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 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningens sammanträdesrum, klockan 08:30-11:00 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga deltagare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

Hans Johansson (C) 
Håkan Karlsson (S) 
Stefan Jernberg (M), ersättare för Caroline Willfox (M) 
 
 
 
 
Camilla Andersson, nämndsekreterare 
Andréas Mossberg, förvaltningschef  
Anna Nygren, miljösamordnare § 16 
Richard Lennius, planeringsledare § 16 
André Candell, VA-ingenjör § 16 
Liv Almstedt, VA-chef § 16 
Mikael Spjut, biträdande förvaltningschef §§ 18-21 
Per Wallnor, projektledare § 21 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 

Utses att justera Håkan Karlsson 
Justeringens plats och tid Direkt efter sammanträdet 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 16-21  
 Camilla Andersson  

 Ordförande   
 Hans Johansson 

 
 

 Justerande   
 Håkan Karlsson  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
 2020-03-12 
Datum för  
anslags uppsättande 2020-03-12 Datum för  

anslags nedtagande 2020-04-03 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Underskrift   
 Camilla Andersson  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 16   
     
 
Förberedande arbetsutskott 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar tacka för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Beredning av kommande ärenden: 

• Dialog om publika laddplatser 
• Handsken 2 – information sättning grund 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 17  Dnr: SBN2019/0916 
     
 
Yttrande motion om tiggeriförbud i Säters kommun 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Samhällsbyggnadsnämnden besluta 
yttra sig enligt ställt förslag 
 
Bakgrund & ärendebeskrivning 
En motion om tiggeriförbud i Säters kommun lämnades in till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-09-19 av Sverigedemokraterna. 
 
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 2019-10-29 au§254: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden 
för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelseförvaltningen 
senast 2020-01-15. 
 
Motionärernas förslag 
Att Säters kommun inför tiggeriförbud i de lokala ordningsföreskrifterna vid samtliga 
butiker i kommunen och torg. 
Att Säters kommun ska utan kostnad ge tillstånd till organisationer samt föreningar 
att göra insamlingar. Dessa tillstånd ska utan kostnad respektive organisation/förening 
söka hos kommunen och de ska ges på årlig basis 
 
Yttrande från Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det inte finns behov att inför ett tiggeriförbud i Säters 
kommun i enlighet med motionärernas förslag. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därför 
Kommunstyrelsen att motionen avslås.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 18  Dnr: SBN2017/0822 
 
 
Lokala ordningsföreskrifter och föreskrifter för torghandel 
 
Beslut 
 
1. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar uppdra till förvaltningen att  

återkomma med förslag på revidering av taxa för upplåtelse på offentlig plats. 
 

2. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår Samhällsbyggnadsnämnden besluta 
föreslå Kommunfullmäktige anta allmänna lokala ordningsföreskrifter i Säters  
kommun samt lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Säters kommun 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Förslag till nya allmänna lokala ordningsföreskrifter samt lokala ordningsföreskrifter för torg-
handel har tagits fram. Även avgifterna behöver ses över när nya föreskrifter tas fram.  
 
Bilagor 
Förslag till nya allmänna lokala ordningsföreskrifter i Säters kommun 
Förslag till nya lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Säters kommun 
Gällande lokala ordningsföreskrifter i Säters kommun 
Gällande lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Säters kommun 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 19  Dnr: SBN2020/0121 
 
 
Beredskapsplan 2020 för Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar anta beredskapsplan 2020 för  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

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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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 20   
 
 
Information från beredningsgruppens arbete 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar tacka för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Information om beredskap inför epidemi.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 21   Dnr: SBN2020/0268 
 
 
Del av Jönshyttan 1:1 och Skönvik 1:1 - arrendeavtal golfbana 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår Samhällsbyggnadsnämnden besluta 
uppdra till fastighetschefen att förlänga arrendeavtal för Säters Golfklubb t o m år  
2035-06-30 samt förtydliga arrendeavtal avseende arrendeområdes utbredning 
 
Ärendebeskrivning 
Säters Golfklubb, genom Hans Grandin, har i skrivelse inkommit med begäran om att  
gällande arrendeavtal förlängs t o m 2035. Anledningen till detta är att klubben söker bidrag 
för att bredda utbudet av fritidsaktiviteter med bl a padel o boulé. En förutsättning för  
beviljandet av bidrag är att klubben behöver ha minst 10 års dispositionsrätt för marken.  
 
Bilagor 
Arrendeavtal 
 
Sändlista  
Beslutet delges: Fritidsutskottet 
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