
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   
 2020-04-23 
 
 
 
   

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020-04-23 
  
 
 
  
Ärenden  

  

Sbn au § 28 Förberedande arbetsutskott – Förslag höjd taxa pensionärsskottning......................... 2 

Sbn au § 29 Förberedande arbetsutskott – Bergsgården automatbrandlarm .................................... 3 

Sbn au § 30 Förberedande arbetsutskott – renovering omklädningsrum Skönvikshallen .............. 4 

Sbn au § 31 Laddinfrastruktur för allmän platsmark ............................................................................ 5 

Sbn au § 32 Dagvattenstrategi för Säters kommun .............................................................................. 6 

Sbn au § 33 Projekt återvinningscentralen Jönshyttan ......................................................................... 7 

Sbn au § 34 Fullmakt att teckna personuppgiftsbiträdesavtal avseende kommunövergripande 
system .......................................................................................................................................................... 8 

Sbn au § 35 Ekonomi och budgetuppföljning .................................................................................... 10 

 



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020-04-23 1  
   
 

 Utdragsbestyrkande 

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

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga deltagare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

Hans Johansson (C) 
Håkan Karlsson (S) 
Michael Arvidsson (C) 
 
 
 
 
Camilla Andersson, nämndsekreterare 
Andréas Mossberg, förvaltningschef 
Bengt Johansson, gatuchef § 28 
Per-Olof Grundström, fastighetschef §§ 29-30 
Anna Nygren, miljösamordnare §§ 31-32 
Liv Almstedt, VA-chef § 33 
Veronica Carlsson, ekonom § 35 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 

Utses att justera Michael Arvidsson 
Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-04-24 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 28-35  
 Camilla Andersson  

 Ordförande   
 Hans Johansson 

 
 

 Justerande   
 Michael Arvidsson  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
 2020-04-23 
Datum för  
anslags uppsättande 2020-04-27 Datum för  

anslags nedtagande 2020-05-19 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Underskrift   
 Camilla Andersson  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020-04-23 2  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 28   
     
 
Förberedande arbetsutskott – Förslag höjd taxa pensionärsskottning 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar uppdra till förvaltningen att reda 
ut formaliteterna. 
 
Ärendebeskrivning 
Beredning av kommande ärenden: 

• Förslag höjd taxa pensionärsskottning 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 29   
     
 
Förberedande arbetsutskott – Bergsgården automatbrandlarm 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar uppdra till förvaltningen att reda 
ut vilka krav som gäller verksamhet och byggnaden. 
 
Ärendebeskrivning 
Beredning av kommande ärenden: 

• Bergsgården – automatbrandlarm 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 30   
     
 
Förberedande arbetsutskott – renovering omklädningsrum Skönviks-
hallen 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar tacka för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Beredning av kommande ärenden: 
Fastighetschef informerar om att på:  

• Etapp 1 har vi besiktningsanmärkning 
• Etapp 2 upphandlingen är överklagad 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 31  Dnr: SBN2020-0312 
 
 
Laddinfrastruktur för allmän platsmark 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar: 

1. godkänna föreslagen placering av publika laddplatser för elfordon vid Basarplan 
och Salutorget i Säters innerstad. 

2. uppdra till förvaltningen att ta fram förslag om prissättning till kommande arbetsut-
skott 

 
Ärendebeskrivning 
Säters centrum har idag inga publika laddplatser för elfordon. Det närmaste är Dala 
Krafts snabbladdare vid riksvägen. I processen med att motverka klimatförändring-
arna ökar antalet laddbara bilar i samhället och utvecklingen förväntas gå mot en allt 
större andel i samband med att många stora tillverkare satsar hårdare på den här ty-
pen av bilar.  I budgeten för år 2020 har Gatuenheten tilldelats 500 kkr för att på-
börja utbyggandet av en infrastruktur som stödjer detta. Målsättningen är att under-
lätta övergången till fossilfri drift och att ge möjlighet för passerande resenärer att 
fylla på batterierna i Säter.  
 
Som första steg i utbyggnaden föreslås att två s.k. semiladdare sätts upp, en på Basar-
plan och en på Salutorget. Varje laddstolpe har två laddpunkter och en effekt på runt 
22 kW. Innan utbyggnaden fortsätter efter detta föreslås en utvärdering av hur 
mycket de två första platserna utnyttjas. 
 
