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Protokoll

Datum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-08-31

Plats och tid:

Kommunstyrelsens sammanträdesrum,
Rådhuset, tisdagen den 31 augusti kl 08.1511.45

Beslutande:

Mats Nilsson, (S) ordförande
Hans Johansson (C) vice ordförande
Roger Siljeholm (M) ersättare för Caroline
Willfox (M), 2:e vice ordförande
Annika Karlsson, (S)
Magnus Gabrielsson (MP) ersättare för Karin
Frejd (C)

Ej tjänstgörande ersättare:
Övriga deltagare:

Margareta Jakobsson, kommunsekreterare
Marita Skog, kommundirektör
Malin Karhu Birgersson, sektorchef
kommunstyrelsen, §§ 94-95
Marie Palm, kommunikationschef, § 93
Mikael Spjut, tf sektorchef samhällsbyggnad §
102-105
Jenny Sköld, ungdomskonsulent, §§ 100-101
Emma Sillanpää, planarkitekt, § 102-103
Katarina Hoyles-Kobosko, strategisk
samhällsplanerare, § 102-105
Richard Lennius, planeringsledare, § 102-103

Utses att justera:

Annika Karlsson (S)

Justeringens plats och tid:
Paragrafer:

92-105

Underskrifter:
Sekreterare

Ordförande

Margareta Jakobsson

Mats Nilsson

Justerande

Annika Karlsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

2 (20)

Protokoll

Datum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-08-31

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

2021-08-31

Datum för anslags uppsättande: 2021-09-01
Datum för anslags nedtagande: 2021-09-22
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsesektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-08-31

Au § 92 Inbjudan till kurser och konferenser

Justerandes sign

F-KS2021/0705

Boka in Agenda för integration 18-19 november 2021

F-KS2021/0701

Inbjudan och program - Trygghetsdagen den 21
september 2021

F-KS2021/0700

Äldres boendeprefererenser och rörlig-hetsmönster

F-KS2021/0697

Inbjudan SKR:s miljöstrategkonferens 14 sept –
klimatsmart konsumtion och hållbar upphandling

F-KS2021/0693

Inbjudan - seminarium om kostnadsutvecklingen för
bostadsbyggandet 2021-09-14

F-KS2021/0692

Inbjudan till utbildning i intern kontroll för
nämndsledamöter

F-KS2021/0690

Inbjudan till konferensen - Styra och leda framtidens
välfärd 2022 – det nya normala januari 2022

F-KS2021/0682

Till KS, Kommundirektör samt enhet för
brottsförebyggande: Mot väpnat våld i Sverige

F-KS2021/0709

Inbjudan till webbsänd presentation: Näthat och
demokratiskt deltagande - en kunskapsöversikt, den 1
september

F-KS2021/

Webbinarium om hot och hat mot förtroendevalda,
den 8 september.

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-08-31

Au § 93 Riktlinjer sociala medier
KS2021/0327

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar anta Riktlinjer för
sociala medier men att en översyn av punkt 8 görs. Dessa riktlinjer ersätter tidigare
antagna av kommunstyrelsen 2011-02-08, § 82.
__________

Ärendebeskrivning
Säters kommuns riktlinjer för sociala medier styr hur kommunens verksamheter får
och kan använda sociala medier som en del av kommunikationsarbetet.
För att säkerställa att samtliga sociala mediekanaler som används idag följer nyantagna
riktlinjer kommer dessa att få göra en nyansökan i enlighet med de som krävs enligt de
nu föreslagna riktlinjerna. Denna ansökan för aktuell sida/grupp ska göras inom ett år
från det att riktlinjerna antas. Ansökans görs via E-tjänst och bereds därefter av
kommunikationschefen inför beslut i Kommunledningsgruppen.
Kommunikationschefen ger också vid behov stöd till att implementera de nya
riktlinjerna i verksamheten.

Bakgrund
Säters kommuns riktlinjer för sociala medier är 10 år gamla. Under denna tid har
mycket förändrats. Lagar har förändrats och tillkommit, och de sociala medierna har
utvecklats. Därför finns det anledning att arbeta om riktlinjerna.
Förslaget till riktlinjer har involverat dataskyddsombudet. De synpunkter som
dataskyddsombudet har haft har tillvaratagits för att säkerställa att riktlinjer stödjer
arbetet med att följa dataskyddsförordningen.

Konsekvensbeskrivning
Det är av vikt att nya riktlinjer fastställs, för att ge styrning och stöd till att hantera
personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen på ett tillfredsställande sätt.

