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Ks § Diarienummer: KS2021/0031 

Verksamhetsinformation 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsinformation/kommunstyrelsens uppföljningsansvar: 
 

• Falun-Borlänge regionen 
• Näringslivsenheten 
• Miljö- och byggnämnden 
• Samhällsbyggnadsnämnden 
• Tillgänglighetsrådet 
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Ks §  Diarienummer: KS2020/0313 

Svar på medborgarförslag om en rondell vid ICA I Storhaga Gustafs 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen utan 
eget förslag. 
 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om att göra en rondell vid ICA storhaga Gustafs, lämnades in till kommun-
fullmäktiges sammanträde 2020-10-22 av Tommy Magnusson, Gustafs.  
 
Medborgarens förslag  
”Jag tycker att man kan göre en rondell vid Ica Storhaga i Gustafs. Som det är nu är det tur att inga 
olyckor händer, mycket tung trafik, bussarna åker där flera gånger om dagen. Även vid korsningen 
mot ST SKEDVI bör det vara en rondell. Tillbuden är många, bara tur att det inte händer något all-
varligt. Tack för ordet.”  
 
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden  
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av medborgarförslaget och föreslår att Kommunstyrel-
sen 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 åtgär-
der i själva korsningen utan fokus ligger på en säker passage och sänkt hastighet. För korsnings-
punkten i Storhaga finns en utredning framtagen men inga medel är avsatta för fortsatt plane-
ringsprocess. Säters kommun driver frågan vidare i samverkan med Trafikverket. 
 
 
  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-02-11 7  
   
 
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

    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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Inledning 
Funktionsbrister i tillgänglighet och trafiksäkerhet finns på flera trafikplatser i Borlänge och 

Säters kommuner, särskilt tunga transporter har svårare och tar längre tid på sig att köra på 

och av trafikplatserna. Det höga flödet på den överordnade vägen i kombination med korta 

accelerationsfält medför att det tar tid att hitta en lucka att köra ut. Konsekvensen blir att ett 

fordon kan bli ståendes länge innan det kan köra ut på den större vägen. Fem trafikplatser 

har studerats där bristerna till största delen är likartade men där situationerna och planerna 

från kommunernas sida ser olika ut.  

Uppdraget omfattar följande trafikplatser, i prioriteringsordning: 

1. Trafikplats Paradiset (Skräddarbacken), väg 50, Borlänge. 

2. Trafikplats Gustafs, väg 70, Säter  

3. Trafikplats Islingby, E16/väg 50, Borlänge  

4. Trafikplats Naglarby, väg 70, Borlänge och Säter  

5. Trafikplats Solvarbo, väg 70, Säter 

 

Figur 1, Översiktskarta 
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Syfte 

Utredningen ska kunna utgöra underlag för framtida planläggning.  

Mål 

Målet med utredningen är att identifiera brister utifrån tillgänglighet och trafiksäkerhet 

samt föreslå åtgärder för dessa.  

Förutsättningar 
Utredningens geografiska och tekniska avgränsningar är att trafikplatserna utreds i 

befintligt läge. Broars läge på huvudvägarna (väg 50, väg 70 och E16) och körfältsindelning 

vid 2+1 väg ska behållas. 

Trafikplatsernas geometriska utformning ska uppfylla kraven enligt handboken Vägar och 

gator utformning (VGU). 

Endast översiktlig hänsyn är tagen till kultur och miljöintressen. 

Intressenter 
Intressenter i projektet förutom Trafikverket är: 

- Borlänge kommun 

- Säters kommun 

- Region Dalarna (kollektivtrafikförvaltningen) 

Informationsmöte om projektet har hållits med intressenterna där de har haft möjlighet att 

påtala brister och problem utifrån deras verksamhet samt planering av markanvändning i 

närområdet. Intressenterna är överens med Trafikverket om prioriteringsordningen, som 

baseras på var det finns kommunala planer eller annan utveckling som kommer att öka 

trafikflödena i trafikplatsen. 

Befintliga förhållanden 

Nulägesbeskrivning 

Trafikplats Paradiset, väg 50 

Trafikplats Paradiset ligger längs med väg 50 väster om Borlänge centralort. Trafikmängden 

på väg 50 uppgår till 7 800-13 100 fordon per årsmedeldygn (ÅDT), varav cirka 12% är 

tunga fordon. Hastighetsbegränsningen på väg 50 är 100 km/timme och på ramperna är det 
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70 km/timme. Mellan år 2003-2016 har det inträffat 2 lindriga olyckor i trafikplatsens 

närområde. 

Borlänge kommun planerar inom de närmaste att åren bygga och etablera ett logistikcenter 

utmed Paradisvägen (väg 663). En ny anslutningsväg ska anläggas till logistikcentret, bland 

annat för att avlasta byn Hjärpbo från tung trafik. Den nya vägen kommer att anslutas till 

väg 663. Logistikcentret kommer att generera mer trafik (speciellt tunga transporter) 

till/från trafikplats Paradiset (Skräddarbacken) för att de ska ta sig vidare på väg 50 (se figur 

2, vänstra bilden).  

Kommunen har behov av en översyn av trafikplats Paradiset i och med att antalet 

godstransporter från väg 663 kommer att öka. Den behöver därför ses över i samband med 

planerna på utvecklingen/byggnationen av logistikcentret. 

I området mellan Paradisvägen, Skräddarbacksvägen och Mats Knuts väg pågår 

detaljplanearbete för äldreboende samt förskola (se figur 2, högra bilden). Trafikbuller, 

främst från väg 50, påverkar detaljplanen. Det medför att hänsyn för buller måste tas i 

detaljplanearbetet samt att bullerskyddsåtgärder kan behövas. Ny anslutning till 

Paradisvägen planeras vilket medför att trafiken i trafikplats Paradiset kommer att öka.   

 

Figur 2, Utdrag ur FÖP tätort 2018, utpekad industrimark till vänster, samt planerat område för ny 

förskola och äldreboende till höger. 

Trafikplats Gustafs, väg 70 

Trafikplats Gustafs ligger längs med väg 70 i Säters kommun. Trafikmängden på väg 70 

uppgår till 8 700-10 700 fordon per årsmedeldygn (ÅDT), varav cirka 11% är tunga fordon. 

Hastighetsbegränsningen på väg 70 är 100 km/timme och på ramperna är det 70 

km/timme. Mellan år 2003-2016 har det inträffat 6 lindriga olyckor  och 3 allvarliga olyckor 

i trafikplatsens närområde. 
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I den fördjupade översiktsplanen för Gustafs m fl. angränsande byar har flera 

exploateringsområden pekats ut för bostäder. Enligt kommunen har man som mål att 

området ska öka med 300 personer till år 2030. Detta kommer att innebära att trafikplatsen 

kommer att belastas med mer trafik. För att öka kollektivtrafikresandet och möjliggöra på 

och avstigning på väg 70 har Trafikverket under 2015-2017 utrett möjligheten att bygga 

hållplatser i anslutning till trafikplatsen. Av trafiksäkerhetsmässiga skäl är det dock inte 

möjligt att bygga hållplats för buss i riktning mot Säter med trafikplatsens nuvarande 

utformning.   

Trafikplats Islingby, E16/väg 50 

Trafikplats Islingby ligger längs med E16 öster om Borlänge centralort. Trafikmängden på 

E16 uppgår till 15 600-21 600 fordon per årsmedeldygn (ÅDT), varav cirka 10% är tunga 

fordon. Hastighetsbegränsningen på är 80 km/timme väster, respektive 110 km/timme 

öster om trafikplatsen. På ramperna är det 70 km/timme. Mellan år 2010-2018 har det 

inträffat 10 lindriga olyckor i trafikplatsens närområde. 

Väster om trafikplatsen återfinns ett industriområde som idag genererar en väsentlig andel 

tung trafik. Området öster om trafikplatsen är också detaljplanelagt för industriområde och 

Borlänge kommun planerar aktivt för en etablering här vilket kommer att öka andelen 

transporter på E16/väg 50. I kommunens fördjupade översiktsplan för Borlänge tätort är ett 

ytterligare, nytt område på nordvästra sidan om väg 50 föreslaget. I och med ökad trafik av 

tunga transporter kommer risken för upphinnandeolyckor och köbildning att öka på grund 

av de korta accelerationsfälten. 

Trafikplats Naglarby, väg 70 

Vid kommungränsen Borlänge/Säters kommun utmed väg 70 mellan respektive kommuns 

centralorter ligger trafikplatsen Naglarby. Trafikmängden på väg 70 uppgår till 10 700-

10 900 fordon per årsmedeldygn (ÅDT), varav cirka 10% är tunga fordon. 

Hastighetsbegränsningen på väg 70 är 100 km/timme och på ramperna är det 70 

km/timme. Det finns inga olyckor registrerade i trafikplatsens närområde. 

Trafikplatsen försörjer främst Naglarby, men även bebyggelse nordväst om Naglarby. Säters 

kommun har inga planer på ytterligare exploatering av området kring trafikplatsen. 

Trafikplats Solvarbo, väg 70 

I Säters kommun mellan Borlänge och Säters centralorter ligger trafikplatsen Solvarbo.  

Trafikmängden på väg 70 uppgår till 9 600-10 100 fordon per årsmedeldygn (ÅDT), varav 

cirka 10% är tunga fordon. Hastighetsbegränsningen på väg 70 är 100 km/timme och på 

ramperna är det 70 km/timme. Mellan år 2003-2016 har det inträffat 3 lindriga olyckor och 

en dödsolycka (på väg 789) i trafikplatsens närområde. 

Trafikplatsen försörjer främst Solvarbo by, men även bebyggelse nordväst om Säters 

centralort. Trafikplatsen har i huvudsak samma utformning som den vid Gustafs. 
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Brister 

Trafikplats Paradiset, väg 50 

Fordonstrafik 

Idag har trafikplatsen funktionella brister i både tillgänglighet och trafiksäkerhet. 

Trafikplatsen är i nuläget inte funktionell utifrån längd på på- och avfarter. I nedanstående 

figur jämförs utformningen av befintlig trafikplats med kraven i regelverket VGU. 

    

Figur 3, Trafikplats Paradiset 

Kollektivtrafik 

Det finns inga hållplatser inom utredningsområdet. På väg 50 passerar 2 busslinjer 

trafikplatsen. 

Oskyddade trafikanter 

Oskyddade trafikanter kan korsa väg 50 planskilt via en separerad gång- och cykelväg 

sydväst om trafikplatsen. 
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Trafikplats Gustafs, väg 70 

Fordonstrafik 

Trafikplatsen har flera brister med snäva påkörningsramper samt mycket korta 

accelerationsfält. Det ena accelerationsfältet ansluter på en sträcka av 2+1 vägen där vägen 

är enfilig. Det finns risk för upphinnandeolyckor och det finns även begränsningar i sikt. 

Ingen av ramperna har belysning och avfartsrampen, riktning från Borlänge, är relativt kort 

och brant.  En begränsande faktor för utformningen har troligen varit att länsväg 790 går 

under väg 70 vid trafikplatsen. I nedanstående figur jämförs utformningen av befintlig 

trafikplats med kraven i regelverket VGU. 

 

Figur 4, Trafikplats Gustafs 

Kollektivtrafik 

Busstrafik mellan Säter och Borlänge stannar vid Storhaga centrum. Detta innebär att 

bussarna måsta köra av väg 70. Det finns önskemål från Dalatrafik och Säters kommun om 

motorvägshållplatser för att bussarna ska slippa svänga av. 

Oskyddade trafikanter 

Oskyddade trafikanter kan korsa väg 70 planskilt via en separerad gång- och cykelbana som 

löper parallellt med väg 790. 
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Trafikplats Islingby, E16/väg 50  

Fordonstrafik 

Trafikplatsen har flera brister med skarpa påkörningsramper samt mycket korta 

accelerationsfält. 

 

Figur 5, Trafikplats Islingby 

Kollektivtrafik 

Busstrafik mellan Torsång och Borlänge trafikerar trafikplatsen. 

Oskyddade trafikanter 

Oskyddade trafikanter kan korsa E16 planskilt via en separerad gång- och cykelbana som 

ligger längs med Islingbyvägen. 

Trafikplats Naglarby, väg 70  

Fordonstrafik 

Trafikplatsen har brister med snäva påkörningsramper samt mycket korta accelerationsfält, 

det ena (riktning Borlänge) ansluter på en sträcka av 2+1 vägen där vägen är enfilig. Motsatt 

sida är tvåfilig genom trafikplatsen. Det finns risk för upphinnandeolyckor.  

Utformningen på västra delen av trafikplatsen medför att det finns risk att trafikanter kör ut 

på väg 70 i fel körriktning. Trafikanter som färdas på väg 789 på bron över väg 70 måste 

göra en vänstersväng för att köra vidare på väg 652, se figur 6. 
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Figur 6, Trafikplats Naglarby 

Kollektivtrafik 

Busstrafik mellan Borlänge och Säter använder ramperna på väg till och från Borlänge. 

Oskyddade trafikanter 

Oskyddade trafikanter färdas i blandtrafik 

Trafikplats Solvarbo, väg 70 

Fordonstrafik 

Brister med snäva påkörningsramper samt mycket korta accelerationsfält. Det ena 

accelerationsfältet (riktning Borlänge) ansluter på en sträcka av 2+1 vägen där vägen är 

enfilig. Det finns risk för upphinnandeolyckor och de har begränsningar i sikt. Ingen av 

ramperna har belysning. En begränsande faktor för utformningen har troligen varit att 

länsväg 789 går under väg 70 vid trafikplatsen.   

 

Figur 7, Trafikplats Solvarbo 
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Kollektivtrafik 

Busstrafiken mellan Borlänge och Säter använder ramperna på väg till och från Säter. 

Oskyddade trafikanter 

Oskyddade trafikanter färdas i blandtrafik 

Tänkbara åtgärder 

Åtgärdsförslag 

Åtgärdsförslagen är framtagna utifrån befintliga uppgifter om trafikflöden och bedömningar 

av kapacitet. Det har inte gjorts några trafikmätningar eller kapacitetsberäkningar i den här 

utredningen för att studera framkomligheten i trafikplatserna. Vid detaljprojektering bör 

kapacitetsberäkningar utföras för att utreda detta mer i detalj. 

Trafikplats Paradiset, väg 50   

Förslaget är att ramperna vid Trafikplats Paradiset byggs och utformas som ruter, se figur 8.  

Avfart söder om väg 50 förlängs västerut cirka 225 meter för att uppnå god standard. 

Befintlig påfart söder om väg 50 rivs och ersätts med en ny öster om väg 663 (Paradisvägen). 

I korsningspunkten mellan ramperna/Paradisvägen och Gjutaregatan föreslås en 

cirkulationsplats.  

Avfart norr om väg 50 förlängs österut cirka 225 meter för att uppnå god standard. Befintlig 

påfart norr om väg 50 rivs och ersätts med en ny väster om Paradisvägen. I 

korsningspunkten mellan ramperna/Paradisvägen föreslås en cirkulationsplats. 

Sträckningen på gång- och cykelvägen väster om trafikplatsen påverkas inte av den nya 

utformningen. Det medför att befintlig gång- och cykelbro måste förlängas på grund av den 

nya rampen norr om väg 50 samt förlängning av avfartsrampen söder om väg 50.  

Ett alternativ till att förlänga bron är att anlägga gång- och cykelvägen längs med 

Paradisvägens västra sida. Detta alternativ har dock utgått efter möte med intressenterna. 

Busshållplatser bör anläggas på ramperna väster om Paradisvägen.  
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Figur 8, Utformningsförslag, trafikplats Paradiset 

Trafikplats Gustafs, väg 70 

Förslaget är att ramperna vid Trafikplats Gustafs byggs och utformas som ruter, se figur 9.  

Avfart öster om väg 70 förlängs söderut cirka 220 meter för att uppnå god standard. 

Befintlig påfart öster om väg 70 rivs och ersätts med en ny norr om väg 790. I 

korsningspunkten mellan ramperna, väg 790 och Jaansvägen föreslås en cirkulationsplats.  

Avfart väster om väg 70 förlängs norrut cirka 225 meter för att uppnå god standard. 

Befintlig påfart väster om väg 70 rivs och ersätts med en ny söder om väg 790. I 

korsningspunkten mellan ramperna och väg 790 föreslås en cirkulationsplats. 

Korsningspunkten har lagts närmare väg 70 för att minimera markintrång. 

I förslaget ingår att gång- och cykelvägen flyttas till södra sidan av väg 790 mellan 

cirkulationsplatserna.  Ny passage över väg 790 föreslås öster om cirkulationsplatsen. 

Busshållplatser kan anläggas på ramperna söder om väg 790. 
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Storhagavägen påverkas av påfartsrampen norrut vilket innebär att boende efter vägen 

måste köra en omväg. Det finns möjlighet till anslutning mellan Jaansvägen och 

Storhagavägen. 

Det finns även möjlighet att ansluta Hagavägen till cirkulationsplatsen.  

 

Figur 9, Utformningsförslag, trafikplats Gustafs 

Trafikplats Islingby, E16/väg 50  

Förslaget är att ramperna vid Trafikplats Islingby byggs och utformas som ruter, se figur 10. 

Inga åtgärder föreslås för av- och påfart västerut, eftersom dessa begränsas av bron över 

Dalälven.  

Söder om E16 tas befintlig påfart bort öster om E16 och ersätts med en ny väster om 

Islingbyvägen. I korsningspunkten mellan ramperna, Islingbyvägen och Paketgatan föreslås 

en cirkulationsplats.  

Norr om E16 föreslås avfarten öster om trafikplatsen förlängas ca 100 meter. 
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Figur 10, Utformningsförslag, trafikplats Islingby 

Trafikplats Naglarby, väg 70  

Förslaget är att ramperna vid Trafikplats Naglarby byggs och utformas som ruter, se figur 11. 

Avfarten öster om väg 70 förlängs söderut cirka 250 meter för att uppnå god standard. 

Befintlig påfart tas bort öster om väg 70 och ersätts med en ny norr om väg 652. 

Avfarten väster om väg 70 förlängs norrut cirka 250 meter för att uppnå god standard. 

Påfarten väster om väg 70 förlängs norrut cirka 250 meter för att uppnå god standard. 

Geometrin i korsningspunkten väster om väg 70 ändras för att öka trafiksäkerheten. 

Förslaget innebär att två befintliga korsningspunkter ersätts med en gemensam. 

Cirka en kilometer norr om trafikplatsen ligger trafikplats Yttre Svärdsjö som endast har 

ramper mot Borlänge. Det finns möjlighet att samordna trafikplatserna eftersom väg 652 

löper parallellt med väg 70. Fordon till och från Borlänge använder trafikplats Yttre Svärdsjö 

och fordon till och från Säter använder trafikplats Naglarby.  

 

 

Figur 11, Utformningsförslag, trafikplats Naglarby 
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Trafikplats Solvarbo, väg 70 

Förslaget är att ramperna vid Trafikplats Solvarbo byggs och utformas som ruter, se figur 12. 

Avfarten öster om väg 70 förlängs söderut cirka 120 meter för att uppnå god standard. 

Befintlig påfart tas bort öster om väg 70 och ersätts med en ny norr om väg 789. 

Avfarten väster om väg 70 förlängs norrut cirka 250 meter för att uppnå god standard. 

