
 
 

Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-08 1 (37) 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 2022-09-08 

Innehållsförteckning 
Sbn § 70 Yttrande avseende motion om konstväggar .................................... 5 

Sbn § 71 Yttrande över motion om busshållplatser utmed linje 60 ............... 7 

Sbn § 72 Verksamhetsinformation: Gatuenheten ............................................ 8 

Sbn § 73 Höjning av brukningsavgiften för VA ................................................ 9 

Sbn § 74 Medborgarförslag discgolf ............................................................... 11 

Sbn § 75 Medborgarförslag: Hyggesfritt skogsbruk ..................................... 12 

Sbn § 76 Tilldelningsbeslut: Omklädningsrum Mora By IP .......................... 13 

Sbn § 77 Verksamhetsinformation: Fastighetsenheten ................................ 15 

Sbn § 78 Yttrande över granskningsrapport av kommunens tillgänglighet 
och service till kommunens invånare ................................................................. 16 

Sbn § 79 Planuppdrag för upphävande av delar av Detaljplan Kyrkberget, 
Stora Skedvi .......................................................................................................... 20 

Sbn § 80 Verksamhetsinformation: VA-enheten ............................................ 22 

Sbn § 81 Yttrande över motion om att etablera återvinningscentraler i alla 
kommundelar ......................................................................................................... 23 

Sbn § 82 Yttrande över motion om förbättrad belysning vid våra 
återvinningsstationer ............................................................................................ 24 

Sbn § 83 Verksamhetsinformation: VA-enheten ............................................ 26 

Sbn § 84 Yttrande på samråd gällande Regional vattenförsörjningsplan för 
Dalarnas län 2022 .................................................................................................. 27 

Sbn § 85 Kalendarium 2023.............................................................................. 28 

Sbn § 86 Årshjul ................................................................................................ 29 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-08 2 (37) 

Sbn § 87 Verksamhetsinformation .................................................................. 30 

Sbn § 88 Rapporter och delgivningar ............................................................. 31 

Sbn § 89 Arbetsmiljö- och personalfrågor ..................................................... 32 

Sbn § 90 Kurser och inbjudningar .................................................................. 33 

Sbn § 91 Redovisning delegationsbeslut ....................................................... 34 

Sbn § 92 Övriga frågor ...................................................................................... 37 
 

  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-08 3 (37) 
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Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

   

Sandra Hedin   Hans Johansson, Håkan Karlsson 

Justerande    

   

August Louthander   
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Samhällsbyggnadsnämnden 
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Datum för anslags uppsättande: 2022-09-08 

Datum för anslags nedtagande:  2022-09-30 

Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadssektorn 
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Sbn § 70 Yttrande avseende motion om konstväggar 
SBN2022/0209 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden besluta yttra sig enligt ställt förslag. 

__________ 

Förslag till yttrande 
Säter har en relativt låg grad av skadegörelse jämfört med många andra 
kommuner/städer. Dock går skadegörelsen i vågor vilket leder till att det ibland 
förekommer en ökning av olaglig graffitti så kallat klotter på kommunens anläggningar 
& byggnader. Klottret kostar resurser och kan på sikt förstöra/slita materialet det 
sprayas på.  

Samhällsbyggnadsnämnden anser ej att det bör placeras lagliga konstvägar på allmänna 
platser eller på ytor som likställs med allmänna platser. Motiveringen till detta är risken 
för en spridningseffekt av skadegörelse kopplat till den lagliga konstväggen.  

Om kommunen ändå väljer att pröva lagliga konstväggar så bör det ske i samband 
med viss form av tillsyn från kommunens verksamhet. T.ex. så skulle det kunna 
samordnas med evenemang där kommunens har representanter närvarande alternativt 
kopplat till någon förening som hanterar uppdraget samt har tillsyn på området kring 
den lagliga väggen.  

Vid ett bifall av berörd motion så bör det avsättas mer resurser avseende hantering av 
klotter och annan skadegörelse på kommunens anläggningar kring den lagliga väggen.  

Ärendebeskrivning 
En motion om konstvägg i Säter lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde av 
Lena Stigsdotter (V). 

Motionärens förslag 
”Att Säters kommun ordnar konstväggar som är öppna för alla på lämpliga platser i 
centralorten i kommunen.” 

Datum för återrapportering 
12 september 2022 
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Sbn § 70 forts. 

Beslutsunderlag 
Motion om konstväggar 
Beslut begäran av yttrande KSau 

Delges 
Kommunstyrelsen 
Kulturnämnden 
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Sbn § 71 Yttrande över motion om busshållplatser 
utmed linje 60 
SBN2022/0214 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar yttra sig enligt ställt förslag. 