Förutsättningar 
Laddarna kommer att vara förberedda för ett betalningssystem men det är idag inte 
möjligt att få full kostnadstäckning på kort sikt utan investeringen kommer liksom i 
övriga kommuner att ha ett klimatfokus. I grannkommunerna kostar det idag ca 2,40 
– 3,50 kr/kWh att ladda fordonen.  
I Falun där man kommit långt med utbyggnaden är erfarenheten att det huvudsakli-
gen är besökare som laddar och inte så ofta Falubor. Detta kommer troligen att för-
stärkas eftersom de nya elbilarna på marknaden har en allt större räckvidd. Därför är 
en placering nära matställen och affärer en fördel. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 32  Dnr: SBN2019/0185 
     
 
Dagvattenstrategi för Säters kommun 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår Samhällsbyggnadsnämnden  
föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
1. anta bilagda förslag till Dagvattenstrategi för Säters kommun 
2. uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förtydligande dokument som beskriver hur  

dagvattenstrategin konkretiseras och implementeras genom de många stora och små  
beslut som fattas dagligen i det vardagliga arbetet. 

  
Bakgrund 
Förslaget till dagvattenstrategi är framtaget i samarbete med deltagare från  
Planenheten, VA-enheten, Gatuenheten, Miljö och Byggenheten, Fastighetsenheten 
och Säterbostäder AB. Arbetet har skett med stöd av konsultföretaget WSP och  
huvudsakligen finansierats via Havs- och vattenmyndighetens LOVA bidrag (lokala 
vattenvårdsprojekt). Att ta fram riktlinjer för dagvattenhantering är en av  
kommunernas åtgärder i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för år 2016 – 2021. En 
dagvattenstrategi bör också vara en del av kommunens VA-plan. Dagvattenstrategin 
stödjer flera delar av Agenda 2030 och Sveriges miljömål, se bilaga. 
 
Syfte 
Dagvattenstrategin ska underlätta kommunens arbete med att skapa en långsiktigt 
hållbar och klimatanpassad dagvattenhantering. Detta betyder att miljömässiga,  
ekonomiska som sociala behov ska tillgodoses. 
Strategin ska tydliggöra den gemensamma viljeinriktningen för dagvattenhanteringen 
i kommunen och strategin fokuserar därför på ett antal övergripande teman. 
Dagvattenstrategin ska ge tydliga ramar för hur dagvattenfrågor ska hanteras i  
planering och genomförande och ge en samsyn kring dagvattenhantering inom  
kommunen. Genom strategins formuleringar ska den kommunala organisationen ges 
bättre förutsättningar att planera och genomföra effektiva och långsiktigt robusta  
lösningar. Dagvattenstrategin ska vara ett stöd i att planera och utforma  
dagvattenhanteringen på ett driftsäkert och kostnadseffektivt sätt. Det är också ett 
mål att höja kunskapsnivån gällande dagvattenfrågor. 
De strategier som kommunen tagit fram ska vara styrande för kommunens  
bebyggelseplanering och för arbetet med de allmänna anläggningarna.  
Dagvattenstrategin ska styra arbetet inom kommunen men ska även återspeglas i de 
krav som kommunen ställer på externa aktörer såsom fastighetsägare, exploatörer, 
konsulter och väghållare. För att bli mer heltäckande kommer dagvattenstrategin att 
behöva fördjupas genom komplettering med en rad stöddokument i form av  
riktlinjer, rutinbeskrivningar, checklistor och övriga handläggarstöd. Detta  
fördjupningsarbetet sker i efterkommande processer. 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Dagvattenstrategi 
Bilaga 2 – Förutsättningar och gällande ramverk 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 33  Dnr: SBN2018/1044 
 
 
Projekt återvinningscentralen Jönshyttan 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar tacka för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Återvinningscentralen i Jönshyttan har byggts ut för att förbättra arbetsmiljö, eko-
nomi, miljö och servicen åt våra kommuninvånare. Den 22 april kommer rampen att 
tas i bruk.  
 
I skrivande stund (16 april) så ligger totala summan på 9 400 kkr med vissa slutfaktu-
ror som inte har kommit in än samt en öppning som kommer kosta lite granna. Un-
der förra avstämningen skulle totalen ligga på 9 900 kkr vilket stämmer ganska bra.  
 