Befintlig påfart tas bort väster om väg 70 och ersätts med en ny söder om väg 789. Väg 789 

mot Ugglebo flyttas österut för att ge utrymme till påfartsrampen i södergående riktning 

mot Säter. 

 

Figur 12, Utformningsförslag, trafikplats Solvarbo 

Åtgärdsmix/prioritering 

Trafikplats Paradiset, Gustafs och Islingby är de trafikplatser med mest fordonstrafik samt 

det är vid dessa det finns planer på utveckling.  Åtgärder i dessa bör därav prioriteras.  

I trafikplats Naglarby bör västra sidan av väg 70 prioriteras eftersom det i dag uppstår 

farliga trafiksituationer (se sidan 11).  
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Effekter och konsekvenser 

Trafikplats Paradiset, väg 50  

Ombyggnaden av trafikplatsen medför att tillgängligheten till väg 50 ökar för 

fordonstrafiken och trafikplatsen uppfyller kraven enligt VGU. Olycksrisken kommer att 

minska i och med att fordonstrafikanterna kan accelerera till önskad hastighet innan de kör 

ut på väg 50.  

Utformningen med cirkulationsplatser medför att kapaciteten ökar i korsningspunkterna. 

Tillsammans med accelerationsfälten på väg 50 minskar risken för att köer ska uppstå i och 

med trafikökningen på grund av det nya logistikcentret.  

Trafiksituationen för oskyddade trafikanter påverkas inte i och med att gång- och 

cykelvägen behålls.  

De nya ramperna innebär intrång i närliggande fastigheter och i närområdet ligger en ravin 

som kommer att påverkas av att nya ramper byggs. 

Utformningen möjliggör för nya busshållplatser på ramperna, vilka oskyddade trafikanter 

lätt kan nå. Det skulle gynna pendeltrafiken mellan Borlänge och Ludvika. 

Trafikplats Gustafs, väg 70 

Ombyggnaden av trafikplatsen medför att tillgängligheten till väg 70 ökar för 

fordonstrafiken och trafikplatsen uppfyller kraven enligt VGU. Olycksrisken kommer att 

minska i och med att fordonstrafikanterna kan accelerera till önskad hastighet innan de kör 

ut på väg 70.  

Utformningen med cirkulationsplatser medför att kapaciteten ökar i korsningspunkterna. 

Tillsammans med accelerationsfälten på väg 70 minskar risken för att köer ska uppstå i och 

med trafikökningen på grund av bostadsutveckling i närområdet.  

Möjligheten att ansluta Hagavägen till cirkulationsplatsen möjliggör stängning av 

korsningen Hagvägen och väg 789 som har trafiksäkerhetsbrister med för kort avstånd 

mellan korsningar. Gång- och cykeltrafikanter mellan Hagavägen och Mora by får en kortare 

och säkrare färdväg.  

Trafiksäkerheten ökar för oskyddade trafikanter i och med att passagen över väg 790 sker 

vid en hastighetssäkrad passage vid den östra cirkulationsplatsen.  

Utformningen möjliggör för nya busshållplatser på ramperna, vilka oskyddade trafikanter 

lätt kan nå. Detta medför att restiden minskar eftersom bussarna inte behöver åka in till 

Storhaga och vända.  
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Trafikplats Islingby, E16/väg 50  

Ombyggnaden av trafikplatsen medför att tillgängligheten till E16 ökar för fordonstrafiken 

söder om E16. Tillsammans med accelerationsfälten minskar risken för att köer ska uppstå i 

och med trafikökningen på grund av planerad utveckling.  

Trafiksituationen för oskyddade trafikanter påverkas inte i och med att gång- och 

cykelvägen behålls.  

Trafikplats Naglarby, väg 70  

Ombyggnaden av trafikplatsen medför att tillgängligheten och trafiksäkerheten till väg 70 

ökar för fordonstrafiken. Ombyggnationen väster om väg 70 ökar trafiksäkerheten i och med 

att risken för att köra ut på väg 70 i motsatt körriktning försvinner.  

Trafiksituationen för oskyddade trafikanter samt kollektivtrafiken påverkas inte av förslaget. 

Trafikplats Solvarbo, väg 70 

Ombyggnaden av trafikplatsen medför att tillgängligheten och trafiksäkerheten till väg 70 

ökar för fordonstrafiken.  

Trafiksituationen för oskyddade trafikanter samt kollektivtrafiken påverkas inte av förslaget. 

Måluppfyllelse 

Samtliga förslag på ombyggnation av trafikplatser uppfyller målen att öka tillgängligheten 

och trafiksäkerheten. Samtliga trafikplatser utom Islingby uppfyller kraven för god standard 

i VGU med föreslagna åtgärder. 
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Kostnader 
En översiktlig kostnadsbedömning har gjorts för samtliga trafikplatser. I kostnaderna ingår 

anläggningskostnad, dvs. kostnaden för byggnationen, men inte planläggning och 

projektering. Kostnaderna baseras på erfarenhetsvärlden från liknande projekt. Hänsyn har 

ej tagits till speciella förhållanden så som geoteknik, miljövärden, kulturvärden etc. 

Kostnaden för respektive trafikplats redovisas i nedanstående tabell 1. 

Tabell 1 Kostnadsbedömning 

Trafikplats Kostnad  

Paradiset 17 Mkr 

Gustafs 9,0 Mkr 

Islingby 4,0 Mkr 

Naglarby 10,0 Mkr 

Solvarbo 10,5 Mkr 
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Avslut av utredning 
 

Rapporten är elektroniskt signerad och godkänd av: 

 

Annelie Paavo 

Projektledare för utredningen 

Enhet utredning, Trafikverket Region Mitt 

 

 

Anders Lasell 

Chef 

Enhet utredning, Trafikverket Region Mitt 
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2021-03-09 
Blad 

4 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Ks §  Diarienummer: KS2019/0270 

Granskning av vägplan för ombyggnad av väg 789/806 genom Enbacka-Nag-
larby 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta yttra sig enligt ställt förslag. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Trafikverket tar fram en vägplan i syfte att skapa ett trafiksäkert stråk för gående och cyklister ut-
med väg 789/806 genom Enbacka och Naglarby. Vägplanen har nått granskningsskede och möjlig-
het till yttrande för berörda ges. Säters kommun har tagit del av granskningshandlingen och ett för-
slag till yttrande ses i bilaga. 
 
Bilagor 
Bilaga 1 – Förslag till yttrande 
 
Sändlista 
Beslutet delges: Trafikverket 
 
 
  



SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-03-09 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Ks § Diarienummer: KS2019/0270 

Granskning av vägplan för ombyggnad av väg 790 genom Skedvi kyrkby 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta yttra sig enligt ställt förslag. Till 
kommunstyrelsen ska ett tillägg om gångförbindelse mellan Vinkelvägen och ”banktorget” tillföras 
yttrandet. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning  
Trafikverket tar fram en vägplan i syfte att skapa ett trafiksäkert stråk för gående och cyklister ut-
med väg 790 genom Skedvi kyrkby. Vägplanen har nått granskningsskede och möjlighet till yttrande 
för berörda ges. Säters kommun har tagit del av granskningshandlingen och ett förslag till yttrande 
ses i bilaga.  
 
Bilagor  
Bilaga 1 – Förslag till yttrande  
 
Sändlista  
Beslutet delges: Trafikverket 
 
 
  



SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Ks § Diarienummer: KS2021/0035 

Yttrande på samrådsunderlag avseende vägplan Gång-, cykel- och mopedväg 
utmed väg 780 

Förslag till belsut 
Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta yttra sig enligt ställt förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Trafikverket tar fram en vägplan för GCM-väg utmed väg 780. Vägplanen har skickats på samråd i 
formen samrådsunderlag som är det första steget i Trafikverkets vägplaneprocess. Samrådet handlar 
om att inhämta länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan, men också om att hämta in syn-
punkter i tidigt skede från berörda parter. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande som 
ses i bilaga. 
 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1 – Förslag till yttrande 
Bilaga 2 – Samrådsunderlag 
Bilaga 3 – Åtgärdsvalsstudie 
 
Sändlista 
Beslutet delges: Trafikverket, Samhällsbyggnadsnämnden Mikael Spjut 
 
  



  
Tjänsteutlåtande 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 0225-55 000 (vxl) sbn@sater.se  
 Box 300 Västra Långgatan 12 Fax Internetadress  
 783 27 Säter Säter 0225-516 65 www.sater.se  

 

Datum Diarienummer 
2021-03-02 KS2021/0035 

 

Yttrande på samrådsunderlag avseende vägplan för GCM-väg utmed 
väg 780 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta yttra sig enligt ställt förslag.  
 
Ärendebeskrivning 
Trafikverket tar fram en vägplan för GCM-väg utmed väg 780. Vägplanen har skickats på 
samråd i formen samrådsunderlag som är det första steget i Trafikverkets 
vägplaneprocess. Samrådet handlar om att inhämta länsstyrelsens beslut om betydande 
miljöpåverkan, men också om att hämta in synpunkter i tidigt skede från berörda parter. 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande som ses i bilaga.  
 
 
Bilagor 
Bilaga 1 – Förslag till yttrande 
Bilaga 2 – Samrådsunderlag  
Bilaga 3 – Åtgärdsvalsstudie  
 
Sändlista  
Beslutet delges: Trafikverket, Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 
 

Mikael Spjut  Marita Skog 

Biträdande Samhällsbyggnadschef  Kommundirektör 
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Yttrande på samrådsunderlag 

Vägplan för gång-, cykel- och mopedväg, väg 780 Bispberg 
 

 

 

Inledning 
Trafikverket tar fram en vägplan för gång-, cykel- och mopedväg utmed väg 780 i Säters kommun. 

Sträckan mellan väg 70 och Bispberg har länge diskuterats utifrån säkerhetsåtgärder för gående och 

cyklister. Säters kommun har påtalat att ett helhetsgrepp behöver tas vilket gjordes år 2016 då en 

åtgärdsvalsstudie togs fram. Säters kommun 

deltog tillsammans med Trafikverket i 

arbetet med åtgärdsvalsstudien som 

resulterade i ett åtgärdspaket enligt figur 1.  

 

De åtgärder som beskrivs i 

åtgärdsvalsstudien syftar till att skapa ett 

sammanhängande gång- och cykelstråk från 

korsningen med väg 70 till Bispberg. I 

förlängningen arbetar kommunen även med 

att skapa ett sammanhängande gång- och 

cykelstråk från centrala Säter till 

korsningspunkten mellan väg 70 och väg 780 

i Kullsveden. Här pågår även planläggning 

för framtida etableringar där också gång- och 

cykelstråk mot Yttre Heden planeras.  

 

De planerade åtgärderna skapar i 

förlängningen ett sammanhängande 

huvudnät för gående och cyklister mellan 

Bispberg och centrala Säter, som också 

inbegriper den samlade bebyggelsen som 

finns utmed sträckan mot Bispberg 

 

 

 

Figur 1: Del av åtgärdspaket A i åtgärdsvalsstudie. 1.4 avser 
bygdeväg för att knyta in Karlsgårdarna i stråket medan 8.1 och 
8.2 avser upprustning av befintlig banvall samt Carusovägen. 1.3, 
2.1 samt 5.2 avser separerad gång- och cykelväg samt åtgärder vid 

plankorsning.  
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Vägplanens omfattning och avgränsning 
Säters kommun ser positivt på att de åtgärder som utreddes i åtgärdsvalsstudien nu planeras vidare 

men delar inte synen på vägplanens omfattning och avgränsning.  

 

I åtgärdsvalsstudien framgår vikten av att en funktionell förbindelse skapas mellan Säter och 

Bispberg då det är en sträcka som är attraktiv för gående och cyklister såväl kopplat till rekreation 

som för arbetspendling. Åtgärdsvalsstudien pekar ut ett delat ansvar för att skapa denna 

funktionella förbindelse där Trafikverket och kommunen bör ansvara för olika delar i 

genomförandet. Kommunen har exempelvis historiskt satsat medel på att rusta den gamla banvallen 

som delvis löper parallellt med väg 780.  

 

I det åtgärdspaket som togs fram i åtgärdsvalsstudien pekas fortsatt förstärkning av banvallen ut i 

samverkan med åtgärder längs med Carusovägen, vilket tillsammans med Trafikverkets åtgärder 

med separerad gång och cykelväg och förbättrad passage av järnvägen, bidrar till ett funktionellt 

stråk. En viktig del som pekas ut i åtgärdsvalsstudien är dock åtgärder genom Karlsgårdarna i form 

av bygdeväg. Detta för att gång- och cykelstråket via Carusovägen och Banvallen ej kan ses 

innefatta boende i Karlsgårdarna då de inte har direkt anslutning mot stråket.  

 

Trafikverket framför att bygdevägen genom Karlsgårdarna avskrivits i tidigt skede då den ”inte 

anses lämplig”. Säters kommun undrar på vilka grunder som detta beslut tagits och ställer sig även 

frågande till hur Trafikverket tänker att boende i Karlsgårdarna ska få anslutning mot stråket via 

banvall och Carusovägen. Trafikverket bedriver som exempel för tillfället en annan vägplan i Säters 

kommun, utmed väg 789/806, där en lägre sträcka bygdeväg planeras efter att Trafikverket talat väl 

om åtgärden. Säters kommun ser att bygdeväg är en åtgärd som passar bra i miljöer som den 

aktuella genom Karlsgårdarna och ser att åtgärden behöver ingå i vägplanen för gång- och cykelväg 

utmed väg 780.  

 

Trafikverkets samrådsunderlag visar att vägplanen avgränsas till sträckan mellan väg 70 och 

Pungmakarbovägen där gång och cykelvägen ansluts mot kommunal gata. I syfte att skapa det 

sammanhängande stråk som påtalas i Åtgärdsvalsstudien ser Säters kommun att en bättre 

avgränsning för vägplanen skulle vara att inkludera sträckan genom Karlsgårdarna med åtgärderna 

bygdeväg samt gång- och cykelväg. Vidare borde förutsättningarna för en separerad GCM-väg 

utredas på sträckan från korsningen med Pungmakarbovägen fram till Karlsgårdarna, där anslutning 

kan ske mot kommunal gata, se figur 2.  

 

Säters kommun ser att detta förslag ger förutsättningar för ett sammanhängande GCM-vägnät 

mellan Säter och Bispberg samtidigt som boende i Karlsgårdarna får möjlighet att ta sig till GCM-

vägen på ett säkert sätt.  
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Trafikverkets förslag på 

GCM-väg 

Förslag på tillägg till 

vägplan, förlängd GCM-

väg 

Bygdeväg för att knyta in 

Karlsgårdarna i stråket 

Kommunens ansvar, del 

av Carusovägen samt 

banvall 

Figur 2: Kommunens inspel till Vägplanens omfattning i syfte att skapa det 

sammanhängande stråk som ÅVS:en redogör för.  
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Gällande detaljplaner 
Såsom påtalas i vägplanens samrådsunderlag angränsar vägplanen till två detaljplaner. Såsom 

förslaget ligger ses ingen stor påverkan på planerna men såsom Trafikverket också framför behöver 

detta studeras i fortsatt arbete. Säters kommun ser att eventuella intrång på detaljplaner och behov 

av förändring behöver hanteras via så kallat samordnat förfarande. 

 

Stadsplan för Heden Övre 4:1, Knutsbo 5:3 m.fl. fastigheter i Säters kommun, antagen 1972, kan 

komma att beröras i något större utsträckning baserat på kommunens förslag till avgränsning av 

vägplan, se figur 3.  

 

Figur 3: Gällande stadsplan med sträckan för förlängd GCM-väg enligt kommunens förslag inritad.  
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Vattenskyddsföreskrifter 
Säters kommun arbetar med framtagande av nya vattenskyddsföreskrifter i Säter. Arbetet berör 

området som vägplanen omfattar vilket kan komma att ställa högre krav på lösningar som planeras. 

Det är viktigt att frågan studeras vidare i det fortsatta arbetet med vägplanen.  

 

Gatubelysning 
Säters kommun ser att befintlig gatubelysningsanläggning bör anpassas till kommande utformning. 

Stolparna står på rätt sida av vägen med tanke på gång- och cykelvägens placering men armaturtyp 

och funktion behöver moderniseras och ses över så att den ger bästa möjliga funktion sett ur 

oskyddade trafikanters perspektiv.  

 

Hållplatser för kollektivtrafik 
Utifrån kommunens förslag till avgränsning av vägplanen behöver hållplatser för kollektivtrafik ses 

över. De bussar som passerar sträckan idag går i linjetrafik men utgör också i stor utsträckning 

skolskjuts. Det är viktigt att hållplatserna ges en trygg och säker utformning för framtiden.  
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1. Inledning 
Detta samrådsunderlag gäller vägplan för ny gång-, cykel och mopedväg längs en del av väg 780 i 

Bispberg, Säters kommun, Dalarnas län. 

1.1. Planläggningsprocessen  

Ett väg- eller järnvägsprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som styrs av lagar 

och som slutligen leder fram till en vägplan eller järnvägsplan. Figur 1 redovisar Trafikverkets 

planläggningsprocess samt vilket skede projektet befinner sig i. 

I början av planläggningen tar vi fram ett underlag som beskriver hur projektet kan påverka miljön. 

Underlaget ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. I så fall ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram till väg- eller järnvägsplanen, där 

Trafikverket beskriver projektets miljöpåverkan och föreslår försiktighets- och skyddsåtgärder. Om 

projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en miljöbeskrivning tas fram. Innan 

länsstyrelsen prövar om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska enskilda som 

kan antas bli särskilt berörda få möjlighet att yttra sig.  

Samråd är viktigt under hela planläggningen. Det innebär att Trafikverket utbyter information med 

och inhämtar synpunkter från bland annat andra myndigheter, organisationer, enskilda och allmänhet 

som berörs. Synpunkterna som kommer in under samråd sammanställs i en samrådsredogörelse. 

 

 

Figur 1. Trafikverkets planläggningsprocess i projekt som inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan, utan 

alternativa lokaliseringar. Det aktuella projektet befinner sig i skedet samrådsunderlag. 

1.2. Bakgrund och beskrivning av projektet  

Detta projekt avser en vägplan för ny gång-, cykel- och mopedväg (GCM-väg) i Bispberg, Säters 

kommun, Dalarnas län, se figur 2. Vägplanen omfattar sträckan från industriområdets södra utfart till 

pendlarparkeringen i anslutning till cirkulationsplatsen vid väg 70, se figur 3. GCM-vägen ansluts till 

Pungmakarbovägen i närhet till industriområdet där oskyddade trafikanter fortsatt kan nyttja befintlig 

industriväg vidare mot Bispberg.  

Aktuell sträcka ligger i Säters kommun längs väg 780. Väg 780 är en sekundär länsväg där vägbredd 

och hastighet varierar. Väg 780 korsar järnvägen i plan på bandel 333 längs järnvägslinjen mellan 

Säter och Vikmanshyttan. 
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Idag saknas GCM-väg mellan väg 70 och infarten till ett industriområde cirka 350 meter in längs  

väg 780. Oskyddade trafikanter går längs en upptrampad stig på den östra sidan om vägen. Befintligt 

vägskydd (B-anläggning1)  i plankorsningen uppfyller inte dagens säkerhetskrav.  

Den nya GCM-vägen föreslås på den östra sidan om väg 780 på en sträcka om cirka 360 meter och 

korsa Dalabanan i plan.  

Befintligt vägskydd i plankorsningen byts ut till en A-anläggning1 för att uppfylla dagens 

säkerhetskrav.  

