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 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Samhällsbyggnadssektorns sammanträdesrum samt digitalt 08:30-11:50 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga deltagare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

Hans Johansson (C) 
Håkan Karlsson (S) 
Stefan Jernberg (M) 
 
 
 
 
 
Camilla Andersson, nämndsekreterare 
Andréas Mossberg, förvaltningschef 
Mikael Spjut, biträdande förvaltningschef 
Liv Almstedt, VA-chef §§ 55, 59 
Gunnar Johansson, projektledarbyrån § 56 
Bengt Johansson, gatuchef §§ 57, 59 
Veronica Carlsson, ekonom § 59 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 

Utses att justera Stefan Jernberg 
Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-09-  

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 55-61  
 Camilla Andersson  

 Ordförande   
 Hans Johansson 

 
 

 Justerande   
 Stefan Jernberg  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
 2020-09-03 
Datum för  
anslags uppsättande 2020-09- Datum för  

anslags nedtagande 2020-  - 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Underskrift   
 Camilla Andersson  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 55  Dnr: SBN2020/0836 
 
 
 
Beredning av kommande ärenden: Vägvalsutredning Säter av-
loppsreningsverk 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar tacka för informationen. 
 
 
 
 
 
 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020-09-03 3  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 56  Dnr: SBN2018/1118 
     
 
Beredning av kommande ärenden: Planering för ny gruppbostad en-
ligt LSS 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar tacka för informationen. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 57  Dnr: SBN2020/0219 
     
 
Beslut medborgarförslag om fartsänkande åtgärd 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Samhällsbyggnadsnämn-
den att medborgarförslaget avslås. 
 
Motivering  
Ansvarig väghållare på berörd väg är Trafikverket. I nuläget planerar Trafikverket en 
gång och cykelväg längs berörd sträcka. Säters kommun kommer att påtala behovet 
av att se över hastighetssänkande åtgärder i samband med detta projekt.  
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag rörande vägbulor som fartsänkande åtgärder efter gamla riks-
väg 70, samt fartsänkning av sträckan från skolan och förbi kyrkan samt förbi En-
backagården. 
 
Medborgarens förslag  
”Man bör göra vägbulor som fartsänkande åtgärd, även sänka farten till 30 km hastig-
het. Gör man dessa åtgärder får man samma hastighet från skolan och förbi kyrkan 
samt förbi Enbackagården.” 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-20 Kf§2 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslag till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 
 
Säters kommun instämmer i behovet av hastighetssänkande åtgärder längs berörd 
sträcka. Medborgarförslaget avslås med motiveringen att Säters kommun ej är väghål-
lare. Dock kommer Säters kommun att arbeta för att få till stånd nödvändiga hastig-
hetsänkande åtgärder i samband med Trafikverkets gång och cykelprojekt särskilt 
med fokus på korsningspunkter. En separerad gång- och cykelväg innebär att hastig-
heten bör kunna ligga kvar på 40 km/h. Dock kan det finnas grund för att föra dia-
log med Trafikverket kring hastigheten vid korsningspunkten Morbyvägen/Enbacka-
vägen.  
Under halvåret 2020 har Trafikverket genomfört hastighetsänkande åtgärder utanför 
Enbacka skola. 
 
Bilagor 
Medborgarförslag om fartsänkande åtgärd 
 
Delges 
Kommunstyrelsen 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Sbn au § 58  Dnr: SBN2020/0341 
 
 
Remiss samrådsunderlag vägplan väg 751 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar tacka för informationen och  
lämnar över ärendet utan eget förslag till Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Sektorns ståndpunkt 
Samhällsbyggnadssektorn har tagit fram ett förslag till yttrande som ses i bilaga.  
 
Ärendebeskrivning 
Trafikverket genomför vägplan för väg 751 genom Jakobs i Säters kommun. Som en 
del i arbetet planeras även fler åtgärder utmed väg 751 men dessa är belägna i Hede-
mora kommun. Trafikverket har tagit fram ett samrådsunderlag som skickats ut på 
remiss till berörda. Samrådsunderlaget syftar allra främst till att ta del av Länsstyrel-
sens beslut om betydande miljöpåverkan. Nästa steg i processen är att vägplanen 
ställs ut på formellt samråd där samtliga berörda ges möjlighet att yttra sig på försla-
get.  
 
Under arbetet med samrådsremissen har flera oklarheter kring Trafikverkets arbete 
identifierats. Säters kommun har varit i dialog med Hedemora kommun och Länssty-
relsen som ställer sig frågande till processen och de förslag som presenteras redan i 
tidigt skede. Länsstyrelsen har påtalat att de föreslagna åtgärderna innebär stora in-
grepp i en mycket viktig kulturmiljö. Privata fastighetsägare och näringsidkare har 
också hört av sig till Säters kommun med farhågor om försämrade möjlighet att bed-
riva jordbruk om planen vinner laga kraft.  
 
Utifrån ovanstående har Länsstyrelsen kallat berörda parter till ett möte för att av-
handla frågan mer i detalj. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att närvara vid 
mötet samt även ta kontakt med berörda fastighetsägare/jordbrukare för dialog. Vi-
dare har förlängd remisstid begärts till den 18/9 för att ärendet ska kunna beredas.  
 
Delges 
Trafikverket 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 59  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. 
• Inom budgetprocess 2021-2023 delegera till förvaltningschef att om behov 

finns besluta om prioritering bland föreslagna objekt 
• Föreslå kommunstyrelsen avsätta 2 Mkr i exploateringsbudget för 2021.  

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

• Behovskalkyl 
• Avstämning mot preliminär ram 
• Investeringsbudget 2021-2023 

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

 
Sbn au § 60  Dnr: SBN2020/0560 
     
 
Information: Remiss om förslag till nya föreskrifter om hastighet ut-
med väg 70 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar tacka för informationen. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 61  Dnr: SBN2020/0813 
     
 
Namngivning av del av väg 650 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till  
Kulturnämnden för inhämtande av namnförslag. Yttrandet ska ha inkommit till  
Samhällsbyggnadssektorn senast 2020-10-29. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Väghållningsmyndigheten Trafikverket Region Mitt har till Gatuenheten inkommit 
med en remiss där de föreslår vägnummerändringar i Säters kommun med anledning 
av att vägarna helt eller delvis sedan tidigare har kommunal väghållning. De är således 
kommunala gator och ska inte ha vägnummer. Väghållaransvaret förändras eller  
påverkas inte av beslutet utan det är endast redaktionella ändringar. En av vägarna 
som berörs, väg 650 från korsning med väg 70 fram till korsning med  
Jönshyttevägen/Magistratsvägen har inget namn och behöver därför namnges.  
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