningschef att om behov finns, besluta om omfördelning upp till 

ett belopp om 500 tkr, mellan verksamheterna inom Samhällsbyggnadsnämndens 
ram avseende driftsbudget 2020  

• Delegera till förvaltningschef att om behov finns, besluta om omfördelning upp till 
ett belopp om 500 tkr, mellan projekt inom Samhällsbyggnadsnämndens ram  
avseende investeringsbudget 2020  

 
Bakgrund & ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-28 Kf§235 om reviderad budget för 2020. Sam-
hällsbyggnadsnämnden tilldelades 40 566 kkr i driftbudgetram för 2020.  
Förvaltningen lägger följande förslag till fördelning av driftbudgetramen: 
 
Bilaga 
Förslag fördelning av driftbudgetram presenteras på sammanträdet 
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Sbn au § 5  Dnr: SBN2019/0117  
   
 
Internkontrollplan 2019 

 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Samhällsbyggnadsnämnden 
besluta 

• Godkänna redovisning av uppföljning Internkontrollplan 2019 
 
Bakgrund & ärendebeskrivning 
Internkontroll är en viktig del i arbetet med uppföljning av Samhällsbyggnadsnämn-
dens verksamhet. Andra delar som möjliggör en effektiv uppföljning är tydliga ruti-
ner samt system för hantering av avvikelser. Det vill säga att hela tiden arbeta för att 
lära av sina misstag och skapa en lärande organisation. Även en bra dialog mellan för-
valtning, nämnd, revisorer och kommunstyrelse med flera är en viktig grund för en 
bra internkontroll.  
Kommunstyrelsen kallar nämnden till sig 2 gånger per år i enlighet med uppsiktsans-
varet. Även revisionen kallar till sig nämnden för uppsikt över hur arbetet inom ra-
men för uppdraget bedrivs.  
Resultatet av internkontroll 2019 bedöms som övergripande bra. Dock har vi identi-
fierat områden där vi behöver bli effektivare. Utifrån detta har det arbetats fram ett 
årshjul med fasta avrapporteringspunkter för nämnden 2020. Exempel  
redovisningspunkter är: 

• Arkiv & GDPR 
• Organisatorisk och social arbetsmiljö OSA 
• Större investeringsredovisningsgenomgång 
• Rapport detaljplanearbete 
• Genomförda revisioner 
• Internkontroll uppföljning 
• M.m 

 
Arbetet för att få internkontrollen att bli en naturlig del av verksamheten fortsätter 
2020. 
 
Bilaga 
Uppföljning internkontrollplan 2019 
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Sbn au § 6  Dnr: SBN2020/0124  
   
 
Internkontrollplan 2020 

 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå  
Samhällsbyggnadsnämnden besluta fastställa Internkontrollplan 2020.  
 
Bakgrund & ärendebeskrivning 
Internkontroll är en viktig del i arbetet med uppföljning av  
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Andra delar som möjliggör en effektiv  
uppföljning är tydliga rutiner samt system för hantering av avvikelser. Det vill säga att 
hela tiden arbeta för att lära av sina misstag och skapa en lärande organisation. Även 
en bra dialog mellan förvaltning, nämnd, revisorer och kommunstyrelse med flera är 
en viktig grund för en bra internkontroll.  
Kommunstyrelsen kallar nämnden till sig 2 gånger per år i enlighet med  
uppsiktsansvaret. Även revisionen kallar till sig nämnden för uppsikt över hur arbetet 
inom ramen för uppdraget bedrivs. 
 
Bilaga 
Förslag internkontrollplan 2020 
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Sbn au § 7  Dnr: SBN2017/0822  
 
 
Ordningsföreskrifter samt föreskrifter för torghandel 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott tackar för informationen.  
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Sbn au § 8  Dnr: SBN2020/0121  
 
 
Beredskapsplan 2020 för Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
En beredskapsplan för Samhällsbyggnadsförvaltningen verksamhet har arbetats fram. 
Planen gäller för 2020. På grund av SEKRETESS presenteras allt material vid mötet.  
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Sbn au § 9  Dnr: SBN2019/0323 
 
 
Samråd med FTI om tillståndspliktigt insamlingssystem för förpack-
ningar och returpapper 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår Samhällsbyggnadsnämnden  
besluta att ställa sig bakom föreslagna protokoll och samrådssvar enligt bilaga 1 och 2 
och lämna dem som svar till digitalt samråd med FTI avseende tillståndspliktigt  
insamlingssystem för förpackningar och returpapper. 
 
Ärendebeskrivning 
Från 1 januari 2019 gäller förändringar i förordningarna om insamling av förpack-
ningar (2018:1462) och returpapper (2018:1463). Producenter av förpackningar och 
returpapper får utökat ansvar för att samla in och ta om hand uttjänta förpackningar 
och returpapper. Målet är att underlätta för hushållen att källsortera förpackningar 
och returpapper och därmed minska den totala miljöbelastningen från dessa. 
- 2021 ska 60 % av alla bostäder erbjudas en insamlingsplats nära huset eller i kvarteret. 
- Från 2025 är målet att 100 % av alla bostäder ska erbjudas den möjligheten. 