 

Figur 2. Orienteringskarta   

 

 
1 A-anläggning innebär vägskyddsanläggning utrustad med helbommar som blockerar hela vägbanan.  
B-anläggning innebär en vägskyddsanläggning utrustad med bommar som täcker ett körfält i vardera 
riktningen, så kallade halvbommar. 
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År 2016 genomfördes en åtgärdsvalsstudie ”Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsbrister väg 780 och väg 

783, Bispberg-väg 70” i det aktuella området. Åtgärdsvalsstudiens avgränsning sträckte sig till 

Bispbergs klack och innefattade även anslutande gator, gång- och cykelnät i den omkringliggande 

bebyggelsen. I åtgärdsvalsstudien rekommenderades åtgärder som innefattade en ny gång- och 

cykelväg mellan den södra utfarten av industriområdet och pendlarparkeringen samt en säker passage 

i plan över järnvägen.  

1.3. Ändamål, effektmål och projektmål  

1.3.1. Ändamål 

• För gång-, cykel- och mopedvägen i Bispberg ta fram en hållbar anläggning som leder till ökad 

trygghet, framkomlighet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter. 

1.3.2. Effektmål 

• Skapa en säker passage i plan över järnvägen. 

• Skapa en säkrare färdväg för oskyddade trafikanter mellan riksväg 70 och industriområdets 

södra utfart. 

1.3.3. Projektmål  

• Gång-, cykel- och mopedväg mellan industriområdets södra utfart och pendlarparkeringen i 

anslutning till cirkulationsplatsen vid väg 70.  

• Inga personskador ska förekomma under projekttiden. 
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2. Avgränsningar 

2.1. Utrednings- och influensområde 

Utredningsområdet för detta samrådsunderlag utgörs av den aktuella sträckan för ny GCM-väg med 

dess närmaste omgivning. Utredningsområdet tar sin början vid industriområdets södra utfart och 

sträcker sig till pendlarparkeringen i anslutning till cirkulationsplatsen vid väg 70, se figur 3.  

Influensområdet är det område där miljöeffekter kan uppstå. Influensområdet är större än 

utredningsområdet och varierar i storlek beroende av miljöeffekt. För de flesta miljöaspekter bedöms 

effekter uppstå inom utredningsområdet och dess närhet, exempelvis natur- och kulturmiljö. 

Influensområdet är dock större för friluftsliv och inkluderar därför Rutbo och stigsystemet öster om 

väg 780.  

Influensområdet ska även täcka in övriga verksamheter som kan ge kumulativa effekter2. Det finns 

inte några pågående detaljplaner i Säters kommun som skulle kunna påverka projektet och inte heller 

några andra planerade verksamheter som Trafikverket har kännedom om. Detta kan förändras efter 

samrådet men preliminärt bedöms inga kumulativa effekter behöva tas upp i kommande 

miljöbeskrivning.   

 

Figur 3. Översiktskarta med utsatt utredningsområde för vägplanen.   

 
2 Summan av effekterna av flera störningskällor, eller av flera olika effekter från ett projekt.  
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2.2. Tid 

Vägplanen färdigställs efter samrådsperioden våren 2021 och beräknas finnas för allmänhetens 

granskning under hösten 2021. Därefter beräknas vägplanen att vara klar år 2022.   

En bygghandling beräknas vara klar år 2025. Planerad byggstart år 2026 och byggtiden bedöms vara 

ett år.   

3. Förutsättningarna i utrednings- och influensområdet 

3.1. Beskrivning av befintlig anläggning och omgivning 

På sträckan mellan väg 70 och Bispberg går väg 780 genom ett omväxlande, småskaligt landskap och 

passerar skogspartier, åkrar, gamla gårdar samt modernare villor. Landskapet känns mestadels slutet 

och även när det öppnar upp sig så är utblickarna inte långa. Karaktären längs sträckan är 

bymiljömässig med faluröda trähus, en del gärdesgårdar samt bebyggelse står delvis tätt intill vägen. 

På den aktuella sträckan (östra sidan) för vägplanen finns dock ingen bebyggelse nära vägen. Här 

präglas landskapet av närheten till väg 70, väg 780 och järnvägen.  

Enligt nationell vägdatabas (NVDB) är väg 780 en sekundär länsväg. Från korsning väg 70/väg 780 

fram till Pungmakarbovägen är vägen 6,2 meter bred. Den skyltade hastigheten är 60 km/h längs den 

aktuella sträckan och vägen är utformad som enfältsväg. Det finns befintlig belysning längs väg 780 på 

den östra sidan.  

Det finns ett behov att röra sig längs med väg 780 till målpunkter som kringliggande byar, fotbollsplan 

samt industriområde. Oskyddade trafikanter går idag längs en upptrampad stig på den östra sidan om 

vägen.  Industriområdet är av intresse att utvecklas för mer industri och verksamheter där cykling är 

viktig för att personal ska kunna ta sig till och från jobbet. 

Från cirkulationsplatsen vid väg 70/väg 780 till Pungmakarbovägen saknas diken enligt gällande 

standard. Det vatten som rinner av från vägbanan infiltrerar direkt i marken. Delar av sträckan från 

väg 70/väg 780 till Pungmakarbovägen är av Trafikverket kategoriserad som konfliktsträcka med 

grundvattenförekomsten Badelundaåsen. 

Det finns en större ledningsrätt med bland annat vatten- och avloppsledningar samt flertalet brunnar 

intill väg 780. Kablar som optokabel, mellanortskabel, signalkabel, elkabel finns markförlagd på båda 

sidor om järnvägen längs linjesträckan inom utredningsområdet.  

Intill järnvägen, vid vägövergången, finns en vägkur3 från slutet av 70-talet.  

Enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) jordartskarta, figur 4, ligger området för GCM-vägen 

på isälvssediment. Silt och sand förväntas dominera sträckan. 

Väg 780 korsar Dalabanan i plan på bandel 333 längs järnvägslinjen mellan Säter och Vikmanshyttan. 

I plankorsningen finns idag ett aktivt vägskydd av typen B-anläggning1. Det finns fyra 

kryssmärkesstolpar med tillhörande ljud och ljussignaler.  

Befintliga stolpar är utförda enligt äldre standard med stolpar ingjutna i fundamenten. Vägportalen 

vid plankorsningen består av trästolpar.  

Tre industritomter strax utanför utredningsområdet är av länsstyrelsen utpekade som potentiellt 

förorenade områden, se figur 5 

 
3 En vägkur är en mindre teknikbyggnad för vägövergången.  
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Väster om väg 780, i Rutbo, finns en fotbollsplan, se figur 3. Öster om väg 780 finns ett skogsområde 

med stigar som ansluter till ett sammanhängande stigsystem norr om järnvägen. 

 

Figur 4. Jordartskarta  

3.1.1. Riksintressen 

Riksintressen: Säterdalen med ravin och niplandskapet i Gustafs utgör ett riksintresse för naturvård 

enligt 3 kap 6§ miljöbalken, se figur 5.  

Både riksväg 70 och Dalabanan utgör riksintressen för kommunikation enligt 3 kap 8§ miljöbalken.  

3.1.2. Natur, kultur och grundvatten  

I utredningsområdet mellan väg 70 och järnvägen finns inga kända naturvärden eller naturvårdsarter. 

Öster om väg 780 finns ett skogsområde och väster om vägen finns bebyggelse i Rutbo, åkermark samt 

mindre skogspartier närmast vägen.  

Inom ungefär samma geografiska utbredning som Riksintresseområdet Säterdalen ligger ett område 

som är utpekat av länsstyrelsen som övrigt intresse för naturvården, övrigt intresse för friluftslivet 

samt som värdefullt odlingslandskap. Dessa intresseområden sammanfaller geografiskt och området 
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sträcker sig från Solvarbo i norr och ner till Säter där väg 780 utgör den ostliga gränsen. Se 

utbredningen för riksintresset i figur 5. 

I Kulturmiljöregistret finns en arkeologisk lämning registrerad i Rutbo, se figur 5. Den utgörs av en 

bytomt/gårdstomt (L1999:2577), som har lagts in utifrån historiska kartor. Lämningen har inte 

bekräftats i fält och saknar därför antikvarisk bedömning.   

Utredningsområdet ligger i utkanten av en grundvattenförekomst (SE668733-150625) vilken av 

vattenmyndigheten är utpekad som ett skyddat område enligt 3§ vattenförvaltningsförordningen, se 

figur 5. Vattenförekomsten uppnår miljökvalitetsnormen4 god kemisk och kvantitativ status (VISS). 

Grundvattenförekomsten sträcker sig från Säter till Grådö söder om Hedemora.  

  

Figur 5. Miljökarta 

  

 
4 Miljökvalitetsnormer är ett styrmedel i svensk miljörätt grundat på EU-direktiv. En miljökvalitetsnorm anger 
exempelvis högsta eller lägsta tillåtna halt av ett visst ämne i luft/vatten/mark eller av en indikatororganism i 
vatten. 
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3.2. Angränsande planering  

3.2.1. Översiktsplan  

Enligt Säter kommuns översiktsplan (2013) behöver det kommunala gång- och cykelvägnätet förlängas 

från de centrala delarna av tätorten till de närliggande byarna. Säters kommun vill skapa ett tryggt och 

säkert gång- och cykelvägnät mellan Säter och Bispbergshyttan.   

3.2.2. Detaljplaner 

Nedan listas befintliga detaljplaner som finns i närheten till projektet. Hur dessa påverkas och bör 

hanteras utreds i senare skeden. Bedömningen i dagsläget är att dessa inte kommer att påverkas.  

• Detaljplan 1637S 

• Stadsplan 1369L  

4. Projektets lokalisering, utformning, omfattning och 
utmärkande egenskaper 

Den aktuella vägsträckans lokalisering beskrivs i avsnitt 1.2 Bakgrund och beskrivning av projektet, se 

även Figur 2.  

Ny GCM-väg planeras att ligga på den östra sidan parallellt med befintlig väg 780. Valet av lokalisering 

baseras på tidigare framtagna åtgärder ur åtgärdsvalsstudien ” Trafiksäkerhets- och 

tillgänglighetsbrister väg 780 och väg 783, Bispberg-väg 70”. Den nya GCM-vägen kommer att gå från 

strax norr om cirkulationsplatsen för att sedan ansluta till Pungmakarbovägen. Där kan oskyddade 

trafikanter fortsatt nyttja befintlig industriväg vidare mot Bispberg. Den nya GCM-vägen blir 2,6 meter 

bred och blir cirka 360 meter lång. GCM-vägen separeras från väg 780 med en skiljeremsa. 

Befintlig avvattning antas ske genom naturlig infiltrering i marken. 

Ny vägkur2 anläggs men bedöms rymmas inom befintlig järnvägsfastighet. Vägkuren innebär 

marginell påverkan i storlek och kan med fördel placeras på befintlig plats. 

Eventuella åtgärder för befintlig belysning utreds i kommande skede.  

Befintligt vägskydd i plankorsningen byts ut till en A-anläggning för att uppfylla dagens säkerhetskrav. 

Det nya vägskyddet medger separat passage över järnvägen för GCM-vägen och förses med egna 

bomdriv och bommar.  

4.1. De möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper 

Naturmiljön kommer att påverkas genom att mark tas i anspråk för GCM-vägen. Preliminärt bedöms 

effekterna på naturmiljön inte bli betydande eftersom det är ett begränsat område som påverkas och 

det finns inga kända naturvärden. En naturvärdesinventering kommer att utföras våren 2021 och 

resultaten redovisas i vägplanens granskningshandling. Riksintresseområdet Säterdalen, Säterdalen 

naturreservat samt övriga naturmiljöer som utpekats av länsstyrelsen kommer inte påverkas av 

projektet då de utpekade områdena ligger väster om väg 780 och GCM-vägen planeras att anläggas 

öster om vägen.  
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Kulturmiljöintressen kan komma att påverkas då det finns en arkeologisk lämning i Rutbo, på västra 

sidan om vägen, vars utbredning inte är fastlagd. GCM-vägen planeras att anläggas på den östra sidan 

om väg 780 varför effekterna på kulturmiljön inte bedöms bli betydande.  

Effekterna för friluftslivet och tillgängligheten bedöms bli positiva genom att GCM-vägen ökar 

möjligheterna för oskyddade trafikanter att röra sig längs vägen.  

Vissa störningar kommer att uppstå under byggskedet då buller ökar på grund av byggtrafik. 

Störningarna bedöms inte bli betydande då de uppstår under en begränsad period, projektets 

omfattning är begränsad samt att det inte finns några bostäder på den aktuella sträckan för vägplanen, 

det finns dock bebyggelse på den västra sidan om vägen. 

En kort sträcka av GCM-vägen går genom en grundvattenförekomst vilken är skyddad enligt 3§ 

vattenförvaltningsförordningen. Under förutsättning att försiktighet iakttas under byggskedet bedöms 

inte projektet medföra någon betydande miljöeffekt med avseende på grundvatten.  

Projektet tar skogsmark i anspråk, men i en begränsad omfattning varför effekterna för skogsbruket 

inte bedöms bli betydande.  

Projektet bedöms inte påverka landskapsbilden på ett betydande sätt.  

5. Åtgärder 
Uppställning av maskiner under byggtid får inte ske på ett sådant sätt att spill eller läckage från 

arbetsmaskiner riskerar att påverka grundvattnet.  

Masshanteringen inom projektet ska ske på ett sådant sätt att risk för spridning av eventuella 

föroreningar eller invasiva arter minimeras.  

6. Bedömning av åtgärdens miljöpåverkan 
Trafikverket gör bedömningen att projektet inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Projektet medför positiva effekter för människors hälsa eftersom tillgängligheten och tryggheten ökar i 

och med ny GCM-väg. Projektet medför små negativa effekter för övriga miljöintressen.  

7. Fortsatt arbete 

7.1. Planläggning 

Detta dokument utgör underlag för länsstyrelsens beslut om åtgärden kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. Beslutet ger förutsättningarna för hur den fortsatta planeringen av projektet kommer 

drivas vidare av Trafikverket. 

För åtgärder som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska projektet upprätta en 

miljökonsekvensbeskrivning som sedan ska godkännas av länsstyrelsen. Dessutom ska Trafikverket 

samråda med en utökad samrådskrets i den efterföljande planeringen. Den utökade kretsen ska bestå 

av övriga statliga myndigheter samt den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda. 

Samråd som genomförs i samband med detta samrådsunderlags upprättande kommer att beskrivas i 

projektets samrådsredogörelse. 
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7.2. Viktiga frågeställningar 

Frågor som behöver särskild uppmärksamhet i det fortsatta arbetet:  

• Åtgärder för trafik under byggtid  

• Resultat från naturvärdesinventeringen 

• Ledningssamordning  

• Eventuell utredning av fornlämning 

• Utreda eventuella behov av försiktighetsåtgärder kopplat till grundvattenförekomst  

• Utreda mer exakt utformning och placering av GCM-vägen 

8. Källor 
Åtgärdsvalsstudie trafiksäkerhets- och tillgänglighetsbrister väg 780 och väg 783, Bispberg-väg 
70. Trafikverket 2016. 

Översiktsplan 2013. Säters kommun. Laga kraft 2013-07-09. 

Länsstyrelsens planeringsunderlag. www.lansstyrelsen.se karttjänster och geodata. Uttag 2021-01-07. 

Säters kommun, pågående detaljplaner. https://www.sater.se/trafik-stadsplanering/pagaende-
planarbeten/. Uttag 2021-01-18. 

VISS (Vatteninformationssystem Sverige). https://viss.lansstyrelsen.se. Uttag 2021-01-07. 

https://www.sater.se/trafik-stadsplanering/pagaende-planarbeten/
https://www.sater.se/trafik-stadsplanering/pagaende-planarbeten/
https://viss.lansstyrelsen.se/
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INITIERA

Bakgrund och syfte

Säters kommun har till Trafikverket och Region Dalarna lyft ett behov av att öka tillgängligheten och
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter på väg 780 och väg 783 mellan Bispbergs och väg 70 i Säter
kommun.  Idag råder det bristfälliga gång- och cykelförbindelse på sträckan mellan Bispbergs by och
väg 70. Region Dalarna har utifrån Säters kommuns prioriteringar och i samråd med Trafikverket
fattat beslut om att föreslå Trafikverket att fram en åtgärdsvalsstudie för sträckan Bispberg-väg 70.
Trafikverket har i samverkan med berörda aktörer och intressenter genomfört åtgärdsvalsstudien.

Syftet med åtgärdsvalsstudien är att få samsyn mellan viktiga aktörer om brister och behov, mål och
åtgärder som behöver vidtas för de oskyddade trafikanterna efter berörd sträcka. Resultatet av
åtgärdsvalsstudien ska fungera som ett gemensamt planeringsunderlag för de olika aktörernas
fortsatta arbete.

Avgränsningar

Studien omfattar sträckan längs väg 780 och väg 783 mellan väg 70 och korsningen väg 783/enskild
väg samt längre norrut av enskild väg fram till parkeringen för Bispbergs klack. Att den enskilda vägen
ingår i åtgärdsvalsåtgärdsvalsstudieområdet beror på att flera målpunkter, såsom Bispbergs herrgård
och Bispbergs klack, finns längs vägen. Studien innefattar även hur anslutande gator, gång- och
cykelnät och den omkringliggande bebyggelsen ansluter till och kopplas samman med
åtgärdsvalsstudieområde. Åtgärdsvalsstudieområdet är cirka 3,5 km långt, se figur 1.
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Figur 1. Översiktskarta som redovisar avgränsningen av åtgärdsvalsstudien med streckad röd linje.

Involverade aktörer och övriga intressenter

Åtgärdsvalsstudien har drivits av en arbetsgrupp där följande organisationer och personer har ingått:

· Trafikverket: Annelie Paavo, projektledare, Christina Hjorth, samhällsplanerare

· Säter kommun: Mikael Spjut, Gatuchef, Andreas Mossberg, samhällsbyggnadschef

· Region Dalarna: Lars Nord, samhällsplanerare, Kent Söderlund, infrastrukturstrateg

· Sweco: Isak Jakobsson, uppdragsledare, Sara Johansson, bitr. uppdragsledare

Bispbergs

herrgård

Industriområde
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I arbetet med åtgärdsvalsstudien identifierades följande intressenter:

· Bispbergs Herrgård

· Bispbergs byförening

· Berglunds Bilsmedja

· Hydroscand Machine AB

· Järudds bil

· Järudds gräv AB

Tidigare planeringsunderlag och gällande planer

Översiktsplan för Säters kommun från 2013
Det kommunala gång- och cykelvägnätet i de centrala delarna av Säter är väl utbyggda men det
behöver förlängas till närliggande byar. Enligt översiktsplanen vill Säters kommun skapa ett tryggt och
säkert gång- och cykelstråk mellan Säter och Bispbergshyttan.

Områdesbestämmelser för Bispbergs by
Områdesbestämmelser finns för Bispberg som reglerar bl.a. bebyggelsen och beläggning av byvägarna
och banvallen genom Bispbergs by.