__________ 

Yttrande 
Samhällsbyggnadsnämnden arbetar aktivt med den hållplatsinventering som är gjord 
av NTF 2019. Detta för att öka säkerheten och tillgängligheten för samtliga hållplatser 
i kommunen där kommunalt ansvar för säkerhet, tillgänglighet och underhåll finns. 
Kommunen och kollektivtrafikförvaltningen har ett samarbete gällande hållplatser 
med kommunalt ansvar. Några exempel på åtgärder är, säker buss och taxiangöring 
Stora Skedvi skola och Klockarskolan. Säkerhetsåtgärder Järnvägsgatan och 
Åsenvägen där två stycken timglashållplatser anlagts.  

En uppdaterad bedömning är beställd och skall utföras av NTF hösten 2022. 
Bedömning görs utifrån Trafikverkets modell för säker av och påstigning. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen utför åtgärder inom de medel som tilldelas för 
trafiksäkerhet och tillgänglighet. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar 2022 med 
åtgärder för hållplats Smedjebacksvägen/Jönshyttevägen. Planerade åtgärder för 
hållplatser enligt motionärens bilaga 2 utförs 2022/ 2023. 

Ärendebeskrivning 
En motion om att se över tillgängligheten och trafiksäkerheten vid busshållplatserna 
för linje 60 lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde av Roger Siljeholm (M) 

Motionärens förslag 
”Att kommunen ökar säkerheten och tillgängligheten för stadsbussen linje 60 
hållplatser med låg säkerhet och tillgänglighet i Säter” 

Delges 
Kommunstyrelsen 
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Sbn § 72 Verksamhetsinformation: Gatuenheten 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tacka för informationen. 

__________ 

• Lägesrapport av aktuella projekt. 
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Sbn § 73 Höjning av brukningsavgiften för VA 
SBN2022/0296 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:  

• En höjning av brukningsavgiften i TAXA för Säters kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning med 10% från och med den 1 januari 2023. 
Inför 2024 och 2025 görs en årlig justering av taxan med 4%  

Höjningen görs som en generell höjning av samtliga parametrar i §14.1. En höjning 
enligt förslaget ser ut som följande. 

 Den 1 jan 2023 utgår avgift per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 
a) En fast avgift per år Om 4 014 kronor Om 5 018 kronor 
b) En avgift per m3 levererat vatten  Om 27 kronor Om 33 kronor 
c) En avgift per år och lägenhet för 

bostadsfastighet och därmed 
jämställd fastighet 

 
Om 1 337 kronor 

 
Om 1 670 kronor 

d) En avgift per år och varje påbörjat 
100-tal m2 tomtyta för annan 
fastighet 

 
Om 1 150 kronor 

 
Om 1 439 kronor 

 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Utifrån en simulering av nivå på brukningsavgifter för Säters kommuns VA-
verksamhet som utförts under våren 2022 har ett förslag till taxehöjning tagits fram. 
Förslaget bygger på WSPs ekonomiska simulering av kostnader och intäkter. Hänsyn 
har även tagits till det fortsatt osäkra omvärldsläget och till branschorganisationens 
Svenskt Vattens rekommendationer i rapporten Kommentarer till 2022 års 
taxestatistik, från juni 2022.  

För att balansera kommande års prognostiserade underskott behöver 
brukningsavgiften höjas med 10 % den 1 jan 2023. Under efterföljande två åren 
behöver avgiften höjas med minst 4% årligen för att undvika nya underskott. Enligt 
dagens analys kommer det att krävas avgiftsökningar kring 10% under 2027 – 2029. 
Dessa ökningar har tydligt koppling till de ökade investeringsvolymerna. Inför 2026 
behöver en ny analys av verksamhetens ackumulerade resultat och beslutade 
investeringsprogram göras.  
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Sbn § 73 forts. 

Konsekvensbeskrivning  
Säters kommun tar ansvar för att kunna leverera VA- tjänster av god kvalitet på ett 
långsiktigt och hållbart sätt. Säters kommun tar även ansvar för att VA- kollektivet bär 
sina nödvändiga kostnader.  

En höjning av taxan i enlighet med förslaget ger förutsättningar för VA-verksamheten 
att täcka nödvändiga kostnader utan bidrag från skatteintäkter under 2022.  