Beslutsunderlag
Dataskyddsförordningen.

Delges
Sektorschefer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-08-31

Au § 94 Uppföljning Lagen om skydd mot olyckor
KS2021/0302

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga utvärderingen till handlingarna med
ett tillägg om fallprevention inom LSS.
__________

Ärendebeskrivning
Med anledning av förändringar i Lagen om skydd mot olyckor som träder i raft
2022-01-01 har kommunerna i uppdrag att anta en ny plan. Utvärderingen
ligger till grund för det fortsatta arbetet.
Bakgrund
Varje kommun i Sverige skall för varje mandatperiod ha ett handlingsprogram enligt
Lag om Skydd mot Olyckor, LSO.
Med anledning av att LSO från och med 2022 ändras kommer en ny handlingsplan att
tas fram. För att kunna göra en handlingsplan behöver en utvärdering göras för att
veta vilka risker och områden kommunen behöver
I handlingsprogrammet lyfts kända framgångsfaktorer fram och de målsättningar som
finns i verksamheten. Vidare beskrivs strategiskt viktiga arbetsuppgifter för
kommunen samt särskilda satsningar för perioden. Handlingsprogrammet innehåller
en gemensam del som är lika för alla kommuner därutöver finns det delprogram som
till rubriken är lika i alla kommuner med där innehållet i varje del är kommun
anpassat.
I handlingsprogrammet som utvärderas finns tillhörande delprogram.
Utvärderingen görs av de delprogram som är specifika för Säters kommun
Utvärderingen bygger på att de som arbetet med området gör en bedömning av var
åtgärden är i processen. Utvärderingen är subjektiv i vissa fall men ger ändå en bild av
vilka områden som ska arbetas vidare med.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-08-31

Au § 95 Svar på motion om flaggning
KS2021/0255

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att motionen är besvarad.
__________

Ärendebeskrivning
Liberalerna har genom Håkan Gustâv lämnat in en motion gällande flaggning i Säters
kommun ”Den 2019-09-03 Ks §210 antogs plan och riktlinjer för flaggning i Säters
kommun. Den 9 maj är det EU-dagen och allmän flaggning skall ske och EU-flaggan
skall vara hissad enligt fattat beslut. Uppenbarligen sker inte detta i Säters Kommun
och vi anser att en översyn av plan och riktlinjer för flaggning genomförs och
framförallt efterlevs. Vi föreslår att Kommunflaggan tillsammans med Sverigeflaggan
och EU-flaggan gemensamt skall vara hissade på aktuella ställen i Säters Kommun.”

Bakgrund
Från 2020-01-01 gäller Säters kommuns riktlinjer för flaggning. Riktlinjerna ska ligga
till grund för hur och var flaggning ska ske. Den 9 maj är det EU dagen. I riktlinjerna
står att det ska flaggas den dagen vilket 2021 inte skedde. Anledningen var att när
samtliga datum noteras i kalendern för de arbetsuppgifter som ska utföras missades
den dagen endast dag för EU val noterades. När Säters kommun och Säterbostäder
fick kännedom om att flaggning inte skett korrigerades detta inför nästa år.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-08-31

Au § 96 Revidering av reglemente för
Kommunrevisionen
KS2021/0303

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige beslutar att anta reglementet för kommunrevisionen enligt
förslag.
__________

Ärendebeskrivning
Kommunrevisionen i Säter har lämnat förslag till nytt reglemente, vilket föreslås
ersätta det nu gällande från år 2019.
Förslaget är utarbetat från ett underlag från Sveriges kommuner och regioner (SKR)
och har tagit hänsyn till de förändringar som införts i och med den nya
kommunallagen från år 2018 samt förändringar i behandlingen av
revisionsgranskningar.

Beslutsunderlag
Reglemente Kommunrevisionen

Delges
Kommunrevisionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-08-31

Au § 97 Revidering av förbundsordning,
Räddningstjänsten Dala Mitt
KS2021/0279

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta anta föreslagen ändring förbundsordning för
Räddningstjänsten Dala Mitt.
__________

Ärendebeskrivning
Förbundsdirektionen Räddningstjänsten Dala Mitt föreslår medlemskommunerna
besluta om ändring i förbundsordningen. Direktionen föreslår att både ledamöter och
ersättare från respektive kommunfullmäktige är valbara till Förbundsdirektionen. Idag
är endast ledamöter i kommunfullmäktige valbara.