Överenskommelse mellan aktörer
för genomförande av studie, eventuellt: Ja ☐    Nej ☐

Eventuell kommentar:

Medverkande kompetenser och personer:
Annelie Paavo, Christina Hjorth, Mikael Spjut, Lars Nord, Isak Jakobsson, Sara Johansson
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FÖRSTÅ SITUATIONEN

Problem, brister och behov

Väg 780 upplevs som osäker av oskyddade trafikanter, längs med väg 780 och väg 783 tvingas biltrafik
och oskyddade trafikanter samsas. Vägen är relativt smal och går genom bymiljö där gårdar och hus
ligger nära vägen, särskilt på sträckan genom Bispbergs by. Bristfällig gång- och cykelförbindelse samt
avsaknad av säkra passager gör sträckan otrygg för oskyddade trafikanter. Där väg 780 ansluter till väg
70 finns en pendlarparkering för bussresenärer och längs väg 70 finns gång- och cykelväg in till
centrala Säter.

Säters kommun har sedan länge framfört önskemål om att sträckan ska ingå i ett sammankopplat
cykelnät i Säter, både utifrån arbetspendling och cykelturism. Boende i Bispbergs by och längs med
väg 780 har ett behov av att ta sig med cykel in till Säter och sett utifrån avståndet så är det möjligt
men problematiken kopplade till trafiksäkerhets- och tillgänglighetsbristen. På sträckan har enligt
STRADA under perioden 2006-2016 inträffat en olycka med personskador. Detta var en singelolycka
med motorcykel i korsningen väg 783/enskild väg.

I tabellen under rubriken ”Pröva tänkbara lösningar” framgår samtliga problem, brister och behov
som framkommit under åtgärdsvalsstudieprocessen. Identifierade problem, brister och behov som är
knutna till geografiska platser redovisas i figur 2.
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Figur 2. Identifierade problem, brister och behov längs med sträckan
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Nuläge

Väg 780 är en sekundär länsväg. Vägbredden längs den aktuella sträckan är varierande. Från väg 70
och fram till korsning väg 780/väg 783 är vägbredden 6,2 meter. Från korsning väg 780/783 fram till
korsning väg 783/enskild väg är vägen 5 meter bred.

Den skyltade hastigheten på väg 780 är varierande. Från korsning väg 70/väg 780 är
hastighetsgränsen 60 km/h. Förbi Karlsgårdarna är hastighetsgränsen 40 km/h. Efter Karlsgårdarna
är hastighetsgränsen åter 60 km/h fram till Nedre Stubbersbo där övergår hastighetsgränsen till 40
km/h. På väg 783 är det 40 km/h, se figur 3. Bilar kör inte för fort genom området (34 km/h) längs väg
783 enligt trafikmätningar som har genomförts (källa: Vägtrafikflödeskartan). Enligt nationella
vägdatabasen (NVDB) fortsätter den mesta tunga trafiken in på väg 781 från vägkorsningen söder om
Bispbergs by – på väg 783 färdas 26 fordon tung trafik jämfört med 108 fordon på väg 781 (mätår
2014). Den tunga trafiken utgör på båda vägarna cirka 8 procent av den totala trafiken.

Figur 3. Hastighetsgränser i området.
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Det finns ett behov av att röra sig längs väg 783 genom Bispbergs by, men där bedömer
projektgruppen att trafikmiljön ändå håller den standard som behövs i en bymiljö.

Sträckan mellan parkeringen för Bispbergs klack och korsning väg 783/enskild väg har enskild
väghållare. Väg 780 och väg 783 har Trafikverket som väghållare. Den befintliga gång- och cykelvägen
som går på banvallen delvis parallellt med väg 780 och väg 783 har kommunal väghållare. För den del
av banvallen som inte är skyltad som gång- och cykelväg har oklara drift- och ägarförhållanden.

Det finns en planskild gång- och cykelpassage under väg 70 för passage från pendlarparkeringen och
vidare in till Säters tätort. På den första delen av sträckan cirka 850 meter av totalt cirka 2 km från
Bispberg finns en separerad enklare grusad gång- och cykelväg som kommunen är väghållare för.

Längs den studerade sträckan finns sju busshållplatser. Busshållplatserna längs väg 780 har endast en
ficka som hållplats. Längs 783 är busshållplatserna endast en stolpe vid vägkanten, se figur 4.

Del av väg 780 tangerar ett naturreservat, del av Säterdalen.

Det finns riksintresse för friluftsliv som angränsar till västra delen av väg 780. Riksintresse för
kulturmiljövård i Bispberg. Riksintresse för naturvård angränsar till västra delen av väg 780. Det finns
några fornlämningar efter vägen att ta hänsyn till när åtgärderna ska genomföras.

Längs åtgärdsvalsstudiens aktuella sträcka bor cirka 293 personer som är fördelade på cirka 100
hushåll. I Bispberg pågår en generationsväxling och i dagsläget är befolkningssammansättningen
blandad men många barnfamiljer flyttar dit eftersom Bispberg är ett attraktivt område.  Det finns
utvecklingspotential i Bispberg. Bispbergs Herrgård tittar exempelvis på möjligheter för turismcykling,
”Cykelled”. Säters kommun arbetar med turismcykling, bland annat i samverkan med Bispbergs
Herrgård. Den studerade sträckan ingår som en del i ett projekt för cykelväg för turism.
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Figur 3. Målpunktskarta
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Kommande utveckling

Enligt Säter kommuns översiktsplan finns utvecklingsplaner för industri och verksamhet. I Bispberg
finns utvecklingsplaner för bostäder.

Asfaltering av banvallen kommer att göras av kommunen under 2017 på sträckan Karlsgårdarna-
korsning väg 780/783.

Det finns ett industriområde, direkt norr om järnvägen, som är av intresse att utveckla för mer industri
och verksamheter. Där är cykling viktig för att personal ska kunna ta sig till arbetet. Andra målpunkter
längs med sträckan är naturreservat Bispbergs klack, Karlsgårdarna, Bispbergs Herrgård samt
bostäder i Bispbergs by. Säters tätort är en målpunkt bortanför sträckan men dit finns det behov att ta
sig för boende med cykel i Bispberg.

Krav (funktion, tekniska, ekonomiska, miljö, trafiksäkerhet med mera)

Åtgärderna och lösningarna ska tas fram utifrån fyrstegsprincipen och fysiska åtgärder ska följa VGU
(Vägar och gators utformning).

Mål för lösningar (eftersträvad kvalitet)

De åtgärder och lösningar som tas fram för att lösa bristerna och uppfylla behoven ska bidra till att
uppfylla åtgärdsvalsstudiens mål ”Förbättrad tillgänglighet och trafiksäkerhet för oskyddade
trafikanter”.

Överenskommelse mellan aktörer
för genomförande av studie, eventuellt: Ja ☐    Nej ☐

Eventuell kommentar:

Medverkande kompetenser och personer:
Annelie Paavo, Christina Hjorth, Mikael Spjut, Lars Nord, Isak Jakobsson, Sara Johansson



PRÖVA TÄNKBARA LÖSNINGAR

För att lösa identifierade brister och behov tog projektgruppen fram förslag till åtgärder med stöd av
fyrstegsprincipen, se tabell 1. Av tabellen framgår även grunden för bedömningen av vilka åtgärder
som projektgruppen inte valde att gå vidare med. Generellt rör det sig om åtgärder som har osäker
effekt, är alltför kortsiktiga lösningar, är olämpliga att använda i den aktuella trafikmiljön eller istället
bör hanteras inom ramen för andra utredningar. För de åtgärder som valts att gå vidare med redovisas
åtgärdernas geografiska placering i figur 5.



Figur 4. Åtgärdskarta
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Tabell 1. Problem, brister och behov samt åtgärder som studerats.

Nr. Problem/brist/
behov som hanteras Åtgärd som studerats och bedömts

Steg enligt
fyrstegs-
principen

Relevans
måluppfyllelse
enligt målen i
Förstå situationen
(Låg/Medel/Hög)

Uppskattad
kostnad
för åtgärd
(inkl. planering),
intervall. Anges när
tillämpligt.

Bedömning
genomförbarhet

Gå
vidare
Ja/Nej

Kommentar
Allmän kommentar samt
motiv
till bortsortering om Nej

Generellt för hela sträckan längs väg 780 och väg 783

1

Bristfällig gång- och
cykelförbindelse vad gäller
trafiksäkerhet och
tillgänglighet:

- Varierat underhåll på
banvallen.

- Knöligt underlag där
ridning har skett.

- Sträckan södra utfarten
från industriområdet-
pendlarparkeringen väg
70 saknar parallella
förbindelser för gång-
och cykel helt, dessutom
otydligt hur oskyddade
trafikanter ska röra sig
närmast väg 70.

1.1 Använd banvallen längs hela
sträckan som gång- och
cykelförbindelse:

- Översyn ägarförhållanden och
driftförhållanden.

- Förbättring av
underlaget/beläggningen av
banvallen.

- Utforma banvallen för både
gång, cykling och ridning
(kompisled).

1-2 Medel

Utredning ägar-
och drift-
förhållanden:
10-50 tkr

Upprustning
banvallen:
1,5-3 mkr

Ja

Asfaltering av
banvallen kommer
att göras av
kommunen under
2017 på sträckan
Karlsgårdarna-
korsning väg
780/783.

Upprustning
banvallen sträckan
industriområdet-
Karlsgårdarna
Längd 500 m: 0,5-1
mkr.

Upprustning
banvallen sträckan
korsning väg
780/783-Bispbergs
järnvägsstation
Längd 1000m: 1-2
mkr.

1.2 Översyn anslutningar till
banvallen från all bebyggelse i
närheten av banvallen (t.ex.
Bispbergs by, Knutsbo,
Karlsgårdarna).

1 - Utredning: 50-
100 tkr Ja

Karlsgårdarna ligger
för långt ifrån
banvallen och löses
genom bymiljöväg
istället.
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1.3 Ny gång- och cykelväg mellan
södra utfarten industriområdet
och pendlarparkeringen. 4 Hög

1,0-1,7 mkr
varav  belysning
ca 350 tkr

Ja Längd: 350 m.

1.4 Bymiljöväg genom
Karlsgårdarna. 2 Låg/Medel 300-750 tkr Ja

Från södra infarten
till industriområdet
till Vällingdalen.
Längd 750 m.

1.5 Bättre turutbud i
kollektivtrafiken (för att öka
tillgängligheten för oskyddade
trafikanter).

1 Låg - Ja

2

Avsaknad av säkra passager för
oskyddade trafikanter:
- Behov av att ta sig över

vägen på sträckan mellan
industriområdet och
pendlarparkeringen.

2.1 Säker gång- och cykel-passage
i plan över väg 780. 3 Medel 300-600 tkr Ja Kostnad avser ny

passage i plan.

3

Bristande utformning av
hållplatser samt osäkra och
otrygga gångförbindelser till
busshållplatser.

3.1 Förbättrade hållplatser, t.ex.
timglashållplats (t.ex. för
hållplatserna genom Bispbergs
by).

3 Medel 0,6-1,2 mkr Ja

Dialog med
Dalatrafik.

4 timglashållplatser
Á-pris hållplats (typ
timglas): 150-300
tkr.

3.2 Skolskjuts från båda sidor av
vägen. Bussen vänder. 1 Låg - Ja Dialog med

Dalatrafik.

4

Bristande belysning.

4.1 Översyn belysning för
oskyddade trafikanter. 1 - Utredning: 30-

60 tkr Ja Belysning ca 1000
kr/m.
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Sträckan korsning väg 70 - Karlsgårdarna

5

Sträcka som är smal och dåligt
upplyst.

5.1 Ny gång- och cykelväg med
belysning med säker gång- och
cykelpassage i plan över väg 780.

4 Hög Se 1.3 + 2.1 för
kostnad. Ja

5.2 Säker gång- och cykel-passage
i plan över järnvägen. 3 Medel 1,5-4 mkr Ja Avser flytt av

bomanläggning etc.

5.3 Säker planskild gång- och
cykel-passage av järnvägen. 3 Hög 6-10 mkr Nej

Plattram bro
lanserad.

En planskildhet för
alla trafikslag är den
bästa lösningen
långsiktigt, men inte
aktuellt nu på grund
av höga kostnader.

6

Otydligt hur man ska cykla
närmast väg 70. Rörig
trafikmiljö då bilar kommer
från flera håll.

Se åtgärd 5.1, 5.2 och 5.3. -

7
Risk för spårspring vid järnväg
(stängsel saknas). Se åtgärd 5.2 och 5.3. -

Sträckan Karlsgårdarna - korsning väg 780/väg 783

8

Banvallen utgörs av väg med
mjuk eller knölig beläggning.
Otryggt på grund av avsaknad
av belysning.

8.1 Upprustning av banvall.
Översyn beläggning. 1-2 Låg Se punkt 1.1 Ja

8.2 Översyn ägar- och
driftförhållanden. 1 - Se åtgärd 1.1 Ja

8.3 Bymiljöväg genom
Karlsgårdarna. 2 Låg/Medel Se punkt 1.4 Ja
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Korsning väg 780/väg 783

9

Bristfällig utformning av
korsning väg 780/väg 783:

- Kurva och krön innebär
risk när oskyddade
trafikanter ska passera,
särskilt om två bilar ska
mötas.

- Skyltar skapar dålig sikt.
- Skoteråkare, häst med vagn

och fyrhjulingar nyttjar
banvallen, tar sig förbi de
svängbara bommarna.

9.1 Översyn placering av skyltar i
korsningen. 1 - Utredning 20-

40 tkr Nej

Ingår inte i
åtgärdsvalsstudiens
syfte eller mål.
Hanteras av
Trafikverket i annan
process.

9.2 Översyn av banvallens
passage av väg 783, vad gäller
utformning och skyltning,
t.ex.:
- Skylta ”varning för

cyklister”.
- Skylta för cykeltrafikanter

på banvallen att det
kommer en korsning.

- Översyn av bommar in på
banvallen. Uppnå
funktionen att stoppa
skoteråkare, häst med
vagn, fyrhjulingar
samtidigt att varna
trafikanter på banvallen
att det kommer en
korsning.

- Hastighetssäkring.

1 - Utredning: 30-
80 tkr Ja

Sträckan korsning väg 780/väg 783 – väg 783/enskild väg

10

Banvallen norr om korsning
väg 780/väg 783 har
dåligt/varierande underhåll.

10.1 Översyn drift- och
ägarförhållanden. 1 - Se åtgärd 1.1 Ja

10.2 Upprustning av banvallen. 2 Låg Se åtgärd 1.1 Ja Längd: ca 1000 m.
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Korsning väg 783/enskild väg

11

Risk för incidenter i
korsningen pga:

- Högerregel.
- Dålig sikt.
- Vägen lutar. Fordon på

väg 783 får stå i motlut
för att vänta in trafik i
korsning.

11.1 Huvudled för trafik på väg
783 och väjningsplikt för
anslutande vägar. 2 Låg - Nej

Ingår inte i
åtgärdsvalsstudiens
syfte eller mål.
Hanteras av
Trafikverket och
vägföreningen i
annan process.

11.2 Skyltning ”Varning för
korsning”. 2 Låg - Nej

Ingår inte i
åtgärdsvalsstudiens
syfte eller mål.
Hanteras av
Trafikverket och
vägföreningen i
annan process.

11.3 Siktröjning. 2 Låg - Nej

Ingår inte i
åtgärdsvalsstudiens
syfte eller mål.
Hanteras av
Trafikverket och
vägföreningen i
annan process.

Sträckan korsning väg 783/enskild väg – parkeringen Bispbergs klack

12

Beläggning börjar bli dålig. 12.1 Dialog mellan vägföreningen
och kommunen om drift och
skötsel av enskilda vägen. 1 - - Ja
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Paketeringsförslag

Eftersom inga alternativa lösningar var aktuella i denna fas i åtgärdsvalsstudieprocessen formades endast ett (1) åtgärdspaket, se tabell 2.

Tabell 2. Förslag till åtgärdspaket

Paket Ingående lösningar Kommentar

A

Gång- och cykelväg mellan södra utfarten industriområdet och pendlarparkeringen inkl
(1.3). Säker passage i plan över väg 780 på sträckan (5.1).
Säker passage i plan över järnvägen (5.2).
Förbättrad banvall för gång, cykling och ridning (1.1).
Bymiljöväg genom Karlsgårdarna (8.3).
Förbättrade hållplatser och kollektivtrafik (3.1, 3.2).
Övergripande utredningar och översyn av drift- och ägarförhållanden banvallen (10.1),
gång- och cykel-anslutningar till banvallen(1.2), belysning, skyltning och utformning i
korsning väg 780/783 (4.1), drift och skötsel av enskilda vägen på sträckan Herrgården-
klackens parkering (8.1-8.2).

Totalt 5-12 mkr

varav utredningar 100-300 tkr
(alla utredningar är ej prissatta).



EFFEKTBEDÖMNING

För samtliga åtgärdspaket har en förenklad effektbedömning genomförts enligt Trafikverkets mall
”TMALL 0395 SEB Övriga åtgärdsvalsstudier”. I den förenklade effektbedömningen bedömdes
översiktligt åtgärdspaketets bidrag till de transportpolitiska målen, åtgärdspaketets bidrag till en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning, fördelningsaspekter samt
eventuella målkonflikter Se bilaga 1.

Åtgärdspaketets bidrag till de transportpolitiska målen är överlag positivt eller något positivt. Positivt
bidrag för gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer på grund av en ökad säkerhet och
tillgänglighet. Undantaget är de något negativa bidrag till hänsynsmålen om näringslivets transporter
samt tillgänglighet regionalt på grund av sämre tillgänglighet för motorfordon vid bymiljöväg, säker
gång- och cykelpassage samt ev. timglas-hållplatser. Ytterligare undantag är de något negativa
bidragen till landskap och klimat på grund av markintrång vid byggande av ny gång- och cykelväg
samt på grund av byggande, drift och underhåll, främst av ny gång- och cykelväg.

Åtgärdspaketets bidrag till en samhällsekonomisk effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
är positiv vad gäller social och ekologisk hållbarhet. Den sociala hållbarheten ökar eftersom det
genomförs förbättringar i trafiksäkerheten och tillgängligheten för de oskyddade trafikanterna. Den
ekologiska hållbarheten ökar då andelen gående, cyklister samt kollektivtrafikresenärer ökar. Den
samhällsekonomiska hållbarheten är svårbedömd på grund av osäkerhet kring antal trafikanter som
påverkas av åtgärderna. Kostnaden för investeringen av ny gång- och cykelväg är (1,4-2,4 mkr) är dock
en relativt låg summa i förhållande till den totala sammanhängande gång- och cykelförbindelse som
skapas. Säker passage av järnvägen (1,5-4 mkr) är den mest kostnadsdrivande delåtgärden.

Fördelningsaspekterna visar att åtgärdspaketet har störst nytta lokalt i Säters kommun för gående och
cyklister och näst störst nytta för cykelturism i Säters kommun. Paketet har störst negativ nytta för
motorfordon lokalt.

Målkonflikter uppstår mellan förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter
kontra tillgänglighet för motorfordon och klimatmålet på grund av något ökade utsläpp vid byggande,
drift och underhåll samt mindre intrång i landskapet.

