
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   

 2021-02-11 
 
 
 
   

Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde  
  
  
Ärenden  

  

1. Sbn § 1   Uppdrag markanvisning Ljusterns Strand & Algatomten .................................. 3 

2. Sbn § 2   Remiss angående motion om skärpt mål för minskade klimatutsläpp .............. 4 

3. Sbn § 3   Remissfråga om övertagande av väg 751 ............................................................. 5 

4. Sbn § 4   Rapport - cykling mot enkelriktat   ..................................................................... 6 

5. Sbn § 5   Medborgarförslag om rondell vid Ica Storhaga .................................................. 7 

6. Sbn § 6   Remiss gällande avvikelse mellan gällande detaljplaner och vägplan  i Stora 
Skedvi Kyrkby, Säters kommun  .................................... 8 

7. Sbn § 7   Remiss gällande avvikelse mellan gällande detaljplaner och vägplan sträckan 
mellan Naglarby och Enbacka, Säters kommun ............................................................. 10 

8. Sbn § 8   Delegationsordning ........................................................................................... 12 

9. Sbn § 9   Internkontroll 2020 ............................................................................................. 13 

10. Sbn § 10  Internkontrollplan 2021 ..................................................................................... 14 

11. Sbn § 11  Bokslutskommentarer 2020 ............................................................................... 15 

12. Sbn § 12  Ekonomi och budgetuppföljning ...................................................................... 16 

13. Sbn § 13  Fördelning av Samhällsbyggnadsnämndens driftbudgetram 2021 .................. 17 

14. Sbn § 14  Verksamhetsinformation ................................................................................... 18 

15. Sbn § 15  Rapporter och delgivning.................................................................................. 19 

16. Sbn § 16  Kurser och inbjudningar ................................................................................... 20 

17. Sbn § 17  Arbetsmiljö- och personalfrågor ....................................................................... 21 

18. Sbn § 18  Redovisning av delegationsbeslut..................................................................... 22 

19. Sbn § 19  Övriga frågor ..................................................................................................... 24 

  
Säter 2021-02-11 
 
Hans Johansson  
Ordförande   /Eva-Lena Stenberg 

Nämndsekreterare Kallelsen utsändes till ersättarna för kännedom. 



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-02-11 1  
   
 

 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Kommunfullmäktigesalen 08:30-14:56   
fika 09:45-10:00 lunch 11:36-12:45 
 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga deltagare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

Hans Johansson (C) 
Håkan Karlsson (S) 
Stefan Jernberg (M) 
Andreas Bertilsson (S) 
Horst Bodinger (S) 
Bo Floresjö (S) ersättare för Michael Arvidsson (C) 
August Louthander (M) 
Berith Lindgren (S) 
Roger Carlsson (SD) 
 
Lena Stigsdotter (V) 
Daniel Erikgörs (KD) 
Magnus Gabrielson (MP) 
Rolf Printz (SD) 
Abdullah Khaledian (S) (från kl 08:45) 
 
 
Se nästa sida 
 
  
 
 
 

 
 
 

 

Utses att justera Stefan Jernberg 
Justeringens plats och tid Kommunfullmäktigesalen 2021-02-11 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer §§ 1-19  
 Eva-Lena Stenberg  

 Ordförande   
 Hans Johansson 

 
 

 Justerande   
 Stefan Jernberg  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 
 2021-02-11 

Datum för  
anslags uppsättande 2021-02-12 

Datum för  
anslags nedtagande 2021-03-08 

Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Samhällsbyggnadssektorn 

Underskrift   

 Eva-Lena Stenberg  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-02-11 2  
   
 
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Övriga deltagare   
 
 

Eva-Lena Stenberg, nämndsekreterare 
Andréas Mossberg, förvaltningschef §§1,8,9,10,11,15,16,17,18 
Per-Olof Grundström, fastighetschef §15  
Mikael Spjut, biträdande förvaltningschef §§3,4,5,14, 
Anna Nygren, miljösamordnare §2 
Katarina Kobosko Hoyles, planarkitekt §§6,7  
Bengt Johansson, gatuchef §14 
Helene Hedin, registrator §14 
Josefin Levinsson, dataskyddsombud §14 
Helena Olander, miljö- och byggchef §14 
Staffan Jansson, miljöinspektör/biolog §14 
Cecilia Romlin, trafiksamordnare §15  
Veronica Carlsson, ekonom §11,12,13,15  
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    Dnr: SBN2020/1075 
 
 

 Sbn § 1   Uppdrag markanvisning Ljusterns Strand & Algatomten 
 
 Beslut 
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar uppdra till samhällsbyggnadssektorn att  
 utreda förutsättningarna för en markanvisningstävling på tomterna Ljusterns 
 Strand och Algatomten.  