Beslutsunderlag
Förbundsordning

Delges
Räddningstjänsten Dala Mitt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-08-31

Au § 98 Medborgarförslag om nytt hopptorn mm
KS2021/0178

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera förslaget till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet skall ha inkommit till
kommunstyrelsen senast 2022-01-31.
__________

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om ett nytt hopptorn som sitter ihop med bryggan och riv
fundamentet till det gamla hopptornet i Ljustern. Fler aktiviteter för yngre vid gymet
lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-17 av Leonard Mossberg,
Säter.

Medborgarens förslag
”Ett nytt hopptorn som sitter ihop med bryggan och riv fundamentet till det gamla
hopptornet i Ljustern. Fler aktiviteter för yngre vid utegymmet”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-08-31

Au § 99 Medborgarförslag om ombyggnad av
elljustunneln under Fogdegatan
KS2021/0220

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera förslaget till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet skall ha inkommit till
kommunstyrelsen senast 2022-01-31.
___________

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om ombyggnad av elljustunneln under Fogdegatan lämnas in till
kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-17 av Göte Hinders, Säter

Medborgarens förslag
”Gatan har ett besvärligt gupp där många bilar slår i under (bland annat
färdtjänstbilar). Dessutom är tunneln trång, ofta blöt och besvärlig att passera. Jag har
nyligen flyttat från Fogdegatan efter att ha bott där i nästan 50 år. Jag har dessutom
varit engagerad i Säters IF:s Friidrottssektion sedan 80-talet och arrangerat ett antal
terränglöpningar och andra tävlingar i elljusspåret. Redan då var tunneln ett problem.
Sänk gatan till lämplig nivå och senda bygg en träbro över gatan för elljusspåret.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-08-31

Au § 100 Förslag till tillägg till de allmänna lokala
ordningsföreskrifterna
KS2021/0304

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera förslaget för förtydligande
av § 3 –” tillämpning av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av
1 kap. 2§ andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig
plats.”
__________

Bakgrund
Under 2020 reviderades de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade ordningsföreskrifterna till
brottsförebyggande rådet för synpunkter. Det blev avslag på rådets synpunkter
gällande störande ljud/buller. Brottsförebyggande rådet har nu omarbetat sina
synpunkter gällande störande ljud/buller då ny kunskap och fällande dom tillkommit
sedan frågan var uppe senast.

Ärendebeskrivning
Brottsförebyggande rådet har omformulerat sitt förslag på tillägg till Allmänna lokala
ordningsföreskrifter som avser störande ljud.

Förslag på tillägg:
- Störande ljud/buller
Utsändning från högtalaranläggning av tal och/eller musik med så hög volym att det
uppenbart stör den allmänna ordningen får inte ske utan polismyndighetens tillstånd
på offentlig plats, offentlig plats inom centrumområdet (se karta), i bostadsområden
eller områden som därmed jämställes enligt 3§ i Allmänna Lokala ordningsföreskrifter.
Undantaget idrottsplatserna och parkeringar i anslutning till idrottsplatserna i Säters
kommun i samband med idrottsevenemang då det är tillåtet kl.06:00-23:00.

3§ Vid tillämpning av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med
stöd av 1 kap. 2§ andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med
offentlig plats:
•
•
•

Justerandes sign

Idrottsplatserna i Säters kommun
Säters IP
Slättgärdet

Utdragsbestyrkande
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Datum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-08-31

Au § 100 forts
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gustafs IP
Ulfshyttans IP
Fäggeby IP
De av kommunen iordningställda elljusspåren i Säter, Kyrkbyn och Mora By
De av kommunen underhållna badplatserna
Alla begravningsplatser i kommunen
Samtliga skol- och förskolegårdar i Säters kommun
Säterdalen i sin helhet inklusive Gruvplan
Folkets hus med dess omkringliggande parkeringar
Del av Skönvik, enligt karta 2 i bilaga

Beslutsunderlag
Förslag på tillägg från Brottsförebyggande rådet
Gällande allmänna lokala ordningsföreskrifter

Delges
Brottsförebyggande rådet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-08-31

Au § 101 Remiss SOU 2021:61– utvisning på grund
av , ett skärpt regelverk
KS2021/0299

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar avstå från att yttra sig.
__________

Bakgrund

Regeringskansliets Justitiedepartement har skickat ut utredningen SOU 2021:61
Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk på remiss till bl.a. kommuner i
Sverige. Säters kommun har tillfrågat det lokala Brottsförebyggande rådet om ett
yttrande gällande remissen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Au § 102
stad