För Typhus A (1 villa, tomt 800m3, förbr 150 m3/år, anslutning till vatten, spillvatten, 
dagvatten) får en årskostnad för VA- tjänsterna på 11 638 kr/år. Eller en 
månadskostnad på 969 kr/månad. Vilket motsvarar en ökning med 1 033 kr/år 

För Typhus B (flerfamiljshus, 15 lgh, 800m2 tomt, förbr 2000m3/år, anslutning till 
vatten, spillvatten, dagvatten får en årskostnad för VA- tjänsterna på 96 068 kr/år. 
Vilket motsvarar en ökning med 8 409 kr/år 

Beslutsunderlag 
Verksamhetens sammanfattning och omvärldsbevakning, daterad 2022-08-16  

PM Trender och Simulering av Nivå Brukningsavgift för Säters Kommuns VA-
verksamhet, av WSP, daterad 2022-03-31 

Kommentarer till 2022 års taxestatistik, Svenskt Vatten, juni 2022 

Delges  
Kommunfullmäktige 
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Sbn § 74 Medborgarförslag discgolf 
SBN2022/0214 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar svara kommunstyrelsen att  förslagsställarna bör 
bilda en förening och söka föreningsbidrag, för uppförandet av banan och skriver ett 
nyttjanderättsavtal med samhällsbyggnadsnämnden eller söka samarbete med en 
befintlig förening. 

__________ 

Yrkande 
Andreas Bertilsson (S) yrkar tillägg i beslutstexten. Eller söka samarbete med en 
befintlig förening. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har fått möjlighet att yttra sig i ärendet angående discgolf i 
Mora IP. 

Möjligheten verkar enligt förslagsställaren finnas att uppföra en discgolfbana. Dock så 
kommer de förslag som är inritat på kartan i förslaget att kunna inverka på framtida 
tomtupprättandet (bladguldet). I sådana fall skall anläggningen placeras längre söderut. 

Förslagsvis så bildas en förening som samhällsbyggnadsnämnden skriver ett 
nyttjanderättsavtal med varpå föreningen söker bidrag hos fritidsutskottet. 

Delges  
Kommunstyrelsen 
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Sbn § 75 Medborgarförslag: Hyggesfritt skogsbruk 
SBN2022/0212 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen ge kommundirektören i 
uppdrag genomföra en utredning om vart och i vilken omfattning skogsbruksplanen 
kan ändras för att främja ekosystemtjänster, exempelvis hyggesfritt skogsbruk. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Hyggesfritt skogsbruk är en omtalad fråga i det svenska skogsbruket i dagsläget. 
Tjänstemannasidan har varit på utbildning i bland annat Borlänge om olika metoder 
för att uppnå bättre ekosystemtjänster genom tillexempel hyggesfritt skogsbruk. 

Om hyggesfritt eller andra alternativa metoder ska användas i kommunens 
skogsskötsel så måste detta beredas ytterligare, här gäller kanske så som 
medborgarförslaget föreskriver främst bostadsnära skog. En nackdel är dock att det 
ekonomiska uttaget ur skogen blir mindre efter sådana skötselvanor utföres. 

Att genomföra utbildning är i sak alltid en bra väg att gå, dock så saknas någon intern 
resurs i den omfattning som behövs för att kunna sköta skogen på ett korrekt vis, 
därav nyttjas entreprenör i stor omfattning som kompetensstöd. 

Delges  
Kommunstyrelsen 
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Sbn § 76 Tilldelningsbeslut: Omklädningsrum Mora 
By IP 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 

• Omprioritera medel från projektet Fasta Paviljongen om 1400 tkr till 
omklädningsrum Mora By IP.  

• Omprioritera medel från projektet Fastighetsreinvestering om 1100 tkr till 
omklädningsrum Mora By IP. 

• I enligt lagen om offentlig upphandling 12 kap. 12 § tilldela Peab Byggservice AB. 
som entreprenör för utförandet. Samt delegera till sektorchef att teckna avtal efter 
att överklagandetid har gått ut. 

Fredrik Bäcke (C) anmäler jäv och deltar inte i överläggningar eller beslut.  

__________ 

Ärendebeskrivning 
Ombyggnation av omklädningsrum Mora By IP är en del i projektet Flytt av 
fotbollsplaner från Slättgärdet IP. Tidigare har dialog förts med föreningar som verkar 
på anläggningen, där de har fått möjlighet att utrycka önskemål om utformandet av 
omklädningsrummen. De har även fått möjlighet att uttrycka önskemål angående i 
vilken ordning deletapperna i projektet ska utföras för att göra minst inverkan på 
deras verksamhet.  

Delprojekteringen med omklädningsrummen har pågått under våren 2022 följt av en 
upphandling där anbuden har inkommit. Vid anbudsöppningen konstaterades att 
föreslagen entreprenör har lämnat det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet och som 
uppfyller den fastställda kravspecifikationen. Anbudet överskrider den redan 
fastslagna budgeten för projektet.  

