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 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningens sammanträdesrum, klockan 08:30-11:10 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga deltagare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

Hans Johansson (C) 
Håkan Karlsson (S) 
Caroline Willfox (M) 
 
 
 
 
 
 
 
Camilla Andersson, nämndsekreterare 
Andréas Mossberg, förvaltningschef 
Mikael Spjut, biträdande förvaltningschef §§ 36-39 
Richard Lennius, planeringsledare § 36 
Liv Almstedt, VA-chef §§ 38-41 
Camilla Sundberg Skogström, återvinningsansvarig §§ 38-40 
Per-Olof Grundström, fastighetschef § 42 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 

Utses att justera Caroline Willfox 
Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-05- 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 36-42  
 Camilla Andersson  

 Ordförande   
 Hans Johansson 

 
 

 Justerande   
 Caroline Willfox  

 
 

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
 2020-05-28 
Datum för  
anslags uppsättande 2020-05-28 Datum för  

anslags nedtagande 2020-06-19 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Underskrift   
 Camilla Andersson  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 36   
 
 
Förberedande arbetsutskott - Industriinfart 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar tacka för informationen. 
 
_________________ 
 
Ärendebeskrivning 
Industriinfart Mora By - vägval kring förrättningsarbete.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 37  Dnr: SBN2020/0467 
 
 
Kompetensförsörjningsplan 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar:  
1. uppdra till förvaltningschef utreda jäv och beroendefrågor kopplat till anställning till 

Samhällsbyggnadsnämnden 4 juni 
2. föreslå Samhällsbyggnadsnämnden besluta 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 kompetensför-
sörjningsplan 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 au § 38  Dnr: SBN2020/0308 
     
 
Yttrande på medborgarförslag om bron mellan Kungsgårdsskolan 
och Klockarskolan 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till Samhällsbyggnads-
nämnden utan eget förslag till beslut. 
 
_________________ 
 
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.   
 
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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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 39  Dnr: SBN2020/0309 
 
 
Yttrande på medborgarförslag om ny infrastruktur i Säter 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår Samhällsbyggnadsnämnden 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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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 40  Dnr: SBN2020/0220 
 
 
Medborgarförslag om återvinningsstation i Norbo, Finnmarken, Ulvs-
hyttan och närliggande byar 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår Samhällsbyggnadsnämnden be-
sluta se medborgarförslaget som 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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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 41  Dnr: SBN2020/0504   
 
 
Status på VA-verk och framtida vägval 

 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar tacka för informationen. 
 
_________________ 
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Sbn au § 42 Dnr: SBN2020/0503 

Strategiskt fastighetsköp 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att uppdra till fastighetschefen att 
för kommunens räkning ingå köpeavtal avseende fastigheten xxx x:xx om högst 
350 000kr. 

Caroline Willfox (M) valde avstå beslut då ärendet kom på bordet under sittande 
arbetsutskott. 
_________________ 

Ärendebeskrivning 
Säters kommun har blivit kontaktade av ägaren till xxx x:xx avseende försäljning av 
fastighet till Säters kommun. 
Baserat på detta har kommunen tagit fram värdering av fastigheten och utrett  
förutsättningar som gäller berörd fastighet. 

Fastigheten ligger strategiskt och är därför intressant ur ett långsiktigt bebyggelse-
/utvecklingsperspektiv.  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras mellan klockan 11:40-11:50. 
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