 ____________ 

 
 Ärendebeskrivning 
 Berörda tomter bedöms vara belägna i ett så centralt och sjönära läge att det bedöms 
 som möjligt att anordna en så kallad markanvisningstävling. Genom att använda, av 
 UHC upphandlad, fastighetskompetens så säkerställs rätt förutsättningar för ett så
 dant förfarande.  
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    Dnr: SBN/0971 KS0226 
 
 
Sbn § 2   Remiss angående motion om skärpt mål för minskade klimat-

utsläpp 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lämna nedanstående yttrande till  

Kommunstyrelsen. 
____________ 

 
Yttrande 
En handlingsplan för att nå klimatneutralitet till år 2040 är under framtagande. I pla-
nen kommer även den del av kommunförvaltningens klimatutsläpp som kommer 
från inköp av varor och tjänster att beaktas. Även uppföljning av kommunens klimat-
påverkan behandlas i planen. Vad gäller fastläggande av nya miljömål föreslås att 
detta behandlas i kommande Miljöplan.  

 
Motionen anses härmed besvarad. 
  
Ärendebeskrivning 
En motion har kommit in från Miljöpartiet med följande yrkande: 

• Att nettoutsläppen av växthusgaser i Säters kommuns egna verksamheter ska vara 
noll eller lägre senast år 2030 och att arbetet med att skapa en handlingsplan för kli-
matneutralitet kompletteras med detta mål.  

• Att tjänster och varor som upphandlas räknas till den egna verksamheten.   

• Att kommunens miljöbokslut anpassas så att det kan användas för att följa kommu-
nens utsläpp av växthusgaser från år till år. 
 
Bakgrund 
Enligt ett beslut i Kommunfullmäktige pågår framtagandet av en plan för klimatneut-
ralitet till år 2040. Kommundirektören har också fått i uppdrag att ta fram en miljö-
plan. 

 

 
Bilaga  
KSau beslut 
motion MP 
tjut 
 
Delges Kommunstyrelsen 
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    Dnr: SBN2020/0341 
 
 
Sbn § 3   Remissfråga om övertagande av väg 751 

 
  Beslut  

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar:  

•  Svara Trafikverket att kommunen inte avser att ta över huvudmannaskap för  
aktuell vägsträckning. 

 ____________ 

 
 Ärendebeskrivning  
 Trafikverket genomför vägplan för väg 751 genom Jakobs i Säters kommun.  
 Vägplanen avser ny sträckning av vägen då befintlig sträckning på grund av  
 erosionsrisk ej kan kvarstå. Som en del i arbetet planeras även fler åtgärder utmed väg 
 751 men dessa är belägna i Hedemora kommun. 
  
 Trafikverket har ställt en remissfråga till kommunen utifrån den diskussion som förts 
 rörande befintlig sträckning av vägen. Väg 751 har höga kulturella värden men är 
 också viktig utifrån rekreation och besöksnäring. Möjligheten att låta befintlig  
 vägsträckning kvarstå för gående och cyklister men med en lägre standard har därför  
 diskuterats. 
  
 Trafikverket påtalar i remissfrågan att något statligt intresse i den befintliga vägen ej 
 finns utan att det sannolikt endast är genom kommunalt huvudmannaskap som 
 vägen kan bibehållas. Trafikverket önskar därför kommunens ställningstagande i 
   frågan. 
  
 Bilagor  
 Bilaga 1 – Remissfråga från Trafikverket  
 Bilaga 2 – Preliminär utformning  
  

 
Delges Trafikverket 
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     Dnr: SBN2021/0090  
    
Sbn § 4   Rapport - cykling mot enkelriktat 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tacka för informationen.  

____________ 

 
Ärendebeskrivning  
En fråga kring regelverk och möjligheter för införande av cykling mot enkelriktat i 
Säter har ställts av ledamot Lena Stigsdotter i Samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden 
valde att ge Samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att återrapportera med svar kring 
ställda frågor. Sektorn har tagit del av regelverk och praxis i Sverige samt utifrån  
nuvarande situation kommenterat möjligheterna till eventuellt införande i Säter.  
Rapporten redovisas i bilaga 1.  
 