Investeringsmedel kan omprioriteras från projektet ”Fasta Paviljongen” eftersom 
projektet inte kommer hålla den upparbetandegraden som förväntats. 

Investeringsmedel kan omprioriteras från projektet ”Fastighetsreinvestering” eftersom 
projektet omfattar en del investeringar i befintlig lokal. 

Beslutsunderlag 
Anbudsöppningsprotokoll/ anbudsutvärdering 
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Sbn § 76 forts. 

Delges 
Samtliga anbudslämnare 
Kommunstyrelsen 
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Sbn § 77 Verksamhetsinformation: 
Fastighetsenheten 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tacka för informationen. 

__________ 

• Aktuella projekt. 
• Sektorchef Andreas Mossberg informerar om fontänen på Rådhustorget och om 

varför den har tagits bort. 
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Sbn § 78 Yttrande över granskningsrapport av 
kommunens tillgänglighet och service till kommunens 
invånare 
SBN2022/0190 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar yttra sig enligt ställt förslag. 

__________ 

Yttrande 
Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på revisionens rekommendationer, som 
bedöms ligga i linje med arbete som är påbörjat eller som sker kontinuerligt inom 
kommunens förvaltning. 

Arbete pågår inom kommunstyrelsesektorn att ta fram kontaktriktlinjer som en följd 
av kommunikationsprinciperna. I riktlinjerna kommer samtliga kontaktkanaler att 
innefattas och ge inriktning vad gäller sådant som svarstider, tillgänglighet och 
bemötande. I samband med att dessa riktlinjer fastställs kommer de att kommuniceras 
med alla medarbetare inom Samhällsbyggnadssektorn.  

Kommunens webbplats sater.se är i sitt grundutförande tillgänglighetsanpassad och 
tillgängligheten beror i övrigt på redaktörernas arbete. Webbredaktörsträffar sker 
månatligen och där finns utrymme för aktuell information till dem vad gäller 
tillgänglighet och hur de gör för att publicera tillgängligt. Det finns dock andra 
sammanhang där kunskap om tillgänglighet också är av relevans, till exempel vid 
upphandling av nya system, samt där handläggare skriver och distribuerar information.  

Vad gäller analys av måluppfyllelse sker det i enlighet med nuvarande process, men 
utveckling avseende målkedjan och dess uppföljning kommer att ske 
kommunövergripande inför ny mandatperiod. 

Under många år har Säters kommun använt en och samma metod för mätning av 
servicegraden gällande telefon och E-post. Den har utgått från påhittade frågor 
(utifrån kommunens verksamhetsansvar) som ställts av anlitat företag till 
organisationen. I år lanserar SKR ett erbjudande om ny mätning som är fokuserad på 
faktiska kontakter och dessa personers upplevelse av sin kontakt med Säters kommun. 
Denna kommer sannolikt att ge bättre underlag för sektorerna och Säters kommun 
bör gå med i denna mätning. 
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Sbn § 78 forts. 

En central analys bör avgöra om E-posthanteringen bör ingå i internkontrollen eller 
inte. Det bör dock noteras att E-post endast är en av många möjliga kontaktvägar med 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Ärendesystemet Infracontroll erbjuder ett bra stöd avseende uppföljning samt 
återkoppling avseende inkomna synpunkter/ärenden. Detta tillsammans med ett 
utökat samarbete med kommunens kontaktcenter (kundtjänst) skapar löpande en bra 
grund avseende uppföljning av aktuella kontakter och ärenden. 

Säters kommun går 2022 även med i Insiktundersökningen. Inom undersökningen 
undersöks en rad frågor kopplat till kommunens myndighetsutövning.  

Inom vinterväghållningsupphandlingen har entreprenören ansvar för att tillhandahålla 
kundtjänst/felanmälan. Detta har underlättat för medborgarna att få avvikelser 
avhjälpta skyndsamt. 

Samhällsbyggnadsnämnden har inom nämndens ansvarområden infört olika e-tjänster 
för att förenkla för medborgarna att anmäla/hantera sina ärenden. 

Ärendebeskrivning 
• Säters kommuns revision har granskat kommunens arbete med tillgänglighet och 

service till kommunens invånare. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2021. 
• I förvaltningslagen (2019:700) anges myndigheternas serviceskyldighet. Här ställs 

krav på att en myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och 
enkla. Den enskilde ska få sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina 
intressen. Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till 
frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Den ska 
ges utan onödigt dröjsmål. Lagen ställer även krav på att en myndighet ska vara 
tillgänglig för kontakter med enskilda och informera allmänheten om hur och när 
sådana kan tas. 

