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Sbn § 52 Medborgarförslag om ändring i zonkartan 
SBN2022/0081 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar avslå medborgarförslaget. 

__________ 

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.  

Bilaga 
1. Bilaga med kommunens lokala beslut 
2. Konsekvensanalys 
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Sbn § 52 forts. 

Delges 
Marlene Oderstad 
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Sbn § 53 Medborgarförslag om ändring i zonkartan 
SBN2022/0080 

Beslut. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar avslå medborgarförslaget. 

__________ 

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.  

Bilaga 
1. Bilaga med kommunens lokala beslut 
2. Konsekvensanalys 
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Sbn § 53 forts. 

Delges 
Åza Jansson 
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Sbn § 54 Medborgarförslag aktivitetslokal 
SBN2022/0123 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar yttra sig enligt 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 § 54 forts. 

Beslutsunderlag 
Programhandling Särskilt boende 
Ritningar Särskilt boende 

Delges 
Socialnämnden 
Säterbostäder 
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Sbn § 55 Medborgarförslag återställa Dalsbysjön 
SBN2021/0753 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 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 § 55 forts. 

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 § 56 Omprioritering Investeringsmedel 
multisportarena 
SBN2022/0050 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 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. 
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Sbn § 57 Verksamhetsinformation: 
Fastighetsenheten 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tacka för informationen. 

_________ 

• Information Fasta Paviljongen 
• Förstudie/genomförande skolgård Enbacka 
• Mora by IP upphandling 
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Sbn § 58 Verksamhetsinformation: VA-enheten 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tacka för informationen. 

_________ 

• Lägesrapport Borlängeledningen 
• Lägesrapport Ulvsjöledningen 
• Lägesrapport Vägval Säters ARV 
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Sbn § 59 Vägnamn Mellanåsen 3:5 
SBN2022/0005 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 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 § 60 Verksamhetsinformation 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tacka för informationen. 

__________ 

• Vidareutbildning kostpersonal 
• Information om utveckling Skönviksområdet 
• LUPP 
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Sbn § 61 Revidering av delegationsordning 
SBN2022/0011 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar återremittera punkten 5.7 avseende 
omprioritering av investeringsmedel för fortsatt beredning. 

__________ 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet behandlar förslag till revidering av Samhällsbyggnadsnämndens 
delegationsordning. Ärendet lyfts till nämnden på grund av det osäkra världsläget 
kring exempelvis materialpriser och energipriser. De kalkyler som tidigare legat som 
grund till äskande i projekt riskerar att vara inaktuella vid upphandlingstillfället vilket 
kan leda till behov av omprioriteringar mellan projekt. 

Syftet är att vid behov minska ledtiden kopplat till beslut avseende omprioritering 
mellan projekt (inom Samhällsbyggnadsnämndens ram). Vid varje beslutstillfälle kan 
arbetsutskottet välja om de vill nyttja delegationen i det aktuella ärendet eller ej. 

Förslag till tillägg/revidering av delegationsordningen 

5.7 Beslut avseende 
omprioritering av 

investeringsmedel mellan 

projekt och tillfälle 

upp till 5 miljoner kronor SBNau 

5.3 Anskaffnings/- 
tilldelningsbeslut 

upp till 5 miljoner kronor SBNau 
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Sbn § 61 forts. 

Bakgrund 
Punkt 5.3 Anskaffnings/-tilldelningsbeslut har tidigare beslutats av nämnden men 
kom ej med när delegationsordningen beslutades enligt det årliga fastställandet i 
februari 2022. På grund av detta föreslås det att punkt 5.3 åter beslutas så att den kan 
föras in i delegationsordningen. 

Punkt 5.7 Beslut avseende omprioritering av investeringsmedel mellan projekt och 
tillfälle avser en ny delegationspunkt som ej tidigare varit beslutad i 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Konsekvensbeskrivning 
Bedömningen är att den föreslagna utökade delegationen för SBNau till viss del kan 
balansera det osäkra läget världsläget kring ökade material och bränslepriser som starkt 
påverkar byggprojekt. Delegationen kan även främja minskade ledtider då behov av 
omprioriteringar uppstår inom projekt. Om delegationsordningen ej revideras finns 
det risk att det framledes kommer att påverka tidsplaner samt upparbetningsgraden av 
investeringsmedel inom byggprojekt. 

SBNau måste vid varje beslutstillfälle återrapportera till Samhällsbyggnadsnämnden 
när de har tagit beslut på delegation. 
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Sbn § 62 Budgetuppföljning per april 2022 
samhällsbyggnadssektorn 
SBN202170255 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga april månads budgetuppföljning till 
handlingarna.  

__________ 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet ligger i utfall på 34 % av 
årsbudget och redovisar ett överskott på 2,3 Mkr. Prognosen för helår är en budget i 
balans. Dock förekommer stor osäkerhet på grund av instabil marknad med 
prisökningar inom bland annat material, energi, transporter och livsmedel.  

Årsbudget SBN 2022  44,2 Mkr 
Budget tom april  17,2 Mkr 
Utfall tom april  14,9 Mkr 
Avvikelse tom april  +2,3 Mkr 
Prognos avvikelse helår 2022       0 Mkr 
 

Samhällsbyggnadsnämndens taxefinansierade verksamhet redovisar ett ackumulerat 
utfall på  1,4 Mkr och prognosen till årets slut uppgår till 0 Mkr. Av dessa står VA-
enheten för ett utfall på 1,1 Mkr per sista mars och Renhållningsenheten redovisar ett 
utfall på 0,3 Mkr 

Årsbudget VA/Renhållning   0 Mkr 
Budget tom april    0 Mkr 
Utfall t o m april  1,4 Mkr 
Prognos avvikelse helår 2022    0 Mkr 
 

Investeringsbudgeten för Samhällsbyggnadssektorn uppgår till 106,2 Mkr på helår 
2022.  