Bilaga 
Bilaga 1 – Rapport cykling mot enkelriktat 
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    Dnr: SBN2020/1034 
 
Sbn § 5   Medborgarförslag om rondell vid Ica Storhaga 
 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar yttra sig enligt ställt förslag. 

 ____________ 

 
Förslag till yttrande  
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av medborgarförslaget och föreslår att  
Kommunstyrelsen ser det som besvarat. Säters kommun är ej väghållare för de  
aktuella korsningspunkterna eller väg 790. Vägarna är statliga vilket betyder att  
Trafikverket ansvarar för eventuella åtgärder. Förslagen i medborgarförslaget har 

 utretts historiskt och tankarna är goda. Korsningspunkten mellan väg 790 och väg 
 789 ses över i samband med den vägplan som Trafikverket genomför kopplat till 
 gång- och cykelväg mellan Enbacka och Naglarby. Här föreslås dock ej några  

åtgärder i själva korsningen utan fokus ligger på en säker passage och sänkt hastighet. 
 För korsningspunkten i Storhaga finns en utredning framtagen men inga medel är 
 avsatta för fortsatt planeringsprocess. Säters kommun driver frågan vidare i  

samverkan med Trafikverket.  
 

Ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag har inkommit och Kommunstyrelsen har beslutat remittera 

 förslaget till Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.  
Förslaget innebär att två cirkulationsplatser tillskapas i Storhaga utmed väg 790. Dels 

 i punkten där ramperna från norrgående riktning på väg 70 ansluter, dels i punkten 
 där väg 790 bildar korsning med väg 789. Förslagsställaren framför att  

trafiksituationen är farlig och att cirkulationsplatser skulle bidra till att göra den   
 säkrare. Väg 790 är en statlig länsväg där kommunen ej är väghållare. Eventuella  
 åtgärder  måste därför genomföras av Trafikverket. Kommunen har löpande  
 samverkansmöten med Trafikverket där denna typ av frågor diskuteras. Just trafik-
 platsen i Storhaga har också utretts av Trafikverket de senaste åren och förslag till ny 
 lösning har identifierats. Utredningen är dock i tidigt skede och det finns inga medel 
 avsatta för fortsatt planeringsprocess. Åtgärderna finns dokumenterade i bilaga 1.  

Säters kommun har de senaste åren genomfört en Fördjupad översiktsplan för  
Gustafs. I detta arbete diskuteras Storhagas utveckling där bland annat korsnings-

 punkterna som nämns i medborgarförslaget påtalas. I bilaga 2 ses den övergripande 
 utvecklingsplanen.  
 

Bilagor  
 Bilaga 1 – Trafikverkets utredning kring Storhaga trafikplats  
 Bilaga 2 – Utvecklingsplanen enligt fördjupad översiktsplan  
 
 Delges Kommunstyrelsen 
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     Dnr: SBN2020/0516 
 
 Sbn § 6   Remiss gällande avvikelse mellan gällande detaljplaner och vägplan 

 i Stora Skedvi Kyrkby, Säters kommun 

 

 Beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar yttra sig enligt ställt förslag. 

 ____________ 

 

 Yttrande 

 Säters kommun har tagit del av Trafikverkets förslag till vägplan för anläggning/om-

 byggnad av gång-och cykelväg längs väg 790 på delen genom Stora Skedvi Kyrkby i 

 Säters kommun. Därtill har kommunen gjort en sammanställning av vägplanens 

  redovisade intrång i detaljplaner från Trafikverket och därefter gjort en bedömning 

 av om intrången kan anses vara mindre avvikelse från detaljplan enligt 14 § väglagen 

 eller strida mot gällande detaljplan. Utifrån detta kan konstateras: 

 

• Kommunen delar Trafikverkets bedömning av vilka intrång som anses vara mindre 
avvikelse från detaljplan enligt 14 § väglagen.1  
 

• Kommunen delar även Trafikverkets bedömning av vilka intrång som anses vara  
sådana avvikelser som strider mot gällande detaljplaner, och således behöver  
upphävas. Utöver identifierade nya intrång på kvartersmark, så kommer kommunen 
att göra vissa upphävanden av kvartersmark som redan idag är ianspråktagna med 
vägrätt. Ett planarbete för de områden som berörs av dessa intrång har därför  
påbörjats och processen genomförs med ett så kallat samordnat förfarande  
(5 kap. 7a § Plan- och bygglagen). 
   