• Revisionen bedömer att det finns risk för bristande förtroende för den 
kommunala förvaltningen om tillgänglighet och servicen inte fungerar. Med 
anledning av det drar kommunens revisorer slutsatsen i sin riskanalys, att 
kommunens rutiner avseende service och tillgänglighet behöver granskas. Syftet 
med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna bedriver 
ett tillräckligt arbete med att säkerställa tillfredsställande tillgänglighet och service 
mot allmänheten. 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-08 18 (37) 

Sbn § 78 forts. 

 
Revisionens bedömning och slutsats innefattar rekommendation till kommunstyrelsen 
att: 
• Se över kommunens styrdokument inom området så att dessa är samordnade och 

aktuella. Exempelvis skulle kommunikationsprinciperna utvecklas och förtydligas 
avseende svarstider och hantering i kommunikationen så att dessa bidrar 
ytterligare till den politiska styrningen inom området. 

• Säkerställa att kommunens hemsida är förenlig med kraven i lagen om 
tillgänglighet till digital service. 

• Arbeta mot att integrera e-tjänsterna med kommunens verksamhetssystem där 
potentiella effektivitets- och/eller kvalitetsvinster bedöms kunna erhållas. 

• Analysera måluppfyllelsen för det strategiska målet ”Uppdragsbaserad kommun” 
så att åtgärder kan beslutas och genomföras som utvecklar kommunens arbete 
inom service, tillgänglighet och bemötande. 

 
Rekommendation till samtliga nämnden är att:  
• Säkerställa att det finns en tydlig styrning och tillräckliga mätmetoder för att 

bedöma om det genomförs ett tillräckligt arbete med service, tillgänglighet och 
bemötande. 

• Tydliggöra och kommunicera rutiner för besvarande av e-post för att säkerställa 
att hanteringen följer de beslutade riktlinjerna för hantering av e-post. 

• Inom ramen för internkontrollen göra kontroller av att riktlinjerna för hantering 
av e-post efterföljs. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-28 Kf§45 
Kommunfullmäktige beslutar att begära in yttrande över bifogad revisionsrapport från 
kommunstyrelsen samt granskade nämnder till sammanträdet den 29 september 2022. Yttrandet bör 
även lämnas till revisionen för kännedom. 

Datum för återrapportering 
29:e september 2022 

Bilagor 
Missiv Revisionen 
Beslut Kommunfullmäktige 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-08 19 (37) 

Sbn § 78 forts. 

Delges 
Kommunstyrelsen 
Revisionen i Säters kommun 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-08 20 (37) 

Sbn § 79 Planuppdrag för upphävande av delar av 
Detaljplan Kyrkberget, Stora Skedvi 
SBN2022/0358 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 

• Ge sektorchef i uppdrag att upprätta förslag till upphävande av delar av Detaljplan 
Kyrkberget, Stora Skedvi.   

• Beslutet om planuppdrag innebär inte något slutligt ställningstagande i sakfrågan. 
• Planarbetet bekostas av Säters kommun. 
• Detaljplanen bedöms tidigast kunna bli antagen 1 år efter att detta uppdrag givits. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Upphävande av delar av detaljplan som ej är relevanta i kommande detaljplans 
planområde. Ytan till väster är ej kommunens egendom och bör ej ligga som 
allmänplats Parkmark. Den mindre ytan även den med bestämmelsen Parkmark i 
förslaget behövs för att kunna anlägga en tillfatsväg till åkermarken vilket inte är 
förenligt med planbestämmelsen Parkmark.  

För att formalisera detaljplaneprocessen enligt Plan- och bygglagen (PBL) behöver 
samhällsbyggnadsnämnden besluta i frågan om planuppdrag.  

Bakgrund 
2015-07-02 vann detaljplanen Stora Skedvi skola mm. laga kraft som tillåter 
byggnation av bostäder i centrala Stora Skedvi. En konsekvens av den nya detaljplanen 
blev att dåvarande tillfarten till åkermarken försvann. För att lösa den uppkomna 
situationen och på samma gång påbörja arbetet med planuppdraget Detaljplan 
Kyrkberget föreslås att de föreslagna delarna upphävs från den gällande detaljplanen.  

• Uppdraget innebär upphävande av delar av detaljplanen.  
• Detaljplanen ska handläggas genom ett så kallat enkelt förfarande enligt PBL. 

 

 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-08 21 (37) 

Sbn § 79 forts. 