Etapp 3, Asfaltering av norra ytan: 
Beräknas göras under hösten 2020.  
 
Etapp 4, Asfaltering av vägen runt 
Detta är någonting som har uppkommit längs vägen, kostnaden skulle ligga på ca 1,2 
milj för detta. Då asfaltering inte ingick i projektet från början så vart detta lämnat 
utanför. Det är inte kritiskt att detta görs, men skulle reducera kostnaden för under-
håll och skötsel av vägen samt minska dammbildning på den nya rampen.  
 
 
Bilagor 
Presentation SBN ÅVC Status Projekt 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 34  Dnr: SBN2020/0344 
 
 
Fullmakt att teckna personuppgiftsbiträdesavtal avseende kommunö-
vergripande system 
 
Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår Samhällsbyggnadsnämnden i Säters 

kommun ge kommunstyrelsen fullmakt att teckna personuppgiftsbiträdesavtal avseende 
kommunövergripande system som används av alla/merparten av personuppgiftsansva-
riga i organisationen Säters kommun. 

2. I ovanstående biträdesavtal ska anges att kommunstyrelsen tecknar avtal för kommunens 
nämnder/styrelse/bolag enligt fullmakt. 

3. För att biträdet ska kunna fullgöra uppdraget ska personuppgiftsansvariges instruktioner 
biläggas personuppgiftsbiträdesavtalet. 

4. Varje tecknat avtal ska delges de personuppgiftsansvariga vid nästkommande samman-
träde. 

 
Ärendebeskrivning 
Säters kommun har IT-system som används av alla eller merparten av nämnder/sty-
relse och bolag hos Säters kommun. I dessa fall är det kommunstyrelseförvaltningen 
som är ägare till systemen men respektive nämnd ansvarar för sin behandling av per-
sonuppgifter i systemen. Som exempel kan nämnas ekonomisystem, dokument- och 
ärendehanteringssystem, handläggningssystem, e-postsystem, ordbehandlingssystem 
o.s.v.  
För att underlätta hanteringen i att underteckna avtal föreslås att personuppgiftsans-
variga i kommunen ger kommunstyrelsen fullmakt att teckna personuppgiftsbiträdes-
avtal samt att personuppgiftsansvariga utfärdar instruktioner för att biträdet ska 
kunna fullgöra uppdraget.  
Fullmakten omfattar rättigheter och skyldigheter för fullmaktstagaren, d.v.s. kom-
munstyrelsen, som blir bindande för den nämnd som ger fullmakten.  
 
Villkor innan tecknande av avtalet 
I samband med att personuppgiftsbiträdesavtalet upprättas och innan det underteck-
nas, ska avtalet ha kommunicerats med varje personuppgiftsansvarig, förslagsvis via 
dataskyddshandläggare. I samband med denna kommunikation kan instruktioner till 
biträdet upprättas. 
 
Personuppgiftsbiträdesavtal 
Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den personupp-
giftsansvariges räkning. De biträden som den personuppgiftsansvarige anlitar ska 
kunna ge tillräckliga garantier för att behandlingen uppfyller kraven i dataskyddsför-
ordningen och säkerställer att den registrerades rättigheter skyddas. Detta regleras 
genom ett s.k. personuppgiftsbiträdesavtal. 
 
    Fortsättning 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Fortsättning Sbn au § 34 
 
Instruktioner till biträdet 
Enligt Dataskyddsförordningen får ett personuppgiftsbiträde endast behandla per-
sonuppgifter enligt dokumenterade instruktioner från den personuppgiftsansvarige. 
Det innebär att utöver vad som regleras i avtal ska instruktioner upprättas till biträdet 
som bestämmer om ex. överföring till tredje land får ske, hur loggning av hantering 
av personuppgifter ska utföras, om och hur personuppgifterna ska återlämnas eller 
raderas efter att avtalet upphör m.m. 
Dessa instruktioner kan bakas in i eller biläggas personuppgiftsbiträdesavtalet. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 35 
 
 
Ekonomi och budgetuppföljning 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar uppdra till förvaltningschef att ta 
fram åtgärder för att nå balans i VA-budgeten. 
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