Ur Naturvårdsverkets vägledning: 

Producenter ska ansluta sig till ett insamlingssystem eller visa att någon som 
har tillstånd att driva ett insamlingssystem tar hand om förpackningen eller re-
turpappret när det blir avfall. 

Från och med 2021 behöver insamlingssystemen ha tillstånd för att samla in 
förpackningar och returpapper. För att insamlingssystemet ska få tillstånd finns 
ett antal förutsättningar som ska vara uppfyllda enligt 44 § förpackningsförord-
ningen och 13 § returpappersförordningen. 

Tillstånd får endast ges om insamlingssystemet: 

- omfattar förpackningsavfall av alla material (gäller inte returpapper), 
- innebär att den som vill lämna förpacknings- eller returpappersavfall till    syste-
met kan göra det enkelt och utan att betala något, samt att 
- insamlingssystemet är lämpligt och rikstäckande. 

FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) avser söka tillstånd för att driva ett 
insamlingssystem enligt förordningarna. En av förutsättningarna för dem att kunna få 
tillstånd till detta är att de har haft samråd med Sveriges kommuner. För Säters  
kommun sker detta samråd digitalt. 

    Fortsättning 
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Fortsättning Sbn au § 9 
 
 
FTIs förslag på insamlingssystem är att vid hushållen ha sopkärl med två fack i, ett 
fack för pappersförpackningar och ett fack för plast- och metallförpackningar. Där-
utöver vill de placera ut singelstationer för insamling av glasförpackningar och retur-
papper. Singelstationer placeras så att 75 % av hushållen i tätorter har max 400 m till 
en singelstation och 75 % i landsbygden har max 5 min med bil till en singelstation.   

 

Bilagor 
Bilaga 1- Mötesprotokoll digitalt samråd 
Bilaga 2- Säters kommuns samrådssvar avseende samråd med FTI om tillståndsplik-
tigt insamlingssystem för förpackningar och returpapper. 
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Sbn au § 10  Dnr: SBN2020/0128 
 
 
Medlemskap i Sinfra 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå  
Samhällsbyggnadsnämnden besluta ansöka om medlemskap i Sinfra.  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Sinfra är en nationell inköpscentral som jobbar med att färdigställa hållbara upphand-
lingar. Sinfra står för Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening. 
Sinfra representerar medlemmar i Sverige som bedriver fjärrvärme, VA och El verk-
samheter. Syftet med verksamheten är att förse medlemmar med produkter och 
tjänster via ramavtal med ramavtalsleverantörer som är upphandlade utifrån ett håll-
barhetsperspektiv. 
 
Inom vissa områden är det en fördel att agera samfällt med upphandlingar. Samord-
nade upphandlingar ger fördelaktigare volymer, samtidigt som det är resursbespa-
rande att dela på kompetenser som jobbar med upphandlingar. Tidigare har VA-hu-
vudmän i regionen gjort gemensamma upphandlingar inom en mängd områden. Då 
allt fler VA-organisationer idag nyttjar Sinfras avtal har intresset för att göra egna 
upphandlingar minskat. VA-verksamheten i Säter ser nu därför stora fördelar att bli 
medlemmar i Sinfra för att kunna nyttja deras upphandlade ramavtal.  
 
I samband med inträde som medlem i Sinfra betalas en insats baserat på vattenleve-
ransens storlek. Denna insats återlämnas tillbaka till medlemmen om vi går ur Sinfras 
medlemskap. 
 
En medlemsavgift på 5-15 000 betalas och VA-enheten får möjlighet att göra avrop 
på de avtal som finns i Sinfra. 

 
Konsekvensbeskrivning 
VA-verksamheten behöver inte själva utföra upphandlingar för flera av de tjänster 
och produkter som vi regelbundet handlar. På så sätt sparar vi resurser och får möj-
lighet att nyttja fördelaktiga ramavtal.  
 
Bilagor 
Bilaga 1 – skrivelse om Uhcs inställning till upphandlingar genom Sinfra för angivna 
avtalsområden (kommer senare) 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 11  Dnr: SBN2019/1038 
 
 
Remiss: Genomlysning Kostverksamheten 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar lämnar det utan eget förslag med 
komplettering att ta fram rätt underlag till Samhällsbyggnadsnämnden. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 12  Dnr: SBN2018/0916 
 
 
Justerad arbetsordning program, detaljplaner och översiktsplaner 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå  
Samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå Kommunfullmäktige att anta förslag till 
justerad arbetsordning avseende program, detaljplaner och översiktsplaner. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Arbetsordningen för kommunens planarbete föreskriver vilken instans i kommunen 
som ansvarar för respektive program och plan. I den justerade arbetsordningen har det 
förtydligats vem som tar beslut om samråd, vem som genomför planarbetet och vilka 
nämnder som är remissinstanser. 
Arbetsordningen ingår som en del i det gemensamma reglementet för styrelse och 
nämnder i Säters kommun. 
 
Bilaga 
Bilaga 1:  Förslag arbetsordning planer och program 
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Sbn au § 13 
 
 
Verksamhetsinformation 

 
Fasta paviljongen 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 14 
 
 
Övriga ärenden 
 
Elljusspår Säter 
Olovligt uttag av vatten 
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Sbn au § 15  
 
 
Studiebesök Enbacka hallen 
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