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Plats och tid: Samhällsbyggnadssektorns sammanträdesrum 
08:30-11:40 

Beslutande: Hans Johansson (C) ordförande  
Håkan Karlsson (S) vice ordförande 
August Louthander (M) 

Ej tjänstgörande ersättare:  

Övriga deltagare: Andréas Mossberg, sektorchef 
Sandra Hedin, nämndsekreterare 
Cecilia Romlin, trafikplanerare §37,38 
Per-Olov Grundström, fastighetschef § 39-43 
André Candell, projektledare § 39-43 
Stefan Spånberg,karttekniker §44,45 

Utses att justera: August Louthander 

Justeringens plats och tid: Direktjustering 

Paragrafer: §§ 37-46 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

   

Sandra Hedin  Hans Johansson 

Justerande    

   

August Louthander   
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Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2022-05-19 

Datum för anslags uppsättande: 2022-05-19 

Datum för anslags nedtagande:  2022-06-10 

Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadssektorn 
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Sbn au § 37 Medborgarförslag om ändring i zonkartan 
SBN2022/0081 

Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå 

samhällsbyggnadsnämnden besluta avslå medborgarförslaget. 
2. Uppdra till sektorchef att komplettera underlaget med konsekvenser av eventuella 

förändringar i reglerna, samt beskrivning av begreppet säker skolväg. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om att bevilja busskort på grund av farlig skolväg, även till 
högstadieeleverna lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-24 av 
Marlene Oderstad, Säter 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-24 KF§4 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 

Zonkartorna ligger som grund för beslut i e-tjänsten ”ansökan om skolskjuts”. I dessa 
Zonkartor är farliga skolvägar samt avståndsregler till och från skolan inkluderade och 
hänsyn är tagna utifrån ålder och trafikmognad. Medborgaren kan överklaga taget 
beslut hos Förvaltningsrätten. 

 
Medborgarens förslag 
”Mitt förslag är att ändra reglerna för skolskjuts så att det går att få en ansökan om 
skolskjuts beviljad för ”trafikfarlig skolväg” trots att sträckan är kortare än 4 km (vi 
har ca 3 km) till och från skolan, ca 1 km helt obelyst samt så pass smal väg att ett 
möte med en annan bil är svårt”. 

 
Motivering till beslut 
Högstadieelever åk 7 - 9 förväntas ha en trafikmognad att klara denna trafikmiljö. I   
9-10 års ålder är barn mogna att på egen hand ta sig fram som gångtrafikanter i 
komplicerad trafikmiljö och vid ca 11-12 år klarar de flesta att cykla i en komplicerad 
trafikmiljö.  

Delges 
Marlene Oderstad 
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Sbn au § 37 

Bilaga 
1. Bilaga med kommunens lokala beslut 
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Sbn au § 38 Medborgarförslag om ändring i zonkartan 
SBN2022/0080 

Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå 

samhällsbyggnadsnämnden besluta avslå medborgarförslaget. 
2. Uppdra till sektorchef att komplettera underlaget med konsekvenser av eventuella 

förändringar i reglerna, samt beskrivning av begreppet säker skolväg. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om att bevilja busskort på grund av farlig skolväg, även till 
högstadieeleverna lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-24 av Åza 
Jansson, Säter 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-24 KF§3 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 

Zonkartorna ligger som grund för beslut i e-tjänsten ”ansökan om skolskjuts”. I dessa 
Zonkartor är farliga skolvägar samt avståndsregler till och från skolan inkluderade och 
hänsyn är tagna utifrån ålder och trafikmognad. Medborgaren kan överklaga taget 
beslut hos Förvaltningsrätten. 

Medborgarens förslag 
”I nuläget får inte högstadieeleverna busskort från och till Dalkarlsnäs/Maggsta, detta 
pga att man behöver bo 4 km från skolan. Mellanstadiet och lågstadiet har fått åka 
trots sina knappa 3 km pga ”särskilda skäl – farligs skolväg”. Den farliga skolvägen ska 
enl trafiksamordnaren finnas med i beräkningarna redan för nekande till 
högstadieeleverna, trots att den är en icke belyst, utan cykelbana, smal och kurvig väg. 
Mitt förslag är att bevilja busskort pga farlig skolväg även till högstadieeleverna.” 