Bakgrund och ärendebeskrivning 

Trafikverket upprättar ett förslag till vägplan för utbyggnad av gång-och cykelväg 
längs väg 790 genom Stora Skedvi Kyrkby. Vägplanen kommer i vissa delar att strida 
mot gällande detaljplan. Detta på grund av utformning av gång-och cykelväg, 
eftersom viss flytt av befintlig vägmitt kommer resultera i att slänter och  
sidoområden gör intrång på gällande detaljplaner. Inom ett område med detaljplan 
får inte gång- och cykelväg byggas i strid mot planen. Om syftet med planen eller  
bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras (14§ Väglagen). 
Trafikverket har i sin begäran om yttrande (Bilaga 1) önskat få svar på om  
kommunen instämmer i Trafikverkets bedömning av avvikelser mellan gällande  
detaljplaner och vägplan. 
 

 
1  I plan- och bygglagen används i 9 kap. 31b§ begreppet ”liten” om viss typ av avvikelser från gällande detaljplan eller områ-
desbestämmelser. Kommunens bedömning är att väglagens mindre avvikelse samt plan- och bygglagens liten avvikelse är avvi-
kelser av samma dignitet, det vill säga är att avvikelsen är liten, förenligt med planens syfte och tillsammans med andra avvi-
kelser inte får vara för omfattande och inte heller medför betydande miljöpåverkan. 



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-02-11 9  
   
 
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Vidare har Trafikverket i sin avvikelsebeskrivning och planläggningsbeskrivning  
(Bilaga 2 och 3) redovisat processen, samt vilka av vägplanens intrång i detaljplanerna 
som bedöms vara mindre avvikelser och vilka intrång som bedöms vara större och 
därmed bidra till att detaljplanerna på dessa områden måste upphävas.  
 
Sektorn har utifrån detta gjort en bedömning (Bilaga 4) och konstaterar att det finns 
ett antal mindre intrång som är så små att de anses vara mindre avvikelser från  
detaljplanerna enligt 14§ väglagen. För övriga intrång har ett upphävande av  
detaljplan bedömts som det lämpligaste planläggnings-förfarandet. Anledningen är 
för att intrången är mindre, enbart bedöms påverka mark-användningen marginellt 
och inte påverka detaljplanernas syften.  
 
2020-06-04 § 55 gav Samhällsbyggnadsnämnden samhällsbyggnadssektorn  
planuppdrag för att upphäva delar av berörda detaljplaner och på så vis möjliggöra 
vägplanen. Planförfarandet samordnas med Trafikverkets process enligt 5 kap. 7a § 
PBL. 
 
Genom att upphäva delar av gällande detaljplan för de delar där vägplanerna strider 
mot detaljplanen underlättas genomförandet av vägutbyggnaden och Trafikverket få 
det fulla ansvaret för genomförandet och ersättning till berörda fastighetsägare. 
 
Bilagor 
1.  Begäran om yttrande, Trafikverket  

 2.  Beskrivning och kartor av avvikelser mellan gällande detaljplaner och vägplan, 
      Trafikverket. 

3.  Planläggningsbeskrivning, Trafikverket 
4.  Behov av detaljplaneåtgärder, Sweco 

 
 
Delges Trafikverket 
Delges KSau 
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     Dnr: SBN2020/0517 
 

Sbn § 7   Remiss gällande avvikelse mellan gällande detaljplaner och vägplan 

sträckan mellan Naglarby och Enbacka, Säters kommun 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar yttra sig enligt ställt förslag. 

____________ 

 
Yttrande 
Säters kommun har tagit del av Trafikverkets förslag till vägplan för trafiksäkerhetsåt-
gärder längs väg 806/789 på delen mellan Naglarby och Enbacka i Säters kommun. 
Vidare har kommunen gjort en sammanställning av vägplanens redovisade intrång i 
detaljplaner från Trafikverket och därefter gjort en bedömning av om intrången kan 
anses vara mindre avvikelse från detaljplan enligt 14 § väglagen eller strida mot  
gällande detaljplan. Utifrån detta kan konstateras: 
 

• Kommunen delar Trafikverkets bedömning av vilka intrång som anses vara mindre 
avvikelse från detaljplan enligt 14§ väglagen.2  
 