En sammanvägning av alla effekter pekar på att det föreslagna åtgärdspaketets ingående åtgärder ger
klart övervägande positiva effekter och innebär en relativt låg investeringskostnad i förhållande till den
totala sammanhängande gång- cykelförbindelse som skapas. Eftersom väg 780 och 783 inte är
utpekade i det funktionellt prioriterade vägnätet bedöms de positiva bidragen till oskyddade
trafikanter klart överväga de små negativa bidragen till motorfordon.
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Ange vad som används (utgör bilaga till studie): Eventuell kommentar:
☐ SEB-metod/relevanta delar av SEB-mallen

☐ Enkel SEB utan NNK TMALL 0395 SEB Övriga åtgärdsvalsstudier
☐ Enkel SEB med NNK

☐ Fullständig SEB utan NNK

☐ Fullständig SEB med NNK

Medverkande kompetenser och personer: Samma som ovan   Ja ☐   Nej ☐

Kristina Mattsson, Isak Jakobsson och Sara Johansson, Sweco och Annelie Paavo och Andreas Jonsson, Trafikverket

Eventuell kommentar:
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FORMA INRIKTNING OCH REKOMMENDERA ÅTGÄRDER

Utifrån genomförd effektbedömning är förslag på fortsatt inriktning från åtgärdsvalsstudien att gå vidare med paket A.

I den efterföljande processen efter åtgärdsvalsstudien kan beräkningar av den samhällsekonomiska nyttan göras för paketet för att få ett bättre
beslutsunderlag.

Slutligt val av utformning av säker passage av järnvägen för oskyddade trafikanter får bestämmas inom ramen för den efterföljande formella planprocessen
och projekteringen av sträckan som helhet.

Tabell 3. Ingående åtgärder i rekommenderat åtgärdspaket

Åtgärds-
paket

Inriktning och
rekommenderade åtgärder

Steg enligt
fyrstegs-
principen

Förslag till fortsatt
planering och hantering Tidsaspekt

genomförande
Ansvariga aktörer,
genomförande

Förslag till
finansiering Kommentar

A

1.1, 8.1, 8.2, 10.1, 10.2
Använd befintlig banvall längs
sträckan som gång- och
cykelförbindelse:
- Översyn ägarförhållanden

och driftförhållanden.
- Förbättring av

underlaget/beläggningen
av banvallen.

- Utforma banvallen för
både gång, cykling och
ridning (kompisled).

1-2 Kommunen driver arbetet. 2017-2019 Säters kommun Säters
kommun

1.2 Översyn anslutningar till
banvallen från all bebyggelse i
närheten av banvallen (t.ex.
Bispbergs by, Knutsbo,
Karlsgårdarna).

1 Kommunen driver arbetet i
samråd med Trafikverket. 2017-2019

Säters kommun,
Trafikverket,
fastighetsägare

Säters
kommun,
fastighetsägar
-e

Samordnas
med
förbättrade
hållplatser
och
bymiljöväg.

1.3 Gång- och cykelväg mellan
södra utfarten industriområdet
och pendlarparkeringen.

4
Hanteras i den formella
planprocessen och
projekteringen.

Åtgärder
prioriteras
utifrån den

Trafikverket,
Region Dalarna

Region
Dalarna
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ekonomiska
ramen för
länsplanens
genomförande.

genom
länsplan

1.4, 8.3 Bymiljöväg genom
Karlsgårdarna. 2

Hanteras i den formella
planprocessen och
projekteringen.

Åtgärder
prioriteras
utifrån den
ekonomiska
ramen för
länsplanens
genomförande.

Trafikverket,
Region Dalarna

Region
Dalarna
genom
länsplan

1.5 Bättre turutbud i
kollektivtrafiken (för att öka
tillgängligheten för oskyddade
trafikanter).

1 Kommunen inleder dialog
med Dalatrafik. 2017 Säters kommun,

Dalatrafik

Säters
kommun
(Region
Dalarna)

2.1, 5.1 Säker gång- och
cykelpassage i plan över väg
780.

3
Hanteras i den formella
planprocessen och
projekteringen.

Åtgärder
prioriteras
utifrån den
ekonomiska
ramen för
länsplanens
genomförande.

Trafikverket,
Region Dalarna

Region
Dalarna
genom
länsplan

3.1 Förbättrade hållplatser,
t.ex. timglashållplats (t.ex. för
hållplatserna genom Bispbergs
by).

3 Kommunen inleder dialog
med Dalatrafik. 2017 Säters kommun,

Dalatrafik

Region
Dalarna
genom
länsplan

3.2 Skolskjuts från båda sidor
av vägen. Bussen vänder. 1 Kommunen inleder dialog

med Dalatrafik. 2017 Säters kommun,
Dalatrafik

Säters
kommun
(Region
Dalarna)

4.1 Översyn belysning för
oskyddade trafikanter. 1 Hanteras inom ramen för

överenskommelsen. 2017 Trafikverket, Säters
kommun

Trafikverket,
Säters
kommun

Utgör ett
underlag för
den efter-
följande
formella
plan-
processen.
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5.2 Säker gång- och
cykelpassage i plan över
järnvägen.

3
Hanteras i den formella
planprocessen och
projekteringen.

Åtgärder
prioriteras
utifrån den
ekonomiska
ramen för
länsplanens
genomförande.

Trafikverket,
Region Dalarna.

Region
Dalarna
genom
länsplan

9.3 Översyn av banvallens
passage av väg 783, vad
gäller utformning och
skyltning, t.ex:
- Skylta ”varning för

cyklister”.
- Skylta för

cykeltrafikanter på
banvallen att det
kommer en korsning.

- Översyn av bommar in
på banvallen. Uppnå
funktionen att stoppa
skoteråkare, häst med
vagn, fyrhjulingar
samtidigt att varna
trafikanter på
banvallen att det
kommer en korsning.

1

Skyltning på väg 783
hanteras av trafikingenjör på
Trafikverket.

Kommunen har ansvar för
drift och underhåll av
bommar.

2017 Säters kommun,
Trafikverket

Säters
kommun,
Trafikverket

12.1 Dialog mellan
vägföreningen och kommunen
om drift och skötsel av
enskilda vägen.

1 Kommunen inleder dialog
med vägföreningen. 2017 Vägföreningen,

Säters kommun

Medverkande kompetenser och personer:
Annelie Paavo, Christina Hjorth, Mikael Spjut, Lars Nord, Isak Jakobsson, Sara Johansson
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Arbetsprocessen

Åtgärdsvalsstudieprocessen har bedrivits genom en dialog mellan berörda aktörer och intressenter för
att göra känt för alla inblandade om brister och behov efter berörd sträcka och vad som planeras, för
att få en gemensam utgångspunkt för vidare arbete.

Åtgärdsvalsstudien har drivits av en projektgrupp, se kapitlet ”Aktörer och övriga intressenter”.
Projektgruppen har bearbetat och kompletterat identifierade behov och brister, förslag på åtgärder och
tagit fram övergripande mål samt kontinuerligt lämnat synpunkter på allt material som konsulten
Sweco tagit fram. Arbetet i projektgruppen har skett både som fysiska möten och
telefon/distansmöten.

Inom åtgärdsvalsstudien har en workshop genomförts där intressenter bjudits in. Under workshopen
genomfördes ett  platsbesök för att bredda kunskaperna om nulägesförutsättningarna (t.ex. brister,
behov och målpunkter). Utifrån de brister och behov som identifierades tog projektgruppen
tillsammans med intressenterna och en vägutformningsexpert från konsulten fram åtgärdsförslag
under workshopen.

Ställningstagande och fortsatt hantering

Utifrån rekommenderat åtgärdspaket och ingående åtgärder kommer en avsiktsförklaring att tas fram
och undertecknas av ansvariga aktörer. Avsiktsförklaringen ska ange en överenskommen
rekommenderad fortsatt inriktning och slutlig ansvarsfördelning mellan aktörerna. Den ska även ange
hur uppföljning av föreslagna åtgärder ska genomföras. Trafikverket ansvarar för processen fram till
dess att avsiktsförklaringen är undertecknad. Trafikverket ska även upprätta en tidplan för denna
process.

En avsiktsförklaring föregås av ett ställningstagande av respektive part gällande utpekat ansvar enligt
föreslagna åtgärder.

Bilagor

Bilaga 1 – Samlad effektbedömning (SEB)
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Bilaga 1 – Samlad effektbedömning (SEB)

Bakgrund och syfte

Säters kommun har till Trafikverket och Region Dalarna lyft ett behov av att öka tillgängligheten och
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter på väg 780 och väg 783 mellan Bispbergs och väg 70 i Säter
kommun.  Idag råder det bristfälliga gång- och cykelförbindelse på sträckan mellan Bispbergs by och
väg 70. Region Dalarna har utifrån Säters kommuns prioriteringar och i samråd med Trafikverket
fattat beslut om att föreslå Trafikverket att fram en åtgärdsvalsstudie för sträckan Bispberg-väg 70.
Trafikverket har i samverkan med berörda aktörer och intressenter genomfört åtgärdsvalsstudien.

Syftet med åtgärdsvalsstudien är att få samsyn mellan viktiga aktörer om brister och behov, mål och
åtgärder som behöver vidtas för de oskyddade trafikanterna efter berörd sträcka. Resultatet av
åtgärdsvalsstudien ska fungera som ett gemensamt planeringsunderlag för de olika aktörernas
fortsatta arbete.

Problembild

Väg 780 upplevs som osäker av oskyddade trafikanter, längs med väg 780 och väg 783 tvingas biltrafik
och oskyddade trafikanter samsas. Vägen är relativt smal och går genom bymiljö där gårdar och hus
ligger nära vägen, särskilt på sträckan genom Bispbergs by. Bristfällig gång- och cykelförbindelse samt
avsaknad av säkra passager gör sträckan otrygg för oskyddade trafikanter. Där väg 780 ansluter till väg
70 finns en pendlarparkering för bussresenärer och längs väg 70 finns gång- och cykelväg in till
centrala Säter.

Säters kommun har sedan länge framfört önskemål om att sträckan ska ingå i ett sammankopplat
cykelnät i Säter, både utifrån arbetspendling och cykelturism. Längs åtgärdsvalsstudiens aktuella
sträcka bor cirka 293 personer som är fördelade på 100 hushåll. Boende i Bispbergs by och längs med
väg 780 har ett behov av att ta sig md cykel in till Säter och sett utifrån avståndet så är det möjligt men
problematiken kopplade till trafiksäkerhets- och tillgänglighetsbristen. På sträckan har enligt STRADA
under perioden 2006-2016 inträffat en olycka med personskador. Detta var en singelolycka med
motorcykel i korsningen väg 783/enskild väg.

Mål för lösningar

De åtgärder och lösningar som tas fram för att lösa bristerna och uppfylla behoven ska bidra till att
uppfylla åtgärdsvalsstudiens mål ”Förbättrad tillgänglighet och trafiksäkerhet för oskyddade
trafikanter”.
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Paketeringsförslag

Eftersom inga alternativa lösningar var aktuella i denna fas i åtgärdsvalsstudieprocessen formades
endast ett (1) åtgärdspaket se tabell nedan och figur 1 på nästa sida. Detaljerad åtgärdstabell finns i
åtgärdsvalsstudiens rapport.

Paket Ingående lösningar Kommentar

A

Gång- och cykelväg mellan södra utfarten
industriområdet och pendlarparkeringen inkl (1.3).
Säker passage i plan över väg 780 på sträckan (5.1).
Säker passage i plan över järnvägen (5.2).
Förbättrad banvall för gång, cykling och ridning (1.1).
Bymiljöväg genom Karlsgårdarna (8.3).
Förbättrade hållplatser och kollektivtrafik (3.1, 3.2).
Övergripande utredningar och översyn av drift- och
ägarförhållanden banvallen (10.1), gång- och cykel-
anslutningar till banvallen(1.2), belysning, skyltning och
utformning i korsning väg 780/783 (4.1), drift och
skötsel av enskilda vägen på sträckan Herrgården-
klackens parkering (8.1-8.2).

Totalt 5-12 mkr

varav utredningar 100-300 tkr
(alla utredningar är ej prissatta).

Effektbedömningen är upprättad av: Kristina Mattsson, Sweco
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Figur 1. Åtgärdskarta
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Mål Paket A
Bedömd kostnad 5-12 mkr

Bedömd måluppfyllelse

Bidrag till
funktionsmålet

Medborgarnas
resor

Positivt bidrag gående och cyklister
p.g.a. ökad säkerhet och
tillgänglighet.

Något negativt bidrag för
motorfordon p.g.a. sämre
tillgänglighet vid bymiljöväg, säker
gång- och cykelpassage samt ev.
timglashållplatser.

Näringslivets
transporter

Något negativt bidrag för
motorfordon p.g.a. sämre
tillgänglighet vid bymiljöväg, säker
gång- och cykelpassage samt ev.
timglas-hållplatser.

Tillgänglighet
regionalt/länder

Något negativt bidrag för
motorfordon p.g.a. sämre
tillgänglighet vid bymiljöväg, säker
gång- och cykelpassage samt ev.
timglashållplatser.

Jämställdhet Något positivt p.g.a. ökade
möjligheter att använda
transportsystemet främst vad gäller
gång, cykel och kollektivtrafik.

Funktionshindrade Något positivt p.g.a. ökade
möjligheter att använda
transportsystemet främst vad gäller
gång, cykel och kollektivtrafik.

Barn och unga Något positivt p.g.a. ökade
möjligheter att använda
transportsystemet främst vad gäller
gång, cykel och kollektivtrafik.

Kollektivtrafik,
gång och cykel

Något positivt p.g.a. ökade
möjligheter att använda
transportsystemet vad gäller gång,
cykel och kollektivtrafik.

Bidrag till
hänsynsmålet

Klimat Något positivt bidrag p.g.a. ökade
möjligheter till gång, cykel och
kollektivtrafik.

Något negativt bidrag p.g.a.
byggande, drift och underhåll.

Eventuellt något negativt bidrag
p.g.a. ev. timglas-hållplatser.
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Hälsa Något positivt bidrag p.g.a. ökade
möjligheter till gång och cykel.

Landskap Något negativt bidrag p.g.a.
markintrång vid byggande av ny
gång- och cykelväg.

Trafiksäkerhet Positivt bidrag för gående, cyklister
och kollektivtrafikresenärer.

Bidrag till en samhälls-
ekonomiskt effektiv och
långsiktig hållbarhet
transportförsörjning

Åtgärdspaketet bidrar i viss utsträckning till
ett mer hållbart resande.
Detta genom att:
· Den sociala hållbarheten ökar då

förbättringar i trafiksäkerhet och
tillgänglighet för gående, cyklister och
kollektivtrafikresenärer genomförs.

· Den ekologiska hållbarheten ökar då det
skapas möjligheter att öka andelen
gående, cyklister och
kollektivtrafikresenärer.

· Den samhällsekonomiska hållbarheten är
svårbedömd p.g.a. osäkerhet kring antal
trafikanter som påverkas av åtgärderna.
Kostnaden för investeringen av ny gång-
och cykelväg (1,4-2,4 mkr)  är relativt låg i
förhållande till den totala
sammanhängande gång- och
cykelförbindelse som skapas.
Den delåtgärd som är mest
kostnadsdrivande är säker passage av
järnvägen (1,5-4 mkr).

Fördelningsaspekter
· Delanalys kön.

Tillgänglighet
persontrafik
kvinnor/män

· Lokalt, regionalt,
nationellt, internationellt

Störst nytta lokalt i Säters kommun, gående
och cyklister.

Näst största nytta cykelturism i Säters
kommun.

Störst negativ nytta för motorfordon lokalt.
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· Län, kommun
· Trafikanter, transporter,

externt berörda
· Näringsgren
· Trafikslag
· Åldersgrupper
Målkonflikter Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet

för oskyddade trafikanter står i konflikt med
tillgänglighet för motorfordon.

Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet
för oskyddade trafikanter står i konflikt med
klimatmålet p.g.a. något ökade utsläpp vid
byggande, drift och underhåll samt mindre
intrång i landskapet.
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Ks § Diarienummer: KS2017/0149 

Ersättningsanspråk – Skönvik 1:10, fasta paviljongen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att ställa sig avvisande till anspråket och inte medge någon er-
sättning. 
______ 

 
Sektorns ståndpunkt 
Efter genomgång av skadeståndsanspråket gör sektorn bedömningen att ersättningsanpråket varken 
framstår som befogat eller styrkt.  
 
Vad som anförts av den enskilde bedöms av externt juridiskt stöd, som inte tidigare varit med i pro-
cessen, inte vara tillräckligt för att påvisa att det skulle föreligga en ersättnings- eller skadestånds-
skyldighet för kommunen. 
 
Sektorns ståndpunkt är att kommunen bör ställa sig avvisande till anspråket och inte medge någon 
ersättning. 
 
Ärendebeskrivning 
Enskild har begärt ekonomisk kompensation eller ersättning från kommunen. 
 
Bakgrund 
Den enskilde har tidigare ingått så kallad avsiktsförklaring med kommunen gällande fastigheten 
Skönvik 1:10 samt har nu begärt ekonomisk ersättning från kommunen mot bakgrund av överens-
kommelsen. 
 
Avsiktsförklaringen har inte förlängts av kommunen, vilket gör att överenskommelsen har upphört 
att gälla 2020-12-21. 
 
Delges 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Ks §  Diarienummer: KS2021/0056 

Bokslutsprognos 2020 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga 2020-års bokslutsprognos till handlingarna. 
 
__________ 
 
Kommentarer till bokslutsprognos 2020  
Resultat 
Resultatet för år 2020 prognostiseras till 14,6 mkr, vilket är 13,0 mkr bättre än budget på 1,6 mkr. 
Ett justerat resultat där avkastning och tillskott från pensionsförvaltningen samt VA-enhetens resul-
tat av- och tillräknas redovisas ett överskott på 14,6 mkr jämfört med budget på 11,5 mkr, vilket är 
en ökning med 3,1 mkr. I bokslutsprognosen för 2020 har inget tillskott från pensionsförvaltningen 
föreslagits. 
 
Verksamheternas nettokostnader 
Prognos: 6,0 mkr högre än budgeterat.  
 
Under året finns kostnader som uppkommit med anledning av Coronaviruset. Totalt har 2,8 mkr 
bokförts på det speciella projektnummer som används för dessa kostnader. Kommunen har erhållit 
bidrag för kostnadstäckning gällande coronarelaterade kostnader där ansökningar har gjorts i om-
gångar under året. Kommunen har också erhållit ersättning för sjuklönekostnader för perioden april 
till december med 8,2 mkr. 
 
Kommunstyrelsen har förbrukat 92 % av årsbudgeten och visar ett överskott på 4,9 mkr jämfört 
med budget. Det är överskott för samtliga enheter som beror på lägre kostnader p.g.a. vakanta 
tjänster, erhållna statsbidrag p.g.a. Covid-19, lägre kostnader för resor, konferenser och samarbets-
projekt samt ej utnyttjade reserver för utvecklingsmedel. Kanslienheten redovisar ett överskott på 
2,3 mkr som beror på vakans för 6 mån, lägre kostnader för resor och sammanträden inom politi-
ken och tjänstemannaorganisationen genom att stora delar har skett digitalt samt också ej utnyttjade 
reserver för utvecklingsmedel. Näringsliv har haft lägre kostnader främst genom vakanser och visar 
ett överskott på 1,2 mkr. Fritidsenheten, IT-enheten, Egen försörjning och Personalenheten redovi-
sar vardera ett överskott på 0,3 mkr. Kommunikation redovisar ett överskott på 0,2 mkr och Eko-
nomienhetens utfall ligger i linje med budget med ett mindre överskott på 34 kkr. 
 
Kostnader för utbetalda pensioner ligger i utfall på 103% av årsbudgeten och visar ett underskott 
på 0,5 mkr. 
 