Protokoll

Datum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-08-31

Beslut om tillfartsväg till Präst Källa, Säters

KS2018/0282, SBN2018/0743

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att kommunen
bekostar gång- och cykelväg, samt halva kostanden för tillkommande tillfartsväg.
Resterande kostnadsdel för tillfartsväg belastar byggaktören.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna beslut om tillfartsväg till Präst Källa
till kommunstyrelsen utan eget förslag.
___________

Ärendebeskrivning
Sweco genomförde en trafikutredning under våren 2021 som en del av
detaljplaneprocessen för den nya bostadsbebyggelsen på Präst Källa i Säters stad.
Syftet med utredningen är att studera de tre möjliga tillfartsvägarna till området och på
så sätt skapa ett beslutsunderlag för vilken av vägarna som är det lämpligaste
alternativet. Utredningen tar inte hänsyn till trafikalstring, buller eller parkeringsfrågor
utan innehåller förprojekteringar, analyser och kostnadsberäkningar av de tre möjliga
tillfartsvägarna.
Utredningen fastslår att en trafikseparering mellan oskyddade trafikanter och
motortrafik på den nytillkommande tillfartsvägen är avgörande för att skapa en trygg
och säker trafiksituation. Kostnadsberäkningarna för de tre tillfartsvägarna skiljer sig
åt markant, vilket till största del beror på att väglängden varierar, men också på
mängden fyllnadsmassa då branta lutningar är speciellt kostsamma. Påverkan på
boende i närområdet blir som störst av två av tillfartsvägarna (alternativ 2 och 3), men
det finns idag många andra bostadsgator i Säter som har samma mängd biltrafik som
dessa vägar kan tänkas få efter utbyggnad. Därtill kan olika fysiska åtgärder bidra till
att förstärka förutsättningarna för en lugn bostadsgata där låga hastigheter
uppkommer på ett naturligt sätt.
Slutligen anser utredningen att alternativ 2, det vill säga en förlängning av
Korsnäbbvägen, är den mest lämpliga anslutningsvägen. Det är den kortaste
utbyggnaden och den befintliga infrastrukturen kan nyttjas i en hög utsträckning.
Således blir det också det minst kostsamma alternativet, både ur ett
samhällsekonomiskt- och hållbarhetsperspektiv. Alternativ 2 innebär även att de flesta
naturvärden kommer kunna bevaras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum
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2021-08-31

Au § 102 forts
Samhällsbyggandssektorn delar ovanstående bedömning och anser att principen för
kostnadsfördelningen bör utgå från att det delas lika för utbyggnaden av nya
tillfartsvägen för motortrafik mellan kommunen och byggaktören. Kommunen ska
dock till full del bekosta utbyggnaden av gång- och cykelvägen då den är en del av
stadens allmänna stråk.

Bakgrund
Ett markanvisningsavtal (2018-05-22 KS § 90, 2021-06-22 KS §93) och ett planavtal
(2018-09-25 KS § 140) slöts med byggaktören Hultqvist fastigheter AB som båda
syftar till att genom en detaljplan pröva lämpligheten i att uppföra flerfamiljshus på
området Präst Källa i Säters stad. Hultqvist fastigheter AB avser att uppföra
flerbostadsbebyggelse i bostadsrättsform på området. Detaljplanen var ute på samråd
mellan 2020-06-22 och 2020-08-31. Efter samrådet bedömdes det att en större
trafikutredning behövde genomföras för att tydligare klargöra förutsättningarna för de
tre möjliga tillfartsvägarna till området, samt föreslå den mest lämpliga tillfartsvägen.

Konsekvensbeskrivning
Befintlig infrastruktur nyttjas effektivt vilket är positivt både ur ett hållbarhets- och
samhällsekonomiskt perspektiv.
Fysiska åtgärder kan bli aktuella längs befintlig bostadsgata (Korsnäbbvägen) för att
skapa en så god trafik- och boendemiljö som möjligt.
Kommunen bekostar nyanläggning av gång-och cykelväg, samt delar till hälften
kostnad för ny anslutningsväg med byggaktör.
Inga övriga ekonomiska konsekvenser bedöms uppkomma för kommunen i detta läge.