• Kommunen delar även Trafikverkets bedömning av vilka intrång som anses vara  
sådana avvikelser som strider mot gällande detaljplaner, och således behöver  
upphävas. Utöver identifierade nya intrång på kvartersmark, så kommer kommunen 
att göra vissa upphävanden av kvartersmark som redan idag är ianspråktagna med  
vägrätt. Ett planarbete för de områden som berörs av dessa intrång har därför  
påbörjats och processen genomförs med ett så kallat samordnat förfarande  
(5 kap. 7a § Plan- och bygglagen).   
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Trafikverket upprättar ett förslag till vägplan för utbyggnad av gång-och cykelväg 
längs väg 806/789 mellan Naglarby och Enbacka i Säter kommun. Vägplanen  
kommer i vissa delar att strida mot gällande detaljplan. Detta på grund av utformning 
av gång-och cykelväg, eftersom viss flytt av befintlig vägmitt kommer resultera i att 
slänter och sidoområden gör intrång på gällande detaljplaner. Inom ett område med  
detaljplan får inte gång- och cykelväg byggas i strid mot planen. Om syftet med  
planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras  
(14§ Väglagen). Trafikverket har i sin begäran om yttrande (Bilaga 1) önskat få svar 
på om kommunen instämmer i Trafikverkets bedömning av avvikelser mellan  
gällande detaljplaner och vägplan. 
 

 
2 I plan- och bygglagen används i 9 kap. 31b§ begreppet ”liten” om viss typ av avvikelser från gällande detaljplan eller områ-
desbestämmelser. Kommunens bedömning är att väglagens mindre avvikelse samt plan- och bygglagens liten avvikelse är avvi-
kelser av samma dignitet, det vill säga är att avvikelsen är liten, förenligt med planens syfte och tillsammans med andra avvi-
kelser inte får vara för omfattande och inte heller medför betydande miljöpåverkan. 
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Vidare har Trafikverket i sin avvikelsebeskrivning och planläggningsbeskrivning  
(Bilaga 2 och 3) redovisat processen, samt vilka av vägplanens intrång i detaljplanerna 
som bedöms vara mindre avvikelser och vilka intrång som bedöms vara större och 
därmed bidra till att detaljplanerna på dessa områden måste upphävas.  
 
Sektorn har utifrån detta gjort en bedömning (Bilaga 4) och konstaterar att det finns 
ett antal mindre intrång som är så små att de anses vara mindre avvikelser från detalj-
planerna enligt 14§ väglagen. För övriga intrång har ett upphävande av detaljplan be-
dömts som det lämpligaste planläggnings-förfarandet. Anledningen är för att  
intrången är mindre, enbart bedöms påverka mark-användningen marginellt och inte 
påverka detaljplanernas syften.  
 
2020-06-04 § 54 gav Samhällsbyggnadsnämnden samhällsbyggnadssektorn planupp-
drag för att upphäva delar av berörda detaljplaner och på så vis möjliggöra vägplanen. 
Planförfarandet samordnas med Trafikverkets process enligt 5 kap. 7a § PBL. 
 
Genom att upphäva delar av gällande detaljplan för de delar där vägplanerna strider 
mot detaljplanen underlättas genomförandet av vägutbyggnaden och Trafikverket få 
det fulla ansvaret för genomförandet och ersättning till berörda fastighetsägare. 
 
Bilagor 
1. Begäran om yttrande, Trafikverket  
2. Beskrivning och kartor av avvikelser mellan gällande detaljplaner och vägplan,  
    Trafikverket. 
3. Planläggningsbeskrivning, Trafikverket 
4. Behov av detaljplaneåtgärder, Sweco 

 
 

 Delges Trafikverket 
Delges KSau 
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     Dnr: SBN2021/0085 
 
Sbn § 8   Delegationsordning 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta delegationsordning 2021  

____________ 

 
Ärendebeskrivning  
Delegationsordningen är myndighetens delegation till förvaltningen. Enligt  
nämndens årshjul så antas delegationsordningen i början av varje år.   
  
Bilaga  
Delegationsordning 2021  
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     Dnr: SBN2020/0124 
 

Sbn § 9   Internkontroll 2020 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redovisning avseende uppföljning av 

internkontrollplan 2020. 