Räddningstjänsten Dalamitt har ett utfall på 116 % av budget och redovisar ett underskott på 1,6 
mkr. Säters kommuns har täckt underskott i Räddningstjänsten för 2019 med ca 0,3 mkr och under-
skott för 2020 med 1,4 mkr. Orsaken till överskridandet är framför allt kostnader för covid-19 och 
högre kostnader för pensioner. 
 
Överförmyndare i Samverkan har en förbrukning på 100 % och visar således ett resultat på budget-
nivå.  
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Ks §  forts 
 
Upphandlingscenter GNU har en förbrukning på 97 % och visar ett mindre överskott på 27 kkr 
jämfört med budget. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet ligger i utfall på 84 % och redovisar ett 
överskott på 6,7 mkr. Gatuenhetens överskott på 2,9 mkr beror på låga kostnader för vinterväghåll-
ning, som dock till viss del äts upp av ofinansierade ökade kapitalkostnader, samt lägre kostnader 
för omsorgsresor p.g.a covid.19. SBN gemensamt +0,9 mkr p.g.a. test av ny planorganisation med 
ej återbesättning av tjänst samt uppskjutna kostnader för utbildning och utredning p.g.a. Corona. 
SBN Fastighetsenhet visar ett överskott på 1,7 mkr från lägre snöröjningskostnader samt lägre upp-
värmningskostnader p.g.a. mild höst. SBN kostenhet +0,8 mkr. Vidtagna effektiviseringsåtgärder 
har börjat ge effekt samt 0,2 mkr i erhållet bidrag för sjuklönekostnader. SBN lokalservice +0,3 
mkr. 
VA/Renhållning har för närvarande högre kostnader än budget och visar ett underskott på 0,5 mkr. 
VA-enheten har ett underskott på 2,0 mkr p.g.a. att kostnadsökningar ännu inte är justerade med 
ökad taxa. Renhållning uppvisar ett överskott på 1,6 mkr p.g.a framtida ännu ej realiserade kost-
nadsökningar. 
 
Miljö- och byggnämnden ligger i utfall på 91% och uppvisar ett överskott på 0,3 mkr. 
 
Kulturnämnden ligger i utfall på 88 % och uppvisar ett överskott på 1,9 mkr. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ligger i utfall på 102 % av budget och uppvisar ett underskott för 
helåret på 6,1 mkr. Den enskilt största budgetposten som överskred budget med 11,9 mkr och blev 
3,0 mkr högre än prognosen var för de interkommunala kostnaderna, IKE. Utredning och analys av 
underskottet rörande IKE kommer att genomföras första kvartalet 2021. Underskottet pekar till 
viss del på ett ökat antal elever som byter program under sin gymnasietid, ett ökat antal elever som 
väljer kostsammare yrkesförberedande program. Resultatet förbättras med anledning av statens Co-
ronastöd som uppgick till 3,2 mkr för uppkomna sjuklönekostnader samt att skolenheterna har 
överskott på över 6,3 mkr. Kostnader för avskrivningar, ingångna avtal för utvecklingsprojekt samt 
den ökade digitaliseringen av skolan överskred budget med 2,3 mkr sammanlagt. Ekonomistyr-
ningen av enheterna har gett resultat och personalkostnadernas avvikelse var positivt med 0,1 mkr. 
Verksamheten har genomfört en satsning på att höja lärares löner inom budgetram. Förskola och 
pedagogisk omsorg har ett överskott och det förklaras av Corona. Vikarier, timvikarier samt inköp 
av förbrukningsvaror har kunnat hållas på låga kostnadsnivåer. Underskottet på grundskolan förkla-
ras av höga vikariekostnader samt budgeterade intäkter från Migrationsverket som inte har inkom-
mit. Båda avvikelserna har påverkats direkt av pandemin. 
 
Socialnämnden ligger i utfall på 104 %. Socialnämndens resultat för helåret 2020 visar ett under-
skott på 11,1 mkr. Bidragande orsaker är placeringar av barn och unga, externa placeringar av vuxna 
med beroendeproblematik, ökade kostnader för försörjningsstöd p.g.a. ökat antal hushåll, förstärk-
ning av bemanningen inom hälso- och sjukvården p.g.a. hög arbetsbelastning samt bemanningssjuk-
sköterskor. Återsökning av merkostnader med anledning av covid-19 har gjorts under året och to-
talt har ersättning på 2,7 mkr från Socialstyrelsen bokats upp under 2020. Återsökning hos Social-
styrelsen för perioden februari-augusti 2020 gjordes på 1,1 mkr och där beviljades 1,0 mkr. Ytterli-
gare ansökan har gjorts för perioden september-november på 1,8 mkr där 90% av detta belopp har 
tagits med för 2020. 
 
Kommunrevisionen ligger i utfall på 91% och visar ett överskott på 0,1 mkr jämfört med budget. 
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Ks §   forts 
 
Skatte- och statsbidragsintäkterna  
Utfall 11,5 mkr högre än budgeterat. 
Under 2020 har regering och riksdag med anledning av pandemins påverkan på den ekonomiska 
utvecklingen aviserat/beslutat om särskilda stöd till kommuner och regioner.  
 

 
 
Finansiella intäkter 
Prognos: 1,6 mkr högre än budget. 
Högre utdelning från Kommuninvest och Säterbostäder, högre ränta på borgensavgift och högre 
momsbidrag än budgeterat.  
 
Finansiella kostnader 
Prognos: 2,5 mkr lägre än budget. 
Räntekostnaden för kommunens långfristiga lån är budgeterad till 1,5 %. Ränteläget är lägre. I sen-
aste räntebindning på kommunens lån var den genomsnittliga räntesatsen 0,35%. 
 
Pensionsmedelsförvaltning 
Utfall: 2,1 mkr vilket är 0,8 mkr högre än budget. 
Avkastningen är budgeterad till 1,0 % eller ca 1,3 mkr. 
I budgeten för 2020 planerades en överföring av medel från pensionsförvaltningen på 11,2 mkr 
men i bokslutsprognosen har inget uttag föreslagits. 
 
Investeringsbudget 
Utfall: 90,5 mkr 
Årets beslutade investeringsbudget ligger på 77,9 mkr. Till detta kommer från 2019 överförda inve-
steringsmedel med 64,1 mkr. Total budget för året uppgår till 142,0 mkr. Årets investeringar ligger på 
90,5 mkr, en avvikelse på 51,5 mkr  
 
Bilaga 1: Bokslutsprognos 2020-12-31 Säters kommun   
  

Skatte- och statsbidragsintäkterna 
Avvikelse mot  budget Beslutade/aviserade statsbidrag under 2020
Allmän kommunalskatt +6,5 mkr Aviserat 20 januari +3,8 mkr
Slutavräkning 2019                -2,7 mkr Riksdagsbeslut februari +1,9 mkr
Skatteavräkning 2020 -6,4 mkr Aviserat 2 april  +11,3 mkr
Inkomstutjämning   -7,0 mkr Aviserat 18 maj +3,2 mkr
Kostnadsutjämning    -0,6 mkr Kompensation avs. periodiseringsfonder +0,7 mkr
LSS-utjämning +0,2 mkr  +20,9 mkr
Regleringsbidrag   -0,2 mkr
Fastighetsavgift +0,7 mkr
Övriga bidrag +0,1 mkr

-9,4 mkr
Netto +11,5 mkr
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Ks §  Diarienummer: KS2021/0057 

Överföring av investeringsmedel från 2020 till 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta medge att samhällsbyggnads-
nämnden, kulturnämnden, kommunstyrelsesektorn samt barn och utbildningsnämnden får föra 
över investeringsmedel från 2020 till 2021 för aktuella investeringsprojekt med högst det belopp 
som har angetts i ansökan, samt att uppdra åt ekonomienheten att göra en slutlig avstämning innan 
överföring sker. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till kommundirektör ta fram riktlinjer som regle-
rar möjligheten att överföra investeringsmedel från år till år. 
 
Caroline Willfox (M) avstår och deltar ej i beslutet. 
 
______ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden anhåller om att få föra med sig investeringsmedel från 2020 till 2021 
om totalt 25 790 kkr, varav 1 300 kkr avser överföring från kommunstyrelsesektorn. 
 
Kulturnämnden anhåller om att få föra med sig investeringsmedel från 2020 till 2021 om totalt 146 
kkr. 
 
Kommunstyrelsesektorn anhåller om att få föra med sig investeringsmedel från 2020 till 2021 om 
totalt 5 431 kkr, varav Kanslienheten 5 191 kkr och IT-enheten 240 kkr. 
 
Barn och utbildningsnämnden anhåller om att få föra med sig investeringsmedel från 2020 till 2021 
om totalt 500 kkr. 
 
Bifogade underlag 
Bilaga 1: Sammanställning över investeringar 
 
  



 Tjänsteutlåtande 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) kommun@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  

 

Datum Diarienummer 
2021-02-10 KS2021/0057 

 

Överflyttning av investeringsmedel från 2020 till 2021  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta medge att 
Samhällsbyggnadsnämnden, Kulturnämnden, Kommunstyrelsesektorn samt Barn och 
utbildningsnämnden får föra över investeringsmedel från 2020 till 2021 för aktuella 
investeringsprojekt med högst det belopp som har angetts i ansökan, samt att uppdra åt 
ekonomienheten att göra en slutlig avstämning innan överföring sker. 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Av kommunens ekonomiska styrprinciper framgår i § 8; 
Nämnder och styrelser kan efter godkännande av kommunstyrelsen medges att överföra medel 
för ej avslutade investeringar till nästkommande år.  
 
En överflyttning av investeringsmedel påverkar inte resultatet för 2020. Kommunens likviditet 
kommer under den kommande planperioden att förbrukas, men då de investeringsobjekt för 
vilka medel önskas föras över till 2021 har detta funnits med i planeringen för 2020 därför 
medför överföringen ingen ytterligare negativ påverkan på kommunens likviditet. 
 
Begäran om överflyttning för Samhällsbyggnadsnämnden, Kulturnämnden, Kommunstyrelse-
sektorn samt Barn och utbildningsnämnden tillstyrks i sin helhet. Då vi ännu inte helt slutfört 
bokslutet för 2020 är beloppen preliminära och uppgår till totalt 31 867 kkr. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden anhåller om att få föra med sig investeringsmedel från 2020 till 
2021 om totalt 25 790 kkr, varav 1 300 kkr avser överföring från kommunstyrelsesektorn. 
 
Kulturnämnden anhåller om att få föra med sig investeringsmedel från 2020 till 2021 om totalt 
146 kkr. 
 
Kommunstyrelsesektorn anhåller om att få föra med sig investeringsmedel från 2020 till 2021 
om totalt 5 431 kkr, varav Kanslienheten 5 191 kkr och IT-enheten 240 kkr. 
 
Barn och utbildningsnämnden anhåller om att få föra med sig investeringsmedel från 2020 till 
2021 om totalt 500 kkr. 
 
Bifogade underlag 
Bilaga 1: Sammanställning över investeringar 
 
 
Catherine Hellgren  
Ekonomichef  



KF  inkl Överförda medel

Ram 2021-23

Investeringsbudget   2021 - 2023 176 200

Nämnd Budget 2020 Utfall Förslag Budget Plan Plan S:a perioden

kkr

inkl överfört från 
2019

2020 Inv.medel 
till 2021

2021 2022 2023

2021-23
Totalnivå 141 968 90 505 31 867 55 517 53 160 67 523 176 200
Kulturnämnd 450 270 146 447 360 973 1 780
Barn- och utbildningsnämnd 2 300 1 467 500 1 500 1 500 1 500 4 500
Socialnämnd 500 237 500 4 700 500 5 700
Samhällsbyggnadsnämnd skattefinansierat 103 243 65 560 19 182 25 800 20 150 24 150 70 100
SBN VA/Renhållningsenhet 20 815 14 180 6 608 18 000 16 800 33 800 68 600
Kommunstyrelsen 10 290 5 341 5 191 4 500 5 000 2 500 12 000
KS IT-enhet 4 370 3 451 240 4 770 4 650 4 100 13 520

varav överfört från tidigare år 64 078

2020 Utfall Förslag 2021 2022 2023

Budget 2020
Inv.medel till 

2021 Budget Plan Plan
Samhällsbyggnadsnämnd
 Samhällsbyggnadssektor stab 0 33 221 5 191 4 000 4 300 6 350
 Gatuenhet 17 125 13 298 3 400 11 000 7 500 9 500
 Fastighetsenhet 85 618 18 493 10 591 10 500 8 000 8 000
 VA/Renhållningsenhet 20 815 14 180 6 608 18 000 16 800 33 800
 Kostenhet 400 447 0 200 200 200
 Lokalservice 100 101 0 100 150 100

Total 124 058 79 740 25 790 43 800 36 950 57 950

Säters Kommun



Samhällsbyggnadsnämnd     
Önskemål överflytt investeringsmedel från 2020 till 2021

Projekt Stab Från 2020
900181 ÅTGÄRDER SÄTERDALEN 5 334
913117 Infrastruktur genomfart och järnväg Säter - Stationsområdet -361
913123 Gruvplansutredning 218

5 191

Fastighet
900107 FASTIGHETSINVESTERINGAR OCH OFÖRUTSETT 3 495
900171 OM- OCH TILLBYGGNAD ENBACKA SKOLA 382
900186 RIVNING AV PÄRLAN 946
900196 Laddinfrastruktur för verksamheter 480
914205 FLYTT FOTBOLLSPLANER TILL IP MORA BY & NY OMKL. 3 988

9 291
Överfört från KS till Fastighet:
Tak, tillfälliga moduler KG-skolan 1 300

10 591

Gata
913118 KONSTRUKTIONSBYGGNADER 114
913119 PARKERING KUNGSGÅRDSSKOLAN 2 270
914107 MASKINUTRUSTNING 684
914112 Parker och allmänna platser 114
913122 Laddinfrastruktur allmän platsmark 218

3 400
VA o Renhållning

915421 Ledningsrenovering 378
915430 Ombyggnad pumpstation 181
915434 Sammankopping N Stubbersbo - Karlsårdarna 690
915435 §6 Områden 275
915313 Reinvestering fastigheter 586
915433 Utveckling Grängshammar  - Ulvsjön 932
915436 Reservvatten Solvarbo 2953
915509 Sopbil och källsortering 613

6 608
Totalt 25 790



Säters Kommun Kulturnämnd
Investeringsbudget  2021 - 2023

1000-tal kr

Projekt Objekt Typ av Budget 2020 Prioritet Utfall Förslag Budget Plan Plan

nr klartext investering Exkl till. anslag 1, 2 eller 3 2020

Inv.medel 
till 2021 2021 2022 2023

Summa 450 270 146 447 360 973
Inventarier N 100 1 0 100 100 100 100
Marknadsstånd julmarknad N 2       

Konst 60 60 60 60 60

Konst mötesplats, Särskilt boende 1       210 87 200 713

RFID utrustning E/N

Självbetjäningsstationer Skedvi Gustafs 144 0

Folkets hus 46 0 46 0 100
Ljusbord/ljudbord 1       
Ny biografduk 0
Belysning i biografen och scenen 1       
Ny dragning av ljus/ljudkabel ? 1
Digital projektor server 0 0

Bibliotekssytem 100 0 200

Kulturenheten har ett behov av att flytta investeringsmedel från år 2020 till år 2021.
46 000 kr för inventarier i Folkets hus
100 000 kr för inventarier på biblioteket



Säters Kommun
Investeringsbudget  2021 - 2023 Kommunstyrelsen

1000-tal kr

Objekt Typ av Budget 2020 Prioritet Utfall Förslag Budget Plan Plan Budget 2021 Kommentar

klartext investering Exkl till. anslag 1, 2 eller 3 2020

Inv.medel till 
2021 2021 2022 2023

Inkl 
överförda

Överföring investeringsmedel från 
2020 till 2021

Summa 10 290 5 341 5 191 4 500 5 000 2 500 9 691

Inventarier utbyte E 100 2 0 100 100 100 100
Inventarier KF-salen N

Utveckling av bostadsområden N 2 000 1 4 384 2 000 4 000 2 000 2 000

Bredband ERUF 5 N 4 690 1 90 4 600 500 5 100
Överföring resterande budget 2020 för 
bredband till 2021

Digitalisering ( IT) N 1 500 1 758 1 500 500 1 500

Investeringsfond idrottsanläggning (Fritid) E 400 1 109 291 400 400 400 691
Skatepark vid Gruvplanen, Projekt 
Skönviksbrunn (drivs av Golfklubben)

Tak, tillfälliga moduler KG-skolan 1 300 0 1,3 mkr flyttas till samhällsbyggnad

Inventarier, Ungdomens hus (Fritid) 300 0 300 300
Varmvattenbassäng i Skönvikshallen, 
Ombyggnation omklädningsrum Säters IP

Kommentarer
Fridid Budget Utfall ResterandeÖnskemål flytt

2020 2020 medel av medel
Investeringsfond 400 109 291 291
Investeringar 300 0 300 300

700 109 591 591

Önskemål att flytta över investeringsmedel fr 2020 till 2021
(projekt som är startade 2020)
Skatepark vid Gruvplanen 91
Varmvattenbassäng i Skönvikshallen 150
Ombyggnation omklädningsrum Säters IP 150
Projekt Skönviksbrunn drivs av Golfklubben 200

591



Säters Kommun KS IT-enhet
Investeringsbudget  2021 - 2023

1000-tal kr

Projekt Objekt Typ av Budget 2020 Utfall Förslag Budget Plan Plan

nr klartext investering Exkl till. anslag 2020
Inv.medel till 

2021 2021 2022 2023

Summa 4 370 3 451 240 4 770 4 650 4 100

998000 It-utrustning E 1 000 683 1 000 1 450 1 000
998003 IT Infrastruktur E 790 503 240 1 070 900 700

It-utveckling i skolan
998004 Reinvesteringar E 1 500 1 413 1 600 1 500 1 600
998008 Digitala verktyg 1 080 853 1 100 800 800

Överföring av investeringsmedel IT-enheten:
Accesspunkter, switchar 180 Beställning gjord 2020 men leverans 2021 (leveranstid 4-6v)
Fiberdragning ridhus 60 Beställningen gjord 2020 men grävning sker i vår

240



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Period t o m 2020-12

PROGNOS INVESTERINGAR

Aktivitet
Ackumulerat Årets Ack utfall i Avvikelse

Kodnr Klartext utfall  budget % av budget per 201231

Summa 1 467 2 300 64% -833 Kommentar

Investeringar 1 467 2 300 64% -833

Alla investeringsmedel förbrukades 
inte under året och omkring 500 
tkr önskas ramöverföras till 2021
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Ks §  Diarienummer: KS2020/0459 

Timlön för Sommarjobb för unga 2021 

Beslut 
Fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar fastställa timlön för Sommarjobb för unga i Sä-
ters kommun enligt följande: 
90:-/h född 2005 
95:-/h född 2004 
100:-/h född 2003 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
En kartläggning av ersättning till kommunalt anställda feriearbetande/sommarjobbande ungdomar i 
Dalarna gjordes under hösten 2020, underlaget visar att Säters kommun ligger i det undre skiktet av 
ersättning till kommunalt anställda feriearbetande/sommarjobbande ungdomar. 
Utifrån erfarenheter och utvärderingar som anställda ungdomar och handledare för sommarjobb 
2020 har gjort, ser Fritidsenheten att anställningens omfattning bör vara mellan 50-60h 
 
 
  



 

Tjänsteutlåtande 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) nämnd@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  

 

Datum Diarienummer 
2021-02-08 KS2020/0459 

 

Timlön gällande Sommarjobb för unga 2021 
 
Förslag till beslut 
Fritidsenheten föreslår Fritidsutskottet att fastställa timlön gällande Sommarjobb för unga i Säters 
kommun. 
 
