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Protokoll Datum Sida 
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Plats och tid: Rådhuset, KS-rummet 
Fredagen den 3 juni 2022 kl. 10.00-12.00 
Ajournering 11.30-11.40 

Beslutande: Helena Andersson (S), ordförande 
Maj-Lis Nyberg (C) ersättare för Ulrika 
Cederlöf, v. ordförande (C) 
Lotta Tervo (S) ersättare för Caroline Willfox, 
2:e vice ordförande (M) 
Tommy Janfjäll (S) ersättare för Paulina 
Johansson (S) 
Mats Hansson (S) 
Caroline Nilsson (S) 
Erik Herrman (C) 
Gunilla Risberg (MP) ersättare för Jerk Engvall 
(M)  
Liv Erichsen (KD) 10.20-12.00 
Göran Johansson (V) 
 

Ej tjänstgörande ersättare:  

Övriga deltagare: Stefan Forsmark, sektorchef 
Margareta Jakobsson, sekreterare 
Anderas Mossberg, sektorchef SBN 
Marita Skog kommundirektör 
Roland Appelgren, projektledare 

Utses att justera: Tommy Janfjäll 

Justeringens plats och tid: Rådhuset i Säter 2022-06-03, direktjustering 

Paragrafer: § 39 

 

Underskrifter: 

Sekreterare   Ordförande 

   

Margareta Jakobsson   Helena Andersson  

Justerande    

   

Tommy Janfjäll    
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Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-06-03 

Datum för anslags uppsättande: 2022-06-03 

Datum för anslags nedtagande:  2022-06-27 

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningssektorn 
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Bun § 39 Förskola 2 Säter  
BUN 2022/0147 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
1. Ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag avseende förskola 2 i sin helhet. 
2. Uppmärksamma kommunstyrelsen om behovet att hantera kommande 

volymökning/kostnadsökning i samband med budgetprocess under 2023. 

Reservation 
Liv Erichsen (KD) reserverar sig mot beslutet. 

__________ 

Ajournering 
Ajournering sker mellan 11.30-11.40. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2019 om lokaliseringsutredning för förskola 2 i Säter.  

Förstahandsplaceringen var på Skönvik i anslutning till Rosa huset. I och med att SBB 
står som ägare av berört markområde har förhandlingar avseende hyreskontrakt 
inletts. 

Utöver detta har även juridiska och finansiella aspekter undersökts av externa parter 
med syftet att möjliggöra ett så genomarbetat och heltäckande underlag som möjligt. 

Verksamheten har tillsammans med Projektledarbyrån, parallellt med ovanstående 
arbetat med en verksamhetsanalys för att identifiera val av förskola. 

Bakgrund 
Skönvik som stadsdel genomgår för närvarande en omvandling från ett omfattande 
sjukhusområde till ett område med mer blandad bebyggelse, verksamhet och idrott. 
Bostadsplan för Säters kommun innefattar en utveckling på Skönvik samt en plan för 
att knyta ihop Skönvik med resten av staden. Även gällande fördjupad översiktsplan 
för Säters tätort påvisar en betydande utveckling på det gamla ”sjukhusområdet”. 
Tidigare erfarenheter från andra kommuner visar att en omvandling av ett område 
kräver ett flertal insatser och investeringar. Med detta som grund har Säters kommun 
fört dialog med SBB Norden AB, som är den största fastighets-/markägarenägaren på 
området, avseende olika potentiella åtgärder.  
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Bun § 39 forts 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-25 KS§78 att uppdra till Kommundirektören att 
tillsammans med Samhällsbolaget (SBB) Norden AB arbeta fram en avsiktsförklaring 
avseende förslag på följande lokalmöjligheter - Kontorsplatser för olika kommunala 
verksamheter - Varmvattenbassäng - Grundskola-förskola - Plan med SBB Norden 
avseende byggnation av 30 - 40 bostäder på området 

Avsiktsförklaringen godkändes på Kommunfullmäktige 2020-10-22. 

Tidigare beslut som berör ärendet 
Uppdrag om förskola 120 platser  
Lokaliseringsutredning förskola 2 
Avsiktsförklaring avseende utveckling inom främst Skönviksområdet 

Delges 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
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