____________ 

 

Ärendebeskrivning 

Internkontroll är en viktig del i arbetet med uppföljning av Samhällsbyggnadsnämn-

dens verksamhet. Andra delar som möjliggör en effektiv uppföljning är tydliga  

rutiner samt system för hantering av avvikelser. Det vill säga att hela tiden arbeta för 

att lära av sina misstag och skapa en lärande organisation. Även en bra dialog mellan  

förvaltning, nämnd, revisorer och kommunstyrelse med flera är en viktig grund för 

en bra internkontroll.  Kommunstyrelsen kallar nämnden till sig 2 gånger per år i  

enlighet med uppsiktsansvaret. Även revisionen kallar till sig nämnden för uppsikt 

över hur arbetet inom ramen för uppdraget bedrivs.  

Resultatet av internkontroll 2020 bedöms som övergripande bra. Dock har vi  

identifierat områden där vi behöver bli effektivare. Utifrån detta har det arbetats fram 

ett årshjul med fasta avrapporteringspunkter för nämnden 2021. Exempel  

redovisningspunkter är: 

• Arkiv & GDPR 

• Organisatorisk och social arbetsmiljö OSA 

• Större investeringsredovisningsgenomgång 

• Rapport detaljplanearbete 

• Genomförda revisioner 

• Internkontroll uppföljning 

 
 
Bilaga 
Uppföljning internkontrollplan 2020 
 
 
 
Delges Kommunstyrelsen 
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    Dnr: SBN2021/0087 
 
Sbn § 10  Internkontrollplan 2021 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar fastställa Internkontrollplan 2021. Samt att ge 
sektorchefen i uppdrag att inför nästa nämndssammanträde lägga till en kontroll-
punkt om uppföljning av tidsåtgång och utredningstid i de uppdrag nämnden ger.  
____________ 
 
Ärendebeskrivning 
Internkontroll är en viktig del i arbetet med uppföljning av Samhällsbyggnads 
nämndens verksamhet. Andra delar som möjliggör en effektiv uppföljning är tydliga 
rutiner samt system för hantering av avvikelser. Det vill säga att hela tiden arbeta för 
att lära av sina misstag och skapa en lärande organisation. Även en bra dialog mellan 
förvaltning, nämnd, revisorer och kommunstyrelse med flera är en viktig grund för 
en bra internkontroll.  Kommunstyrelsen kallar nämnden till sig 2 gånger per år i  
enlighet med uppsiktsansvaret. Även revisionen kallar till sig nämnden för uppsikt 
över hur arbetet inom ramen för uppdraget bedrivs. 
 
Bilaga 
Förslag internkontrollplan 2021 
 
 
Delges Kommunstyrelsen 
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     Dnr: SBN2019/0297 
 

Sbn § 11  Bokslutskommentarer 2020 
 
 
 Beslut 
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tacka för informationen 
 ____________ 
 
 Ärendebeskrivning 
 Varje år i samband med bokslutet upprättar förvaltningen bokslutkommentarer som  
 beskriver det år som gått. Kommentarerna skickas in till kommunens ekonomichef 
 som tar med sig dem in i bokslutet. Bokslutskommentarerna redovisas enligt fast
 ställd mall. 
  
  
 
 Bilaga 
 Bokslutskommentarer 2020 
  
 
 Delges Kommunstyrelsen 
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Sbn § 12  Ekonomi och budgetuppföljning 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tacka för informationen. 
____________ 

 
Ärendebeskrivning 
Budgetuppföljning december månad, resultat jan-dec 2020 
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     Dnr: SBN2020/0281 
 

Sbn § 13  Fördelning av Samhällsbyggnadsnämndens driftbudgetram 2021 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar:  

• Godkänna fördelning av driftbudget för Samhällsbyggnadsnämnden för  
2021 

• Delegera till sektorchef att om behov finns, besluta om omfördelning upp till ett  
belopp om max 500 tkr totalt under budgetåret, mellan verksamheterna inom  
Samhällsbyggnadsnämndens ram avseende driftsbudget 2021 

• Delegera till sektorchef att om behov finns, besluta om omfördelning upp till ett  
belopp om max 500 tkr totalt under budgetåret, mellan projekt inom  
Samhällsbyggnadsnämndens ram avseende investeringsbudget 2021  
____________ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade Kf §113 KS2020/0157 om reviderad budget för 
2021. Samhällsbyggnadsnämnden tilldelades 41831 kkr i driftbudgetram för 2021.  
Förvaltningen lägger följande förslag till fördelning av driftbudgetramen. 
 