Fritidsenhetens ståndpunkt 
Att en löneökning är rimlig utifrån jämförelse med andra kommuner i regionen samt att ersättningen inte 
har höjts på flera år. Utöver detta att anställningens totala omfattning är mellan 50-60h. 
 
Fritidsenhetens förslag på lön 2021; 
90:-/h född 2005 
95:-/h född 2004 
100:-/h född 2003 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
En kartläggning av ersättning till kommunalt anställda feriearbetande/sommarjobbande ungdomar i 
Dalarna gjordes under hösten 2020,  underlaget visar att Säters kommun ligger i det undre skiktet av 
ersättning till kommunalt anställda feriearbetande/sommarjobbande ungdomar. 
Utifrån erfarenheter och utvärderingar som anställda ungdomar och handledare för sommarjobb 2020 har 
gjort, ser Fritidsenheten att anställningens omfattning bör vara mellan 50-60h 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
  

 

 
 
Jenny Sköld  Malin Lilja Altörn 
Handläggare  Fritidschef 
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Ks §  Diarienummer: KS2020/0462 

Svar på medborgarförslag om skatepark 

Beslut 
Fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar ställa sig positiv till 
medborgarförslaget om ett bygge av en skatepark i Säter och hålla en fortsatt dialog med KFUM 
Säters udda sporter som visat intresse av att driva ett sådant projekt med hjälp av finansiering av 
bland annat Arvsfonden. Medborgarförslaget är besvarat. 
 
__________ 
 
Yttrande: 
En skatepark skulle gynna en bred målgrupp av utövare från små barn till äldre. Aktiviteter som kan 
utövas i parken är bland annat inlines-, skateboard- och kickbike-åkning samt bmx-cykling. 
 
Skateparken bör vara så utformad att den erbjuder rekreation och social gemenskap, den ska vara 
öppen för alla och syfta till rörelse och välbefinnande.   
Ett rikt varierat utbud av aktiviteter eftersträvas och det är bra att fritidsenheten får ta del av invå-
narnas behov och önskemål.   
 
Fritidsenheten ställer sig positiva till medborgarförslaget om ett bygge av en skatepark i Säter och 
hålla en fortsatt dialog med KFUM Säters udda sporter som visat intresse av att driva ett sådant 
projekt med hjälp av finansiering av bland annat Arvsfonden. Fritidsenheten är positiva till en med-
finansiering. 
 
Ärendebeskrivning och bakgrund 
Ett medborgarförslag om en skatepark, lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-
09-24 av Theo Orr. Kommunfullmäktige beslutade hänskjuta förslaget till kommunstyrelsen för be-
redning. 
 
Medborgarens förslag  
”Jag och jättemånga av mina kompisar vill att ni bygger en skatepark/betongpark åt oss barn och 
ungdomar här i Säter. En liknande som i Leksand så att vi har någonstans att vara”. 
 
 
  



 Tjänsteutlåtande 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) xxx@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  

 

Datum Diarienummer 
2021-02-07 KS2020/0262 

 

Svar på medborgarförslag om skatepark 
Förslag till beslut 
Fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar ställa sig 
positiv till medborgarförslaget om ett bygge av en skatepark i Säter och hålla en fortsatt 
dialog med KFUM Säters udda sporter som visat intresse av att driva ett sådant projekt med 
hjälp av finansiering av bland annat Arvsfonden. Medborgarförslaget är besvarat. 
 
Yttrande: 
Fritidsenheten anser att en skatepark skulle gynna en bred målgrupp av utövare från små 
barn till äldre. Aktiviteter som kan utövas i parken är bland annat inlines-, skateboard- och 
kickbike-åkning samt bmx-cykling. 
 
Skateparken bör vara så utformad att den erbjuder rekreation och social gemenskap, den ska 
vara öppen för alla och syfta till rörelse och välbefinnande.   
Ett rikt varierat utbud av aktiviteter eftersträvas och det är bra att fritidsenheten får ta del av 
invånarnas behov och önskemål.   
 
Fritidsenheten ställer sig positiva till medborgarförslaget om ett bygge av en skatepark i Säter 
och hålla en fortsatt dialog med KFUM Säters udda sporter som visat intresse av att driva ett 
sådant projekt med hjälp av finansiering av bland annat Arvsfonden. Fritidsenheten är 
positiva till en medfinansiering. 
 
Ärendebeskrivning och bakgrund 
Ett medborgarförslag om en skatepark, lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 
2020-09-24 av Theo Orr. Kommunfullmäktige beslutade hänskjuta förslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Medborgarens förslag  
”Jag och jättemånga av mina kompisar vill att ni bygger en skatepark/betongpark åt oss barn 
och ungdomar här i Säter. En liknande som i Leksand så att vi har någonstans att vara”.  
 

 

Sara Sissala  Malin Lilja-Altörn 
Handläggare  Fritidschef 
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Ks §  Diarienummer: KS2020/0339 

Svar på medborgarförslag om motionssim på morgonen i Skönvikshallen 

Beslut 
Motionssim har redan införts i Skönvikshallen en dag i veckan på tisdagar kl. 06.15-07.30 fram till 
sommaren 2021. Därefter utvärderas förslaget och om underlag finns utökas morgonsimningen 
med ytterligare en dag.  
Fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget därmed är bifallet. 
 
__________ 
 
Yttrande: 
Fritidsenheten/Skönvikshallen strävar efter tillgänglighet till fritidsaktiviteter som främjar hälsa och 
anser att medborgarförslaget är bra. En omfördelning av planeringen på Skönvikshallen gör det 
möjligt att införa motionssim på tisdagar kl.06.15-07.30.  
 
Ärendebeskrivning och Bakgrund 
Ett medborgarförslag om motionssimning på morgonen i Skönvikshallen lämnades in till kommun-
fullmäktiges sammanträde 2020-10-22 av Patrik Nylén. Kommunfullmäktige beslutade hänskjuta 
förslaget till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Medborgarens förslag 
”Vi är många som skulle vilja ha möjligheten att motionssimma på morgonen i Säters simhall före 
arbetet mm. 
Förslag: 
Öppna två vardagar i veckan kl. 06:00-08:30 t ex tisdag och torsdag. Hedemora Borlänge och 
Faluns simhallar har det erbjudandet varje vecka. Detta ligger i tiden då vi medborgare söker aktivi-
teter på hemmaorten under dessa Coronatider samt att det är positivt för folkhälsan. Simhallen skall 
vara tillgänglig för allmänheten så mycket det är möjligt. För dyrt att privat hyra” 
 
 
 
 
 
  



 Tjänsteutlåtande 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) xxx@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  

 

Datum Diarienummer 
2021-02-03 KS2020/0339 

 

Svar på medborgarförslag om motionssim på morgonen i Skönvikshallen 
Förslag till beslut 
Fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar att införa motionssim på tisdagar kl.06.15-
07.30 fram till sommaren 2021. Därefter utvärderas förslaget. Medborgarförslag är bifallet. 
 
Yttrande: 
Fritidsenheten/Skönvikshallen strävar efter tillgänglighet till fritidsaktiviteter som främjar 
hälsa och anser att medborgarförslaget är bra. En omfördelning av planeringen på 
Skönvikshallen gör det möjligt att införa motionssim på tisdagar kl.06.15-07.30.  
 
Ärendebeskrivning och Bakgrund 
Ett medborgarförslag om motionssimning på morgonen i Skönvikshallen lämnades in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-22 av Patrik Nylen. Kommunfullmäktige 
beslutade hänskjuta förslaget till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Medborgarens förslag 
”Vi är många som skulle vilja ha möjligheten att motionssimma på morgonen i Säters simhall 
före arbetet mm. 
Förslag: 
Öppna två vardagar i veckan kl. 06:00-08:30 t ex tisdag och torsdag. Hedemora Borlänge och 
Faluns simhallar har det erbjudandet varje vecka. Detta ligger i tiden då vi medborgare söker 
aktivi-teter på hemmaorten under dessa Coronatider samt att det är positivt för folkhälsan. 
Simhallen skall vara tillgänglig för allmänheten så mycket det är möjligt. För dyrt att privat 
hyra” 
 
 

 

Owe Hedin  Malin Lilja-Altörn 
Handläggare  Fritidschef 

 



Ämne: Medborgarförslag 
 

Simhallen i Säter.  

Vi är många som skulle vilja ha möjligheten att motionssimma på morgonen i Säters simhall före 

arbetet mm. 

Förslag:  

öppna två vardagar i veckan kl. 06:00-08:30 t ex tisdag och torsdag.  

Hedemora Borlänge och Faluns simhallar har det erbjudandet varje vecka. 

 

Detta ligger i tiden då vi medborgare söker aktiviteter på hemmaorten under dessa Coronatider 

samt att det är positivt för folkhälsan. 

Simhallen skall vara tillgänglig för allmänheten så mycket det är möjligt. För dyrt att privat hyra 

simbassängen. 
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Ks § Diarienummer: KS2021/0054 

Säkerhetsskyddschef och instruktion för kommundirektör 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att kommundirektören 
är kommunens säkerhetsskyddschef samt att reviderad instruktion för kommundirektören 
antas. Tidigare beslut om säkerhetschef upphör att gälla.  
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har gjort Säters kommun uppmärksam på att det saknas beslut om säkerhets-
skyddschef vilket kommuner är skyldig att ha. Säters kommun har tidigare tagit beslut om 
säkerhetschef. 
 
Att vara säkerhetsskyddschef är kopplat till säkerhetsskyddsförordningen antagen 2018, 
SFS 2018:658. 
Enligt förordningen ska det finnas en säkerhetsskyddschef som kontrollerar att verksam-
heten bedrivs i enlighet med vad som föreskrivs i säkerhetsskyddslagen (2018:585). 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
 
 
 
  



 

Tjänsteutlåtande 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) nämnd@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  

 

 

Datum Diarienummer 
2021-02-08 Dnr KS2021/0054 

 

Säkerhetsskyddschef och instruktion för kommundirektör 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att kommundirektören är 
kommunens säkerhetsskyddschef samt att reviderad instruktion för kommundirektören antas. 
Tidigare beslut om säkerhetschef upphör att gälla.  
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har gjort Säters kommun uppmärksam på att det saknas beslut om 
säkerhetsskyddschef vilket kommuner är skyldig att ha. Säters kommun har tidigare tagit beslut 
om säkerhetschef. 
 
Att vara säkerhetsskyddschef är kopplat till säkerhetsskyddsförordningen antagen 2018, SFS 
2018:658. 
Enligt förordningen ska det finnas en säkerhetsskyddschef som kontrollerar att verksamheten 
bedrivs i enlighet med vad som föreskrivs i säkerhetsskyddslagen (2018:585). 
 
 
 
 
Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Sektorchef kommunstyrelsen 

 
 



Postadress: Säters kommun, Box 300, 783 27 Säter  │  Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter 
Tfn vx: 0225 – 550 00  │  Fax: 0225 - 517  92  │  E - post: kommun@sater.se  │  Hemsida: www.sater.se 

Instruktion för Kommundirektör i Säters kommun 

Antagen av kommunstyrelse 2019-05-21, § 150 
Reviderad av kommunstyrelsen 2020-01-28, § 8 

Kommunstyrelsen anställer kommundirektören och är dennes arbetsgivare. Vissa av de 
beslut som rör kommundirektörens anställning har kommunstyrelsen rätt att delegera i 
enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. 

Kommundirektören har den ledande ställningen bland kommunens tjänstemän och är chef 
för kommunens hela organisation.  
Kommundirektören är chef över kommunens förvaltningschefer. 

Kommundirektören har det yttersta ansvaret för att lägga fram förslag till och verkställa 
kommunstyrelsens beslut. 

Kommundirektören är kommunens högsta tjänsteman även vid kris eller svår påfrestning 
och ansvarsprincipen är grunden för kommundirektörens agerande. Det innebär att den 
som har ansvar för en verksamhet i normala situationer också har motsvarande ansvar vid 
störningar i samhället. 

Kommundirektören är kommunens Säkerhetschef 

För kommundirektörens övriga befogenheter och arbetsuppgifter hänvisas till 
kommunstyrelsens delegationsordning. 

Säkerhetsskyddschef

marga
Markering

marga
Markering
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Ks §  Diarienummer: Ks2021/0053 

Internkontrollplan för kommunledningssektorn, rapport 2020 och internkon-
trollplan 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar 

1. Godkänna rapport om utförd internkontroll för 2020 
2. Fastställa förslag till internkontrollsplan 2021 

 
______ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Internkontroll 2020 

Upphandling/inköp   - Enligt internkontrollplanen ska kontroll av köptrohet mot avtal, en kontroll 
på att man handlat rätt saker hos en avtalsleverantör, genomföras. Det slumpmässiga urvalet för 
2020 visar att det till viss del förekommit inköp av produkter som inte finns med på prislistan. Kon-
troll av prislistor har inte kunnat göras på ett bra sätt då prislistor uppdateras löpande, exempel 
vissa priser uppdateras veckovis för vissa kontrakt. Rutin för detta håller på att ses över 

Anställningsavtal 
Kontroll att anställningsavtal inkommer till personalavdelningen för arkivering.  Det finns anställ-
ningsavtal som inte inkommer till personalarkivet. Punkten kvarstår och under 2021 kommer chefer 
att löpande informera om att avtal ska finnas i kommunens personalarkiv  

Inköp av varor och tjänster – Kontroller av slumpmässigt utvalda leverantörsfakturor, huruvida det 
finns avtal med dessa och om det krävs. Kontrollen 2020 visade att mer än hälften av de slump-
mässigt utvalda leverantörerna inte hade avtal men hade också låga inköpsbelopp (det finns inget 
krav på avtal för belopp under två prisbasbelopp 2021 – 47 600 kr). Resterande del var korrekta och 
där fanns avtal och där gick det också att se att det var ett högre inköpsbelopp för dessa leverantö-
rer. 

Informationssäkerhet – En kontroll har genomförts genom en enkät som har skickats till 10 pro-
cent av medarbetaren. 
Fördelning av sektorstillhörighet för de som besvarade enkäten där Sociala sektorn har största an-
delen 37%. 

 73% svarar att de känner till kommunens informationssäkerhetspolicy  
 Endast 23% känner till kommunens LIS (ledningsstöd för informationssäkerhet)  
 41% vet vart de kan hitta information om kommunens informationssäkerhet  
 Endast 27% har sett kommunens informationssäkerhetsfilmer DISA  
 73% tar upp informationssäkerhet på sina APTer regelbundet medans 11% anger att det 

aldrig tas upp på deras arbetsplatsträff 
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Ks §  forts 
 

 80% anger att dom behandlar personuppgifter i sitt dagliga arbete 91% anser att dom vet 
också hur dom ska hantera personuppgifterna för att leva upp till lagkraven (figur 8).  82% 
anger att GDPR tas upp på deras APTer men 7% anger samtidigt att GDPR aldrig tas upp 
på deras APT   

 55% anger att dom inte vet vad de behöver göra när dom förlorar ett digitalverktyg (inne-
hållande information) ( 

 43% vet inte vad som ska göra om dom upptäcker en personuppgiftsincident  

Kommunen behöver fortsätta arbeta med att informera om informationssäkerhet och GDPR. Samt 
att informera om vad man som anställd behöver göra om en personuppgiftsincident inträffar. 
 
Internkontroll 2021 
Inför 2021 har en revidering gjorts av internkontrollplanen utifrån den riskbild som finns i dag, ana-
lys har genomförts av kommunstyrelsesektorns ledningsgrupp. Det har tillkommit en kontroll gäl-
lande företrädesrätt samt en kontroll av E-tjänster.  
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Internkontrollplan 
 
 
  



 

Tjänsteutlåtande 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) kommun@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  
 

Datum Diarienummer 
2021-02-01 Dnr KS2021/0053 
 
Internkontrollplan för kommunledningsförvaltningen -rapport 2020 och 
internkontrollplan 2021 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna rapport om utförd internkontroll för 2020 
kommunstyrelsen beslutar samt förslag till internkontrollsplan 2021 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Internkontroll 2020 

Upphandling/inköp   - Enligt internkontrollplanen ska kontroll av köptrohet mot avtal, en 
kontroll på att man handlat rätt saker hos en avtalsleverantör, genomföras. Det slumpmässiga 
urvalet för 2020 visar att det till viss del förekommit inköp av produkter som inte finns med på 
prislistan. Kontroll av prislistor har inte kunnat göras på ett bra sätt då prislistor uppdateras 
löpande, exempel vissa priser uppdateras veckovis för vissa kontrakt. Rutin för detta håller på att 
ses över 

Anställningsavtal 
Kontroll att anställningsavtal inkommer till personalavdelningen för arkivering.  Det finns 
anställningsavtal som inte inkommer till personalarkivet. Punkten kvarstår och under 2021 
kommer chefer att löpande informera om att avtal ska finnas i kommunens personalarkiv  

Inköp av varor och tjänster – Kontroller av slumpmässigt utvalda leverantörsfakturor, huruvida 
det finns avtal med dessa och om det krävs. Kontrollen 2020 visade att mer än hälften av de 
slumpmässigt utvalda leverantörerna inte hade avtal men hade också låga inköpsbelopp (det finns 
inget krav på avtal för belopp under två prisbasbelopp 2021 – 47 600 kr). Resterande del var 
korrekta och där fanns avtal och där gick det också att se att det var ett högre inköpsbelopp för 
dessa leverantörer. 

Informationssäkerhet – En kontroll har genomförts genom en enkät som har skickats till 10 
procent av medarbetaren. 
Fördelning av sektorstillhörighet för de som besvarade enkäten där Sociala sektorn har största 
andelen 37%. 
 73% svarar att de känner till kommunens informationssäkerhetspolicy  
 Endast 23% känner till kommunens LIS (ledningsstöd för informationssäkerhet)  
 41% vet vart de kan hitta information om kommunens informationssäkerhet  
 Endast 27% har sett kommunens informationssäkerhetsfilmer DISA  
 73% tar upp informationssäkerhet på sina APTer regelbundet medans 11% anger att det 

aldrig tas upp på deras arbetsplatsträff 
 80% anger att dom behandlar personuppgifter i sitt dagliga arbete  91% anser att dom vet 

också hur dom ska hantera personuppgifterna för att leva upp till lagkraven (figur 8).  



 

Tjänsteutlåtande 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) kommun@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  
 

82% anger att GDPR tas upp på deras APTer men 7% anger samtidigt att GDPR aldrig 
tas upp på deras APT   

 55% anger att dom inte vet vad de behöver göra när dom förlorar ett digitalverktyg 
(innehållande information) ( 

 43% vet inte vad som ska göra om dom upptäcker en personuppgiftsincident  

Kommunen behöver fortsätta arbeta med att informera om informationssäkerhet och GDPR. 
Samt att informera om vad man som anställd behöver göra om en personuppgiftsincident 
inträffar. 
 
 
Internkontroll 2021 
Inför 2021 har en revidering gjorts av internkontrollplanen utifrån den riskbild som finns i dag, 
analys har genomförts av kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp. Det har tillkommit en 
kontroll gällande företrädesrätt samt en kontroll av E-tjänster.  
 