Motivering av beslut 
Högstadieelever åk 7 - 9 förväntas ha en trafikmognad att klara denna trafikmiljö. I   
9-10 års ålder är barn mogna att på egen hand ta sig fram som gångtrafikanter i 
komplicerad trafikmiljö och vid ca 11-12 år klarar de flesta att cykla i en komplicerad 
trafikmiljö.  
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Sbn au § 38 

Delges 
Åza Jansson 
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Sbn au § 39 Beredande ärenden Fastighetsenheten 
 

• Industrimark Kyrkbyn 
• Riktlinjer tomtkö 
• Förslag reglementsändring markköp 
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Sbn au § 40 Medborgarförslag aktivitetslokal 
SBN2022/0123 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå samhällsbyggnadsnämnden 
besluta översända framtagen analys till kommunstyrelsen. 

__________ 

Ärendebeskrivning & Bakgrund 
Ett medborgarförslag om en aktivitetslokal lämnas in till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2021-02-25 av Leif Andersson, Gustafs. Medborgarförslaget 
remitterades till socialnämnden för yttrande. Yttrandet inkom 2021-12-10. 
Socialnämndens förslag är att avslå medborgarförslaget. 

Vid behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade utskottet att remittera 
medborgarförslagets förslag om gemensamma lokaler i seniorboendet Fågelsången till 
Säterbostäder för yttrande. Yttrande från Säterbostäder inkom 2022-03-03. 
Säterbostäder svarar att de avser att fortsätta planera för att utveckla fastigheten 
Fågelsången 4, där arbete med att tillskapa lokaler med gemensamhetsytor för 
aktiviteter kommer ingå, i den mån fastigheten inrymmer yta och att bolaget kan hitta 
kostnadstäckning. 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-22 Au§46: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremittera medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för 
vidare utredning varför lokalen på nya särskilda boendet inte kan nyttjas av andra. 

Medborgarens förslag 
”En önskedröm- Detta vore väl något att försöka planera en för en lokal på 
Prästgärdets äldreboende och för planerna på ett seniorboende av Fågelsången. Det 
vore också ett bra sätt för kommunens anhörigvårdare att kunna träffas på. Tänk även 
på en lokal för mjukslöjd. Det råder ju stor brist på lokaler i kommunen för detta 
ändamål. Förr kunde man ju få låna skolornas slöjdsalar, men inte nu längre varför? 
PRO i Säter saknar sådana lokaliteter.” 

Analys avseende programhandling 
Se separat bilaga 
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Sbn au § 40 

Beslutsunderlag 
Programhandling Särskilt boende 
Ritningar Särskilt boende 

Delges 
Socialnämnden 
Säterbostäder 
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Sbn au § 41 Medborgarförslag återställa Dalsbysjön 
KS2021/0306 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå samhällsbyggnadsnämnden 
besluta föreslå kommunstyrelsen besluta: 

1. Avslå medborgarförslaget  
2. Uppdra samhällsbyggnadsnämnden utreda alternativa lösningar för 

vattenproblematiken kring Dalsbysjön i samråd med berörda 
samfällighetsföreningar 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om att återställa Dalsbysjön lämnas in till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2021-09-30 av Pär Kungsmark, Säter. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-30  
hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-19 Au§10 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera förslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.  

 
Medborgarens förslag  
 
” Jag önskar att kommunen återställer Dalsbysjön till den sjö den en gång i tiden var. 
Sjön har sjunkit undan mer och mer år efter år och den är inte som den var en gång i 
tiden. Jag vet inte riktigt vad detta beror på, det florerar olika rykten, och en del säger 
att det beror på att tillrinningen från ovangårdarna brutits och leds inte ner i sjön 
längre. Om så är fallet så har jag svårt att se hur detta kan ske ur miljösynpunkt. Det 
skulle vara en stor tillgång för kommuninvånarna om sjön blev som den en gång var. 
Då skulle den kunna nyttjas för bad och lek sommartid. På vintern används sjön av 
våra invånare till skridskor och hockey, vilket också skulle kunna nyttjas ännu mer om 
sjön blir som den egentligen ska vara. Till sist så skulle nog de som bor vid sjön vilja 
återfå sjön som den en gång var med sjötomter vilket det inte är idag.” 
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Sbn au § 41 