 
 
 
Bilaga 
Förslag fördelning av driftbudgetram  
Utdrag ur bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-03, § 113 
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Sbn § 14  Verksamhetsinformation 
 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tacka för informationen. 
____________ 
 

Ärendebeskrivning 

• Kommunala badplatser 

• Gatubelysning-policy 

• Information om GDPR (Josefin, Helen) 

• Parkeringsutredning, nulägesanalys 

• Privata bryggor 
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Sbn § 15  Rapporter och delgivning 

 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tacka för informationen. 
____________ 
 

Ärendebeskrivning 

• Konsekvensbedömning e-tjänst skolskjuts 

• Investeringsbehov Säters IP     
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Sbn § 16  Kurser och inbjudningar 
 
 
Beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tacka för informationen och lägga den 
till handlingarna.  

• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Håkan Karlsson anmäler sig till 
webbkursen Markanvisning-exploatering o hyresundantag den 16/3 

____________ 
 
F-SBN2021/0008 Inbjudan med program till SKR:s trygghetsdag 
F-SBN2021/0014 Webbinarium- fysisk aktivitet ger hälsa 
F-SBN2021/0020 Inbjudan till Nationella landsbygdsträffen 
 
Webbkurs Markanvisning-exploatering o hyresundantag den 16/3   
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Sbn § 17  Arbetsmiljö- och personalfrågor 
 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tacka för informationen. 
____________ 
 

• Nuläge Covid-19 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-02-11 22  
   
 
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

     
 
Sbn § 18  Redovisning av delegationsbeslut 
 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som  
förtecknas i protokoll, 2021-02-11, §18   
 

November december 2020 
        

Diarienummer Ärende Beslut Handläggare 

SBN2020/1012 Ansökan om skolskjuts Bifall CR 

SBN2020/1054 Ansökan om skolskjuts Bifall CR 

SBN2020/1058 Ansökan om skolskjuts Bifall CR 

SBN2020/1043 Ansökan om skolskjuts Bifall CR 

SBN2020/1017 Ansökan om skolskjuts Bifall CR 

SBN2020/1053 Ansökan om skolskjuts Bifall CR 

SBN2020/1010 Ansökan om parkeringstillstånd Bifall AK 

SBN2020/1028 Ansökan om parkeringstillstånd Bifall AK 

SBN2020/0815 Ansökan om förstärkningsbidrag Bifall CR 

SBN2020/0902 Ansökan om förstärkningsbidrag Bifall CR 

SBN2020/0429 Ansökan om förstärkningsbidrag Bifall CR 

SBN2020/0368 Ansökan om förstärkningsbidrag Bifall CR 

SBN2019/0869 Ansökan om förstärkningsbidrag Bifall CR 

SBN2019/0302 Ansökan om förstärkningsbidrag Bifall CR 

SBN2019/0301 Ansökan om förstärkningsbidrag Bifall CR 

SBN2018/1027 Ansökan om förstärkningsbidrag Bifall CR 

SBN2018/0966 Ansökan om förstärkningsbidrag Bifall CR 

SBN2019/0612 Ansökan om förstärkningsbidrag Bifall CR 

SBN2020/1013 Ansökan om skolskjuts Bifall CR 

SBN2020/1050 Ansökan om skolskjuts Bifall CR 
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Januari 2021   
        

Diarienummer Ärende Beslut Handläggare 

SBN2020/1082 Ansökan om skolskjuts Bifall CR 

SBN2020/0360 Ansökan om förstärkningsbidrag Bifall CR 

SBN2020/1045 Ansökan om parkeringstillstånd Bifall AK 

SBN2020/1093 Ansökan om parkeringstillstånd Bifall AK 

SBN2021/0002 Ansökan om parkeringstillstånd Bifall AK 

SBN2020/0876 LTF- Om hastighetsbegränsning på väg 790 inom 
tättbebyggt område i Gustafs 

 CR 

SBN2021/0069 LTF- Om förbud mot infart på Smedjebacksvägen 
från fastighet Morkullan 

 CR 

SBN2021/0070 LTF-Om hastighetsbegränsning på Smedjebacksvä-
gen 

 CR 

SBN2021/0071 LTF-Om huvudled på Smedjebacksvägen  CR 

SBN2021/0064 Ansökan om parkeringstillstånd Bifall AK 

SBN2021/0072 Ansökan om parkeringstillstånd Bifall AK 

SBN2021/0101 LTF-Om tidsbegränsad parkering på Kristinegatan  CR 
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Sbn § 19  Övriga frågor 

  
 Inga övriga frågor 

 