Konsekvensbeskrivning  
Under arbetets gång har flera olika lösningar på hur tillgängligheten ska lösas för 
jordbruksmarken diskuterats. Det slutliga förslaget blev en tillfartsväg norrifrån via 
den mindre del bredvid parkeringen som i dag har planbestämmelsen Park och via 
fastigheten söder om denna. Syftet med bestämmelsen Park är ej definierad i 
planhandlingarna på platsen. I förarbetena för den beslutade nya detaljplanen för 
Kyrkberget föreslås bland annat att dessa två ytor ska utgå ur planområdet. Ytan till 
väster är ej kommunens egendom och bör ej ligga som allmänplats Park. Vid 
upphävandet av parkbestämmelsen samt flytten av tillfarten till jordbruksmarken 
slipper man passera nära skola och bostäder vid transport till jordbruksmarken vilken 
gör att barnens trafikmiljö förbättras och det blir mindre störning direkt mot de 
kommande och befintliga bostäderna. 

Datum för återrapportering 
Återrapportering kommer att ske inför samråd. 

Beslutsunderlag 
Gällande detaljplan.  

Delges 
Kommunstyrelsen 
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Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-08 22 (37) 

Sbn § 80 Verksamhetsinformation: VA-enheten 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tacka för informationen. 

__________ 

• Ny förordning om insamling av förpackningar. 
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Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-08 23 (37) 

Sbn § 81 Yttrande över motion om att etablera 
återvinningscentraler i alla kommundelar 
SBN2022/0118 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lämna nedanstående yttrande till 
kommunstyrelsen. 

__________ 

Yttrande 
Regeringen har under sommaren 2022 beslutat om en omfattande förändring av 
förpackningsinsamlingen. Det innebär bland annat att kommunerna tar över det 
operationella ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall, ansvarsövergången sker 
den 1 januari 2024. Senast den 1 januari 2027 ska fastighetsnära insamling vara införd 
för hushållen. De vanligast förekommande förpackningsslagen (papper, plast, metall 
och glas) ska alltid samlas in fastighetsnära. Skrymmande förpackningar av papper och 
plast ska samlas in på lättillgängliga insamlingsplatser. 

Samhällsbyggnadsnämnden kommer att utreda hur och var insamlingen ska 
genomföras framöver för att uppfylla de nya kraven. Motionens förslag om att utreda 
möjligheten att i samarbete med FTI etablera nya 
återvinningsstationer så att de finns belägna i samtliga kommundelar anses bli uppfylld 
i och med den utredning som kommer att göras. 

Ärendebeskrivning  
En motion har lämnats in till Kommunstyrelsens arbetsutskott i Säter som har 
beslutat att remittera motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Motionären föreslår ”Att kommunen utreder 
möjligheten att i samarbete med FTI etablera nya 
återvinningsstationer så att de finns belägna i samtliga kommundelar”.  

Beslutsunderlag 
Artikel från Miljödepartementet, publicerad 5 juli 2022, Nya förbättrade regler om 
förpackningsinsamlingen. 

Delges 
Kommunstyrelsen 
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Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-08 24 (37) 

Sbn § 82 Yttrande över motion om förbättrad 
belysning vid våra återvinningsstationer 
SBN2022/0117 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lämna nedanstående yttrande till 
kommunstyrelsen. Med tillägget att vid befintliga stationer har frågan om belysning 
hanterats i samband med aktuellt bygglovsärende. 

__________ 

Yrkande 
Andreas Bertilsson (S) yrkar tillägget att vid befintliga stationer har frågan om 
belysning hanterats i samband med aktuellt bygglovsärende. 

Yttrande 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av motionen och kommer att utreda hur 
belysningen ser ut i nuläget. I och med den förändring av förpackningsinsamlingen 
som kommer att ske framöver, för att uppfylla nya krav, så tas även belysning med i 
beaktandet av hur stationerna ska placeras och utformas. 

Ärendebeskrivning 
En motion har lämnats in till Kommunstyrelsens arbetsutskott i Säter som har 
beslutat att remittera motionen till 
Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Motionären föreslår ”Att ändamålsenlig 
belysning ska säkerställas vid samtliga återvinningsstationer i 
kommunen”. 

Bakgrund 
Regeringen har under sommaren 2022 beslutat om en omfattande förändring av 
förpackningsinsamlingen. Det innebär bland annat att kommunerna tar över det 
operationella ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall, ansvarsövergången sker 
den 1 januari 2024. Senast den 1 januari 2027 ska fastighetsnära insamling vara införd 
för hushållen. De vanligast förekommande förpackningsslagen (papper, plast, metall 
och glas) ska alltid samlas in fastighetsnära. Skrymmande förpackningar av papper och 
plast ska samlas in på lättillgängliga insamlingsplatser. Samhällsbyggnadsnämnden 
kommer att utreda hur och var insamlingen ska genomföras framöver för att uppfylla 
de nya kraven. 
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Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-08 25 (37) 

Sbn § 82 forts. 