Bilagor 
Bilaga 1: analys av förslaget 
Bilaga 2: Ärende från 2009 
Bilaga 3: Ärende från 1994-95 
Kartbilaga 1 
Kartbilaga 2 

Delges 
Pär Kungsmark 
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Sbn au § 42 Omprioritering investeringsmedel 
multisportarena 
SBN2022/0050 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå samhällsbyggnadsnämnden 
besluta omprioritera i 2022 och 2023 års investeringsbudget enligt ställt förslag. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
För att skapa förutsättningar för en finansiering avseende projekt multisportarena 
inom 2022 års tilldelade ram föreslås följande omprioritering om totalt 1,4 Mkr i 
investeringsbudget 2022 från projekt 914206 Varmvattenbassäng. För att sedan 2023 
omfördelas från projekt 900107 Fastighetsreinvesteringar tillbaka till projekt 914206 
Varmvattenbassäng. 

 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

2022-05-19 14 (17) 

Sbn au § 43 Verksamhetsinformation 
Fastighetsenheten 
 

Beslut  
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar tacka för informationen. 

__________ 

• Förstudie/genomförande skolgård Enbacka 
• Mora by IP upphandling 
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Sbn au § 44 Vägnamn Mellanåsen 3:5 
SBN2022/0005 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå samhällsbyggnadsnämnden 
besluta att fastställa Lunds Lisas väg som namn för den aktuella vägen. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
En fastighetsägare har önskat/föreslagit namnet Lunds Lisas väg på en väg som går 
till tomt där fastighetsägaren planerar nybyggnation av ett enbostadshus. 
Fastighetsägaren har föreslagit vägnamnet med hänsyn till en historisk koppling till 
den aktuella platsen. Hela önskemålet/medborgarförslaget går att läsa i Bilaga 1. 

Vid namngivning av gator och vägar i Säters kommun är rutinen att 
Samhällsbyggnadsnämnden är den instans som sätter nya gatu- och vägnamn på vägar 
i kommunen. Rutinen är också att Samhällsbyggnadsnämnden i sin tur inhämtar 
förslag på namn från Kulturnämnden. 

I remiss till Kulturnämnden (Kn § 21, KN2022/0014) så godkändes namnförslaget 
2022-03-17 

Bilagor 
Bilaga 1. Kommunikation med medborgare 
Bilaga 2-3. Kartor 
Bilaga 4. Fotografi 
Bilaga 5. Beslut från Kulturnämnden 

Delges 
Kulturnämnden 
Förslagsställare 
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Sbn au § 45 Nytt namn på väg i Solvarbo 
SBN2022/0029 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet i syfte att 
reda ut historiken kring aktuell väg. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
En mindre väg i utkanten av Solvarbo (Se bilaga 1) saknar ett vägnamn. Vägnamnet 
behövs för att kunna sätta korrekta adresser för flera av verksamheterna efter vägen. 

Vid namngivning av gator och vägar i Säters kommun är rutinen att 
Samhällsbyggnadsnämnden är den instans som sätter nya gatu- och vägnamn på vägar 
i kommunen. Rutinen är också att Samhällsbyggnadsnämnden i sin tur inhämtar 
förslag på namn från Kulturnämnden. Föreslagna bör ha en historisk koppling till 
platsen. 

Vid namngivning av gator och vägar i Säters kommun är rutinen att 
Samhällsbyggnadsnämnden är den instans som sätter nya gatu- och vägnamn på vägar 
i kommunen. Rutinen är också att Samhällsbyggnadsnämnden i sin tur inhämtar 
förslag på namn från Kulturnämnden. 

Kulturnämndens presidium har efter kontakt med bybor fått förslaget Ericmatz 
väg, efter den sista bondgården i byn. I Kulturnämnden 2022-03-17 Kn § 20 
beslutades det därefter att föreslå Ericmatz väg som förslag på vägnamn 

Bilagor 
Bilaga 1. Karta 
Bilaga 2. Beslut från Kulturnämnden 
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Sbn au § 46 Verksamhetsinformation 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar tacka för informationen. 

__________ 

 

• Tilldelningsprocess 
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