Beslutad investeringsbudget 2022:    80,9 Mkr 
Överflyttade medel från 2021   27,3 Mkr 
Total investeringsbudget 2022 106,2 Mkr 
Förbrukat t o m april 2022   10,2 Mkr, upparbetandegrad 9,6 % 
Prognos förbrukning helår 2022   80,0 Mkr, upparbetandegrad 75 % 
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Sbn § 62 forts. 
 
Utöver ovanstående uppgår investeringar avseende nytt särskilt boende, SÄBO, till 
12,5 Mkr till och med april månad.  

Beslutsunderlag 
Bilaga 1. Budgetuppföljning SBN april 2022 
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Sbn § 63 Rapporter och delgivningar 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av rapporter och 
delgivningar som förtecknas i protokoll av 2022-06-02 § 63. 

__________ 

 

F-SBN2022/0101 Styrgrupp utveckling Skönvik  (Ks Au § 56) 
SBN2022/0007-2 Beslut Ks § 64 (KS2022/0114)  om medlemskap Dala 
VA 
SBN2022/0055-8 Beslut från Ks § 65 - Vision Gruvplan  
SBN2022/0166 Länsstyrelsen Dalarna: Beslut om lokala 
trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 653, 654 och 655 i Grängshammar 
SBN2022/0065 Livsmedelskontroll dokumentkort 23 -  
SBN2022/0189 Medborgarförslag Cykel- och gångväg mellan 
korsningen Fogdegatan/Täppgatan och till korsningen Hagavägen/Fogdegatan 
SBN2022/0188 Medborgarförslag Cykel- och gångväg mellan 
parkeringen vid Ishallen och Hagavägen 
F-SBN2022/0148 Kn beslut kn§31 - Riktlinjer för lös konst i Säters 
kommun, förhållningssätt och administration 
SBN2022/0190 Granskning av kommunens tillgänglighet och service 
till kommunens invånare – Sbn 
SBN2022/0176 Revisionsgranskning: Granskning av den långsiktiga 
planeringen av markbehov 
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Sbn § 64 Arbetsmiljö och personalfrågor 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tacka för informationen. 

__________ 

Sektorchef Andreas Mossberg redogör för hur samhällsbyggnadssektorn strategiskt 
arbetar med arbetsmiljön samt användningen av uppföljningsverktyget Weekli. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 2022-06-02 23 (26) 

Sbn § 65 Redovisning delegationsbeslut 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut 
som förtecknas i protokoll av 2022-06-02 § 65. 

__________ 

 

Delegationsbeslut - Gatuenheten -April     

Diarienumm
er 

Ärende Beslut Handlägg
are 

SBN2022/01
21 

LTF-Förbud mot trafik med tung lastbil på 
Kungsvägen 

 
CR 

SBN2022/01
22 

Ansökan om parkeringstillstånd Bifall AK 

SBN2022/01
00 

Ansökan om parkeringstillstånd Bifall AK 

SBN2022/01
19 

Remiss, begagnande av offentlig plats-
Polisen 

Bifall CR 

SBN2022/01
01 

Remiss, begagnande av offentlig plats-
Polisen 

Bifall CR 

SBN2022/01
36 

Remiss, begagnande av offentlig plats-
Polisen 

Bifall CR 

SBN2022/01
30 

Ansökan om parkeringstillstånd Bifall AK 

SBN2022/01
42 

Ansökan om parkeringstillstånd Bifall AK 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-06-02 24 (26) 

SBN2022/01
53 

Begäran om legitimering av omsorgsresa Bifall CR 

SBN2022/01
48 

Begäran om legitimering av omsorgsresa Bifall CR 

SBN2022/01
47 

Begäran om legitimering av omsorgsresa Bifall CR 

SBN2022/01
46 

Begäran om legitimering av omsorgsresa Bifall CR 

SBN2022/00
94 

Remiss, Offentlig tillställning, Sätermaran - 
Polisen 

Bifall CR 

SBN2022/01
33 

Remiss, allmän sammankomst, 
Valborgsfirande-Polisen 

Bifall CR 

SBN2022/01
44 

Remiss, begagnande av offentlig plats-
Polisen 

Bifall CR 

SBN2022/01
28 

Remiss, tävling på väg-Länsstyrelsen Bifall CR 

SBN2022/01
65 

Remiss, begagnande av offentlig plats-
Polisen 

Bifall CR 

SBN2022/00
30 

Tillfällig LTF- förbud mot trafik med fordon på 
Fogdegatan 

 
CR 

SBN2022/01
45 

Ansökan om parkeringstillstånd Bifall AK 

SBN2022/01
63 

Ansökan om parkeringstillstånd Bifall AK 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-06-02 25 (26) 

SBN2022/00
96 

Remiss, allmän sammankomst, första maj 
demonstration-Polisen 

Bifall CR 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-06-02 26 (26) 

Sbn § 66 Årshjul 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tacka för informationen. 

__________ 

Sektorchef Andreas Mossberg redogör för aktuella punkter ur 
samhällsbyggnadsnämndens årshjul. 
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