 
 
Malin Karhu-Birgersson 
Sektorchef  kommunstyrelseförvaltningen 
 



 KS INTERNKONTROLLPLAN 2021 

2021-02-11 SIDA 1 AV 1 

 

 
   

Rutin/system  Kontrollmoment  Kontrollansvar  Ansvarig  Frekvens  Metod  Rapportering 
till KS vid 
bokslut 

Sannolikhet/konsekvens 

Upphandling/inköp Uppföljning av 
köptrohet mot 
avtal 

Ekonom Beställare 1 gång/år Stickprov på 5 
st aktuella avtal 

Sektorchef  
3/5 

Anställningsavtal Kontroll att avtal 
inkommer till 
personalenheten 
för aktivering 

HR Närmaste chef Stickprov  
1 gång/ per kvartal 

Stickprov Sektorchef  
5/5 

Företrädesrätt Att erbjudande 
om anställning 
sker till dem som 
lämnat in 
åberopande om 
företrädesrätt 

HR Närmaste chef Stickprov  
1 gång/ per kvartal 

Stickprov Sektorchef 5/5 

Inköp av varor och 
tjänster  

Att upphandling 
gjorts för varor och 
tjänster det fall det 
krävs 

Ekonom Närmaste chef Stickprov varje kvartal Stickprov på 5 
st leverantörs-
fakturor 

Sektorchef  
4/4 

Informationssäkerhet Att information 
hanteras på ett 
säkert sätt 

Arbetsgruppen för 
informationshantering 

Sektorchef 1 gåbg/år mäts 
Kunskapsnivå 

Stickprov  via 
enkät till 30% av 
alla Säters 
kommuns 
medarbetarna 

Sektorchef  
5/3 

E-tjänster Kontroll av 
handläggning 

Verksamhets 
utvecklare 

Sektorchef 1 gång/månad Alla e-tjänster Sektorchef 5/5 
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Ks §  Diarienummer: KS2021/0055 

Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fast-
ställa reviderat reglemente för Krisledningsnämnden. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Reglementet för krisledningsnämnden behöver uppdateras. Ett första reglemente fastställdes 2003 
och en revidering av nämndens reglemente gjordes 2013. Reglementen bör ses över under varje 
mandatperiod. 
 
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser 
i fredstid och höjd beredskap ska det, i varje kommun, finnas en krisledningsnämnd och ett fast-
ställt reglemente. Följande förändring i reglementet föreslås: 
 
Följande förändringar föreslås: 
Sista stycket i § 2 stryks men beskrivs i inledningen 
Nuvarande lydelse " § 4 Föredragande i krisledningsnämnden ska vara kommunchefen alt. bered-
skapssamordnaren. 
Ny lydelse § 4 Ansvarig tjänsteperson är kommundirektören 
§ 9 - ändras landsting till regioner. 
§ 10 - utgår finns under ny § 14 
Förtydligandet utgår och skrivs in under § 7 
§ 14 ny paragraf. Reglerar personuppgiftsansvar och sekretess 
§ 15 ny paragraf. Öppnar upp möjligheten att delta på distans 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Reglemente för Krisledningsnämnden 
 
 
 
  



 

Tjänsteutlåtande 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) nämnd@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  

 

Datum Diarienummer 
2021-02-08 KS2021/0055 

 

Revidering av reglemente för Krisledningsnämnd 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa 
reviderat reglemente för Krisledningsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning: 
Reglementet för krisledningsnämnden behöver uppdateras. Ett första reglemente fastställdes 2003 och en 
revidering av nämndens reglemente gjordes 2013. Reglementen bör ses över under varje mandatperiod. 
 
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap ska det, i varje kommun, finnas en krisledningsnämnd och ett fastställt 
reglemente. Följande förändring i reglementet föreslås: 
 
Följande förändringar föreslås: 
Sista stycket i § 2 stryks men beskrivs i inledningen 
Nuvarande lydelse " § 4 Föredragande i krisledningsnämnden ska vara kommunchefen alt. 
beredskapssamordnaren. 
Ny lydelse § 4 Ansvarig tjänsteperson är kommundirektören 
§ 9 - ändras landsting till regioner. 
§ 10 - utgår finns under ny § 14 
Förtydligandet utgår och skrivs in under § 7 
§ 14 ny paragraf. Reglerar personuppgiftsansvar och sekretess 
§ 15 ny paragraf. Öppnar upp möjligheten att delta på distans 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande  

 

 
 
 
Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Sektorchef kommunstyrelsen 

 



  Antagen:Kommunfullmäktige 2013-04-25, § 39 

 
 
 

 
 

Reglemente för Krisledningsnämnden 
 
Utöver det som föreskrivs i ”Huvudreglemente för kommunstyrelse och nämnder i Säters 
kommun” och kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 
 
 
§ 1 
Krisledningsnämnden utgör kommunens högsta ledning i samband med extraordinära händelser, då 
ordinarie/normala resurser är otillräckliga för att samhällets basfunktioner skall fungera på lägsta 
acceptabla nivå. 
 
§ 2 
Krisledningsnämnden får i samband med en extraordinär händelse, inom ramen för sitt reglemente, överta 
beslutanderätt i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till just denna extraordinära händelses 
omfattning och art. 
 
Utöver detta reglemente ska kommunallagens bestämmelser tillämpas avseende t ex valbarhet, 
sammanträden, jäv, delegation, omröstningsregler m m. 
 
§ 3 
Krisledningsnämnden ska utgöras av ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott, d v s 5 ledamöter 
och 5 ersättare. 
 
§ 4 
Ansvarig tjänsteperson är kommundirektören. Föredragande i krisledningsnämnden ska vara 
kommunchefen alt. beredskapssamordnaren. 
 
§ 5 
Ordföranden beslutar om/när krisledningsnämnden ska inkallas. 
Om ordföranden har förhinder åligger detta ansvar 1:e vice ordföranden. Om 1:e vice ordföranden har 
förhinder åligger detta ansvar 2:e vice ordföranden. 
 
§ 6 
 
Kallelse kan ske muntligt 
 
§ 7 
Ordföranden (1:e vice ordföranden, 2:e vice ordföranden) får besluta på nämndens vägnar i ärenden, som 
är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska emellertid snarast anmälas 
till nämnden, d v s så snart denna samlats. 
Detta innebär att ordföranden (1:e vice ordföranden, 2:e vice ordföranden) i en akut situation har samma 
befogenhet som nämnden i sin helhet. 
1: vice ordföranden ersätter ordföranden och 2: vice ordföranden ersätter 1:e vice ordföranden. 
 
§ 8 
Det är inte möjligt att underlåta att sammankalla nämnden och i stället låta ordföranden eller 1:e vice 
ordföranden eller 2:e vice ordföranden fatta nödvändiga beslut. Deras befogenhet att fatta beslut gäller 
endast i sådana brådskande situationer, där nämnden inte hinner sammankallas och dess beslut avvaktas. 
Så snart nämnden hunnit sammanträda upphör denna speciella befogenhet för ordföranden (1:e vice 
ordföranden eller 2:e vice ordföranden) 



  Antagen:Kommunfullmäktige 2013-04-25, § 39 

 
 
 

 
 
§ 9 
Krisledningsnämnden kan besluta om bistånd till andra kommuner, landsting regioner och till enskilda 
personer. 
 
§ 10 
För krisledningsnämndens eventuella utlämnande av information, gäller den sekretess som skulle ha gällt i 
den ordinarie nämnden. 
 
§ 10 
När förhållandena medger ska krisledningsnämnden besluta, att de uppgifter som nämnden ev har 
övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. 
Ett sådant beslut kan fattas även om den extraordinära händelsen fortfarande pågår. 
 
§ 11 
Efter det att krisledningsnämnden varit inkallad skall skriftlig redovisning av händelseförlopp, kostnader 
och utvärdering lämnas till kommunfullmäktige. 
 
§ 12 
Kommunfullmäktige beslutar, om en nämnd, p g a krisledningsnämndens övertagande av denna 
nämndsbeslutsrätt, ska kompenseras för oförutsedda kostnader, vilka uppstått genom beslut av 
krisledningsnämnden. 
 
§ 13 
Krisledningsnämnden står under tillsyn av kommunens revision samt kommunfullmäktige. 
 
Förtydligande: 
1: vice ordföranden ersätter ordföranden och 2: vice ordföranden ersätter 1:e vice ordföranden. 
 
14 §  
Krisledningsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter inom 
krisledningsnämndens verksamhet. 
 
Kommunstyrelsens dataskyddsombud utgör dataskyddsombud även för krisledningsnämnden 
när denna träder ikraft. 
 
För krisledningsnämndens eventuella utlämnande av information, gäller den sekretess, som 
skulle ha gällt i den ordinarie verksamheten. 
 
Vidare får den som deltar eller har deltagit i kommunens verksamhet med beredskap för eller 
åtgärder under extraordinära händelser inte röja eller utnyttja vad han eller hon därigenom har 
fått veta om (7 kap 1 § LEH); 

1. förhållanden av betydelse för att förebygga och hantera fredstida kriser, 
2. förhållanden av betydelse för totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt, 
3. en enskild persons ekonomiska förhållanden, eller 
4. ett företags affärs- eller driftsförhållanden. 

 
 
 
 
 



  Antagen:Kommunfullmäktige 2013-04-25, § 39 

 
 
 

 
 
15 §  
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. 
 
Detta får äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara utformad så att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden 
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Ks §  Diarienummer: KS2021/0052 

Redovisning av obesvarade motioner 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta god-
känna redovisningen samt att motionen ligger kvar för beredning 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning: 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, 30 §, ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa 
de motioner som inte beretts färdigt. 
 
Följande motioner har inte beretts färdigt 
Motion om skärpta mål för kommunens klimatutsläpp Dnr KS2020/0226. 
 
Motionen är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-24. Kommunstyrelsens ar-
betsutskott beslutade remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Kommundi-
rektören fick samtidigt i uppdrag att ta fram en miljöplan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Inlämnade motioner 
 
  



 

Tjänsteutlåtande 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) nämnd@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  

 

Datum Diarienummer 
2021-02-01 KS2021/0051 

 

Redovisning av obesvarade motioner 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna 
redovisningen samt att motionen ligger kvar för beredning 
 
Ärendebeskrivning: 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, 30 §, ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de 
motioner som inte beretts färdigt. 
 
Följande motioner har inte beretts färdigt 
 
Motion om skärpta mål för kommunens klimatutsläpp. Dnr KS2020/0226. 
Motionen är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-24. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 
Kommundirektören fick samtidigt i uppdrag att ta fram en miljöplan. 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
Inlämnad motion  

 

 
 
Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Sektorchef kommunstyrelsen 

 



 
 

 

Adress: Miljöpartiet de gröna i Säter c/o Gabrielson Åsgränd 18C 78330 SÄTER 
www.mp.se/sater 

11 maj 2020 

 

Motion till kommunfullmäktige i Säter från Magnus Gabrielson (MP) 

Skärpt mål för minskade klimatutsläpp 
Effekterna av människans påverkan på klimatet blir allt tydligare. Både i form av direkt 
synbara effekter och i form av mätbara effekter som halten av koldioxid i atmosfären, 
jordens medeltemperatur, världshavens medeltemperatur eller istäcket i Arktis. 
 
För varje år som går med otillräckliga åtgärder blir det svårare att uppfylla Parisavtalets mål 
om högst 1,5 graders uppvärmning.  Vi måste tänka om från att fundera på vad vi kan göra 
och istället utgå från vad som måste göras.  
 
Hösten 2019 beslutade kommunfullmäktige i Säter att bifalla Miljöpartiets motion om att 
Säters kommun ska vara koldioxidneutralt senast år 2040 och att en handlingsplan för detta 
ska tas fram.  
 
Miljöpartiet de gröna i Säter anser att detta beslut behöver kompletteras med ett mer 
ambitiöst mål för kommunens egen verksamhet. Vår bedömning är att Säters kommun har 
goda möjligheter att minska sina klimatutsläpp men det krävs ett fokuserat, målinriktat och 
innovativt arbete för att lyckas.  
 
Genom att se till att alla utsläpp som uppstår genom transporter, inköp, investeringar i 
gator och fastigheter m.m. blir så låga som möjligt kan vi komma långt. Genom att förbättra 
hur vi brukar kommunens mark kan vi komma ännu längre. Till detta kommer också 
möjligheten att producera förnybar elektricitet genom t.ex solceller. 
 
Miljpartiet tror att Säters kommun har en möjlighet att uppnå målet om klimatneutralitet i 
den egna verksamheten till år 2030 och därmed anser vi också att kommunen har en 
skyldighet att verka för att uppnå ett sådant mål. 
 
Miljöpartiet de gröna i Säter yrkar 

Att nettoutsläppen av växthusgaser Säters kommuns egna verksamhet ska vara noll eller 
lägre senast år 2030 och att arbetet med att skapa en handlingsplan för klimatneutralitet 
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 kommunens 
utsläpp av växthusgaser från år till år. 

 
För Miljöpartiet de gröna i Säter 

 

Magnus Gabrielson 
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Ks §  Diarienummer: KS2021/0052 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
godkänna redovisningen samt att medborgarförslagen ligger kvar för beredning 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning: 
Enligt kommunfullmäktige arbetsordning, 31 §, ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de 
medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska ske på fullmäktiges ordinarie 
sammanträde i april och oktober. 
 
Följande medborgarförslag har inte beretts färdigt 
 
Medborgarförslag om hjärtats väg - promenadväg. Dnr KS2020/0195 
Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-24. Kommunfull-
mäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 
 
Medborgarförslag om att sätta upp en skylt vid Gustafs kyrka.  Dnr KS2020/0314 
Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-22. Kommunfull-
mäktige beslutade hänskjuta medborgarförslag till samhällsbyggnadsnämnden för beslut 
 
Medborgarförslag om för att utveckla och stärka handeln och näringslivet i Säter. Dnr 
KS2020/0353 
Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-22. Kommunsty-
relsens arbetsutskott beslutade 2020-11-24 remittera medborgarförslaget till Samhällsbyggnads-
nämnden att i samråd med näringslivsenheten lämna yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kom-
munstyrelsesektorn senast 31 maj 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Inlämnade medborgarförslag 
 
 
  



 

Tjänsteutlåtande 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) nämnd@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  

 

Datum Diarienummer 
2021-02-01 KS2021/0052 

 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna 
redovisningen samt att medborgarförslagen ligger kvar för beredning 
 
Ärendebeskrivning: 
Enligt kommunfullmäktige arbetsordning, 31 §, ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de 
medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska ske på fullmäktiges ordinarie 
sammanträde i april och oktober. 
 
Följande medborgarförslag har inte beretts färdigt 
 
Medborgarförslag om hjärtats väg - promenadväg. Dnr KS2020/0195 
Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-24. Kommunfullmäktige 
beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 
 
Medborgarförslag om att sätta upp en skylt vid Gustafs kyrka.  Dnr KS2020/0314 
Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-22. Kommunfullmäktige 
beslutade hänskjuta medborgarförslag till samhällsbyggnadsnämnden för beslut 
 
Medborgarförslag om för att utveckla och stärka handeln och näringslivet i Säter. Dnr KS2020/0353 
Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-22. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade 2020-11-24 remittera medborgarförslaget till Samhällsbyggnadsnämnden att i 
samråd med näringslivsenheten lämna yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunstyrelseförvaltningen senast 31 maj 2021. 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
Inlämnade medborgarförslag  

 

 
 
Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Sektorchef kommunstyrelsen 

 









Från: Mats Nilsson 
Skickat: den 20 april 2020 17:24 
Till: Margareta Jakobsson; Säters Kommun - Kommun 
Ämne: VB: medborgarförslag från Lena Palmborn och Per Olov Höglund 
 
 
 
Med Vänliga hälsningar 
 
Mats Nilsson 
Kommunstyrelsens Ordförande 
Säters kommun 
 
Telefon: +46(0)225-55110 
E-mail: mats.nilsson@sater.se 
 
Rådhuset 
783 21 Säter 
Besök: Åsgränd 2 
www.sater.se 

 

Från: Lena Palmborn  
Skickat: den 20 april 2020 17:15 
Till: Mats Nilsson <mats.nilsson@sater.se> 
Ämne: medborgarförslag 
 
Hej Mats! 
Skickar förslaget till dej, eller ska jag skicka det till någon ” kommunal brevlåda” ? 
 
Satt och pratade en dag med en personal, Per-Olov Höglund.  
 
Förslaget växte fram om en promenadväg, ” Hjärtats väg ” i Säter. 
En noga utvald promenad väg i vackra Säter. Från vår vackra lilla stad ner till vattnet som glittrar. Syftet 
att kunna ta korta promenader med möjlighet till vila med tätare intervall. 
Med tätare intervall mellan bänkarna , möjliggör vi att fler av våra äldre invånare kommer ut och har 
möjlighet till paus. 
Att det finns bord till bänkarna vid fler ställen så att man kan ta med sig kaffet ut skulle vara ett trevligt 
inslag i Säters miljö. 
 
Ett förslag på en åtgärd som skulle vara ett trevligt och välbehövligt inslag i Säters miljö nu i Corona tider 
och så klart även annars då vi vill att fler umgås utomhus. 
 
Måla bänkarna i den ”röda” färg som genomsyrar i Säters logga  
 
Medborgarförslag 
Från  
Per-Olov Höglund 
Lena Palmborn 
 

mailto:mats.nilsson@sater.se
http://www.sater.se/
mailto:mats.nilsson@sater.se
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Ks §  

Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har delgivits delegationsbeslut  
 
__________ 
 
 
Dnr KS2021/0073 
Bidrag för flytt av slogbod, Säters Fiskevårdsområdessförening 
 
Beslut från styrgrupp SÄBO, 2021-02-17, beslut om byggstart 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-03-09 
Blad 

22 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Ks § 

Redovisning av delgivningar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisade delgivningar. 
__________ 
 
Protokoll från sammanträde med 

• Styrgrupp SÄBO, 2021-02-17 och 2020-02-02 
• Personalutskottet, 2021-01-19 
• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 2021-02-09 
• Hjälpmedelsnämnden, 2021-01-28 
• Falun Borlänge regionen AB; 2020-12-09 och 2020-11-19 
• Gysam styrgrupp, 2020-12-11 
• Språktolknämnden, 2021-02-18 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-02-16 
• Fritidsutskottet, 2021-02-16 

 
Protokollsutdrag från 

• Socialnämnden, 2021-01-21, § 1 beslut om digitala sammanträden 
• Kulturnämnden, 2021-02-04, § 16 angående konstverk vid stationsområdet i Säter 

 
Meddelande från Trafikverket om förberedande åtgärder och undersökningar för projekt samtidigt 
infart i Gustafs. 
 
Polisanmälan avseende dataintrång, IT-enheten, 2021-02-16—2021-02-19. 
 
Dnr KS2021/0088  
Utbetalning av medel i enlighet med överenskommelsen mellan staten och Sveriges kommuner och 
regioner om äldreomsorg-teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus. 
 
Dnr KS2021/0048 
Remiss: Interreg Sverige – Norge 2021-2027 
 
Dnr KS2021/0029 
Socialnämndens detaljbudget för 2021 
 
  



SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-03-09 
Blad 

23 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

 
Ks §  Diarienummer:  

Övriga ärenden 
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