Beslutsunderlag 
Artikel från Miljödepartementet, publicerad 5 juli 2022, Nya förbättrade regler om 
förpackningsinsamlingen. 

Delges 
Kommunstyrelsen 
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Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-08 26 (37) 

Sbn § 83 Verksamhetsinformation: VA-enheten 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tacka för informationen. 

__________ 

• Beslutade ändringar i ”Lagen om allmänna vattentjänster” 
• Pågående VA-projekt 
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Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-08 27 (37) 

Sbn § 84 Yttrande på samråd gällande Regional 
vattenförsörjningsplan för Dalarnas län 2022 
SBN2022/0235 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar delegera till arbetsutskottet att yttra sig.   

__________ 

Förslag till yttrande 
Då tidplanen för beredning ej medger att ett förslag till yttrande presenteras mot 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås nämnden besluta delegera till arbetsutskottet att 
yttra sig.   

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har tagit fram en Regional vattenförsörjningsplan för Dalarnas län 2022. 
Planen har sänts ut på remiss till en rad olika aktörer, bland andra kommuner och 
länsstyrelser. Sista dag för yttrande är den 30 september 2022.  

Beslutsunderlag 
Remisshandling inklusive Missiv och sändlista.  

Delges 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunstyrelsen 
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Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-08 28 (37) 

Sbn § 85 Kalendarium 2023 
SBN2022/0348 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar fastställa förslag till kalendarium för 2023. Med 
tillägg av sammanträdesdatum för budgetberedning för samhällsbyggnadsnämnden 
den 11 april. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Förslag till kalendarium för samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott och 
samhällsbyggnadsnämnden har upprättats av samhällsbyggnadssektorns stabsenhet. 

Beslutsunderlag 
Förslag till kalendarium: 

Månad Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Januari 11 25 
Februari 8 22 

Mars 15 29 
April 12 26 
Maj 10 24 
Juni 7 21 
Juli   

Augusti 16 30 
September 13 27 
Oktober 11 25 

November 15 29 
December 20  

Delges 
Nämnderna 
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Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-08 29 (37) 

Sbn § 86 Årshjul 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tacka för informationen. 

__________ 

Verksamhetsinformation från staben, aktuella projekt. 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-08 30 (37) 

Sbn § 87 Verksamhetsinformation 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tacka för informationen. 

__________ 

• Pågående delårsbokslut 
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Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-08 31 (37) 

Sbn § 88 Rapporter och delgivningar 
 

Beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av rapporter och delgivningar 
som förtecknas i protokoll av 2022-09-08 § 88. 

__________ 

 

SBN2022/0129 Beslut KS samverkansavtal för VA samverkan Borlänge 
Energi 

SBN2022/066-35-36,38-40 Kontrollrapport VA enheten , beslut  

SBN2022/0065, 24-25 Livsmedelskontroll, beslut  

SBN2022/0276 Förskola 2 - Beslut från Kf 2022-06-16 

SBN2018/0165-13 Rapportering av genomförda åtgärder 2021 - 
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 
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Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-08 32 (37) 

Sbn § 89 Arbetsmiljö- och personalfrågor 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tacka för informationen. 

__________ 

• Sektorchef Andreas Mossberg informerar om personalsituationen och arbetet med 
arbetsmiljön på samhällsbyggnadssektorn. 
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Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-08 33 (37) 

Sbn § 90 Kurser och inbjudningar 
 

Beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tacka för informationen. 

__________ 

Nämndsekreterare skickar ut de aktuella utbildningarna efter sammanträdets slut. 
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Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-08 34 (37) 

Sbn § 91 Redovisning delegationsbeslut 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som 
förtecknas i protokoll av 2022-09-08 § 91 

__________ 

 

Flytt av investeringsmedel för en ny Grovrens till RV 
Säter 

SBN2022/0237 Ordförandebeslut Ordförandebeslut avseende yttrande 
Lantmäteriet om upplysningstext på kulturbyggnad på 
fastigheten Grängshammar 1:16 

  Delegationsbeslut Leasing Robotgräsklippare till IP 

  Delegationsbeslut Puttberget 

SBN2022/0207 Tecknande av entreprenadavtal, gällande läggning av 
sjöledning i Ulvsjön 

SBN2022/0041-5 Återbesättningsprövning, renhållningsansvarig 

SBN2022/0295 Avslag om begäran om utlämnande av allmän handling 
- Upphandling sjöledning SBN2022/0207 
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Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-08 35 (37) 

Gatuenheten delegationsbeslut för tiden juni, juli, augusti 2022. 