Beslutsunderlag
Trafikutredning Präst Källa, Sweco 2021-04-30

Delges
SBNau
Samhällsbyggnadssektorn
Hultqvist Fastigheter AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-08-31

Au § 103 Information samrådsredogörelse
Gruvplansutredningen
KS2021/0010

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar tacka för informationen.
__________

Ärendebeskrivning
Trafikverket bygger om järnvägen i centrala Säter i syfte att öka kapaciteten utmed
Dalabanan. Samtidigt rustas även stationen i centrala Säter och plankorsningen med
Myntvägen stängs och ersätts med en tunnel för gående och cyklister. Projektet
innebär att de centrala delarna av Säter byggs om och påverkas i stor utsträckning.
För att möta de förändringar som planeras har Säters kommun tagit fram en förstudie
för gruvplansområdet som syftar till att visa hur området kan byggas om för att möta
förändringarna från järnvägsprojektet.
Förslaget har varit på remiss till nämnder, utskott och råd och samråtts med
allmänheten. Vid mötet presenteras arbetet med samrådet och en preliminär
samrådsredogörelse visas. Underlag visas direkt vid mötet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Au § 104

Protokoll

Datum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-08-31

Förstudieavtal Sakofall Bostadsutveckling

KS2021/0256

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.
__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
2021-06-22 § 96 godkände Kommunstyrelsen ett förstudieavtal med byggaktören
Sakofall Bostadsutveckling AB gällande del av den kommunalt ägda fastigheten Skedvi
Kyrkby 34:1. Avtalet tecknades därefter mellan berörda parter och byggaktören
påbörjade skissering av området. Syftet är att uppföra parhus i bostadsrättsform.
Samhällsbyggnadssektorn har mottagit byggaktörens preliminära områdesskiss och vill
härmed informera kommunstyrelsens arbetsutskott om detta.
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Protokoll

Datum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-08-31

Au § 105 Planavtal upprättande av Detaljplan för
bostadsbebyggelse vid Gustafs båthamn, Säters
kommun
KS2021/0323, SBN2021/0563

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
•
•

godkänna planavtal för upprättande av Detaljplan för bostadsbebyggelse vid
Gustafs båthamn
planavgift erläggs enligt gällande Plan- och bygglovstaxa med 85 000 kr..

__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden lämnade 2019-09-18 §72 positivt planbesked för
upprättandet av detaljplan för bostadsbebyggelse vid Gustafs båthamn. Den sökande
var Hultqvist fastigheter AB. Planområdet omfattar del av den kommunalt ägda
fastigheten Enbacka 1:32 och uppgår till ungefär 1,5 hektar. I närområdet finns service
så som skolor, livsmedelshandel och kollektivtrafiksförbindelser. Syftet med
planläggningen är att möjliggöra byggandet av 40-50 lägenheter i varierande storlek.
Den önskade planläggningen är förenlig med översiktsplanens, den fördjupade
översiktsplanens samt Säter kommuns Bostadsplans intentioner för området. På grund
av kommunens resursplanering beslutades samtidigt att detaljplaneprocessen tidigast
kunde påbörjas 2020-2021.
För att genomföra planarbetet behöver ett planavtal tecknas mellan Hultqvist Alfa AB
och Säters kommun. Hultqvist Alfa AB upprättar planhandlingar med hjälp av konsult
och Samhällsbyggnadssektorn ansvarar enbart för den formella handläggningen av
detaljplanen. Planavgiften för detta uppgår till 85 000 kr enligt gällande plan- och
bygglovstaxa.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna för hantering av planärendet samt framtagande av planhandlingar
inklusive utredningar som krävs för planarbetet, liksom eventuell flytt av ledningar,
fastighetsreglering och så vidare, ska i sin helhet bäras av Hultqvist Alfa AB.
Kommunal mark inom planområdet, på en del av fastigheten Enbacka 1:32, kommer
bli aktuell för fastighetsreglering och försäljning till Hultqvist Alfa AB för att
möjliggöra nybyggnation av bostäder, förutsatt att detaljplanen vinner laga kraft.
Markanvisningsavtal kommer därför upprättas.
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Protokoll

Datum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-08-31

Au § 105 forts
Om en exploatering sker på området behöver möjligen fler förskole- och skolplatser
tillskapas i denna kommundel.
En tillkommande flerbostadsbebyggelse innebär behov av utbyggnad av nuvarande
vatten- och avloppsnät. Det nuvarande nätet och reningsverket är hårt belastat, har
redan i dagsläget viss kapacitetsbrist och lever inte upp till moderna krav. En
förutsättning för att detaljplanen ska kunna genomföras är därför att ovanstående
fråga löses under planprocessen.
Inga övriga kostnader bedöms i dagsläget uppstå för kommunen.

Bilagor
Bilaga 1 Planavtal för upprättande av Detaljplan för bostäder vid Gustafs båthamn

Delge beslutet till:
Hultqvist Alfa AB
SBNau

Kopia av beslut till:
Samhällsbyggnadssektorn
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