Diarienummer Ärende Beslut Handläggare 

SBN2022/0173 Ansökan om kontant resebidrag Bifall BJ 

SBN2022/0220 Tillfällig LTF- Fabriksgatan 
 

CR 

SBN2022/0205 LTF- Gångfartsområde Storgatan, Samt hävande 
av föreskrifterna 2082 2013:0017 och 2013:0018 

 
CR 

SBN2022/0215 Ansökan om skolskjuts Bifall CR 

SBN2022/0197 Ansökan om skolskjuts Bifall CR 

SBN2022/0198 Ansökan om skolskjuts Bifall CR 

SBN2022/0195 Tillfällig LTF- Kunngsvägen 
 

CR 

SBN2022/0219 Remiss, offentlig tillställning- Polisen Bifall CR 

SBN2022/0226 Remiss, begagnande av offentlig plats- Polisen Bifall CR 

SBN2022/0247 Begäran om legitimering av omsorgsresa Bifall CR 

SBN2022/0248 Begäran om legitimering av omsorgsresa Bifall CR 

SBN2022/0232 Tillfällig LTF- Kristinegatan 
 

CR 

SBN2022/0225 Remiss, färdväg cruising- Länsstyrelsen 
 

CR 

SBN2022/0244 Ansökan om skolskjuts Bifall CR 

SBN2022/0261 Begäran om legitimering av omsorgsresa Bifall CR 

SBN2022/0264 Remiss, begagnande av offentlig plats- Polisen Bifall CR 

SBN2022/0216 Ansökan om parkeringstillstånd Bifall AK 

SBN2022/0239 Ansökan om parkeringstillstånd Bifall AK 

SBN2022/0252 Ansökan om parkeringstillstånd Bifall AK 

SBN2022/0231 Remiss, tidsbegränsat bygglov- Miljö och 
Byggnämnden 

Bifall CR 

SBN2022/0272 Remiss, allmän sammankomst-Polisen Bifall CR 

SBN2022/0271 LTF-förbud mot att stanna och parkera på 
Dalkarlsnäsvägen 

KS 
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Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-08 36 (37) 

SBN2022/0262 Ansökan om parkeringstillstånd Bifall CR 

SBN2022/0278 Remiss, offentlig tillställning- Polisen Bifall CR 

SBN2022/0282 Begäran om legitimering av omsorgsresa Bifall CR 

SBN2022/0283 Begäran om legitimering av omsorgsresa Bifall CR 

SBN2022/0279 Remiss, offentlig tillställning- Polisen Bifall CR 

SBN2022/0281 Ansökan om parkeringstillstånd Bifall AK 

SBN2022/0303 Ansökan om parkeringstillstånd Bifall AK 
    

SBN2022/0308
-22 

Tillfälliga LTF´r (Säterstampen 15 st) 
 

BJ 

SBN2022/0306 Remiss Säterstampen - Polisen Bifall BJ 

SBN2022/0305 Remiss stadsvandring - Polisen Bifall BJ 

SBN2022/0178 Flytt av fordon 
 

BJ 

SBN2022/0307 Remiss konsert Ö:Silvberg Bifall BJ 

SBN2022/0281 Ansökan om parkeringstillstånd Bifall AK 

SBN2022/0330 Yttrande drivmedelstransport Bifall BJ 

SBN2022/0329 Remiss, offentlig tillställning- Polisen Bifall CR 

SBN2022/0331 Remiss,begagnande av offentlig plats- Polisen Bifall CR 

SBN2022/0355 Ansökan om skolskjuts Bifall CR 

SBN2022/0356 Ansökan om skolskjuts Bifall CR 

SBN2022/0325 Ansökan om parkeringstillstånd Bifall  AK 

SBN2022/0332 Ansökan om parkeringstillstånd Bifall  AK 

SBN2022/0335 Ansökan om parkeringstillstånd Bifall  AK 

SBN2022/0346 Ansökan om parkeringstillstånd Bifall  AK 

SBN2022/0349 Ansökan om parkeringstillstånd Bifall  AK 

SBN2022/0362 Tillfällig LTF-Fabriksgatan 
 

CR 

SBN2022/0361 LTF- förbud mot att parkera fordon på 
Vasagatan 

 
CR 
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Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-08 37 (37) 

Sbn § 92 Övriga frågor 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bereda de upptagna frågorna i arbetsutskottet och 
återkomma med svar till kommande nämnd. 

__________ 

• Övriga frågor har tagits bort från dagordningen, detta bör beslutas i nämnden och 
till dess bör punkten kvarstå på dagordningen. 

• Efterfrågan av löpande redovisning av energiförbrukning. 
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