
 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 1(18) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-13 

 

 

  

 
 Plats och tid Tisdagen den 13 april 2021 på Teams och i Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, 

klockan 13:00 – 16:00 

Sammanträdet ajournerades 14:00-14:15 

 Beslutande Ronnie Erhard (M), Ordförande 

Hans Karlsson (C), 1:e vice ordförande 

Mika Takamäki (S), 2:e vice ordförande 

Stefan Herlitz (KD) 

Staffan Dällerud (MP) 13:00-14:00 och 15:00-16:00 § 35, 42-47 

Peter Bäckman (SD) 

Tjänstgörande ersättare 

 
Anneli Lyckeborn (L) för Claes-Göran Erlandson (L) 

Anders Nyberg (V) för Erika Emilsson (V) 

Carola Sandberg (S) för Jari Viitakangas (S) 

Samer Alzeraai (S) för Staffan Dällerud (MP) 14:00-15:00 § 36-41 

 
Ej tjänstgörande ersättare Omar Khatib (M) 

Jan-Erik Averås (M) 

 
Övriga deltagare Ulrika Lundgren, förvaltningschef 

Alexander Blomqvist, nämndsekreterare 

Georgios Apostolidis, detaljplanhandläggare § 35 

Bosse Björk, samhällschef § 35 

Madelene Mattson, förvaltningsekonom § 36 

Andreas Eriksson, miljösamordnare § 38 

Johan Harryson, kommundirektör § 39 

Jörgen Skog, HR-chef § 39 

Robert Brånn, fastighetschef § 40, 43 

Liv Hellqvist, avdelningschef § 41 

Ida Englund, detaljplanhandläggare § 44 

 

Utses att justera Peter Bäckman  

Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningens kansli, måndag 19 april.  
 

Underskrifter 

 Sekreterare ……………………………………………………… Paragrafer §§ 35-47 

 Alexander Blomqvist  

 Ordförande ……………………………………………………… 

 

 Ronnie Erhard  

 Justerare ……………………………………………………… 

 

 Peter Bäckman  
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 ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-04-13 

Datum då anslaget sätts upp 2021-04-19 Datum då anslaget tas ned 2021-05-10 

Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningens kansli 
 

Underskrift ……………………………………………………… 
 

 Alexander Blomqvist  
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§ 35 Dnr 2020-00250  
 
Information: Katrinedal - del av Spoven 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Georgios Apostolidis, detaljplanhandläggare, och Bosse Björk, 

samhällschef informerar om detaljplan för Katrinedal - del av Spoven 1.      
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§ 36 Dnr 2021-00002  
 
Ekonomisk rapport med verksamhetsrapport januari-
mars 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen förbereder sig för sammanslagningen med 

Folkhälsoförvaltningen till Samhälle och serviceförvaltningen. Bland 

annat har flera möten genomförts av nya förvaltningschefen för att lära 

känna chefer och andra medarbetare. Nämndernas beredningsprocess och 

samverkansprocess ses över för att synkroniseras. Central samverkan och 

riskbedömningar är genomförda avseende de vakanser som inte ska 

återbesättas för att uppnå sparkravet. 

Folkhälsonämnden och samhällsbyggnadsnämndens reglementen har 

granskats inför kommande beslut om reviderade reglementen av 

kommunfullmäktige. Då den sammanslagna förvaltningen, där Karlskoga 

som värdkommun har fler ingående uppgifter än tidigare, är 

förtydligandena i reglementena absolut nödvändiga. Båda nämndernas 

reglementen har därför förtydligats avseende nämndernas uppgifter och 

de har formulerats om för att klargöra gränsdragning mellan olika 

nämnders ansvarsområden. Förtydligandena beskriver de uppgifter som 

idag hanteras av respektive förvaltning och innebär inte några nya 

uppgifter. 

 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse den 6 mars 2021 

Ekonomisk rapport samhällsbyggnadsnämnden januari - mars 2021    

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna verksamhet- och 

ekonomirapport januari – mars 2021.    

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 37 Dnr 2021-00058  
 
Svar på planeringsförutsättningar Mål och budget 
2022-2024 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har gått igenom 

verksamhetsresultat och ekonomiskt resultat för 2020. Utifrån det har 

KSAU utarbetat förslag på drift- och investeringsramar samt uppdrag. 

I och med budgetår 2021 har Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget 

minskat med 4,7 mnkr. Vilket innebär ett pågående arbete för att 

genomföra effektiviseringar och skapa samordningsvinster. Löneöversyn 

för annan personal än för fastighetsavdelningen medför effektiviseringar 

av andra kostnader. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden kommer att arbeta fram ett förslag på hur 

internhyressystemet kan utformas med större utrymme för de skötsel- och 

underhållsbehov som idag finns. I detta förslag kommer även vägas in 

samhällsbyggnadsnämndens ansvar som hyresvärd för samtliga 

uthyrningar. 

 

En driftsförstärkning behövs till år 2022 för att kompensera de senaste 

årens investeringar i en växande stad som nu färdigställts. Exempelvis 

bostadsområdet Äspenäs och övrigt som färdigställs 2022.  

Årlig driftramshöjning föreslås därför, med 1,5 mnkr med start år 2022 

för att kompensera ökade driftskostnader relaterade till den växande 

staden och ökat antal enheter där yttre miljö ska skötas. 

 

En ny grävmaskin läggs till som riktad investering med 3 mnkr för år 

2022 för att klara uppdraget om 32 000 invånare år 2025. 

 

I förslag till budget 2022 – 2024 finns inte medel hos samhällsbyggnads-

nämnden för utökad skötsel av konst och utsmyckning utomhus.  Dessa 

medel behöver flyttas till samhällsbyggnadsnämnden.   

 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 april 2021 

Bilaga 1 – Svar på planeringsförutsättningar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag på drift- och investeringsbudget 

för 2022 - 2024 inklusive bilaga 1,2 och 4   
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lämna svaret om 

planeringsförutsättningar 2022 - 2024 till kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

 

2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår en årlig driftramshöjning, 

utöver 1 % -ökningen av ram, med 1,5 mnkr med start från år 

2022 för att kompensera ökade driftskostnader relaterade till den 

växande staden och ökat antal enheter där yttre miljö ska skötas.  

 

 

Mika Takamäki (S), Anders Nyberg (V) och Carola Sandberg (S) deltog 

inte i beslutet. 

 

 

 

Skickas till  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 38 Dnr 2021-00020  
 
Avfallsanvisningar 2021 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 10 november 2020 antog kommunfullmäktige en ny avfallsplan med 

tillhörande föreskrifter för Karlskoga kommun. I föreskrifterna hänvisas 

en del detaljer till avfallsnämndens anvisningar.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden i Karlskoga är den nämnd som är 

avfallsnämnd och ansvarar för renhållningen och antar anvisningarna 

 

Det uppdaterade förslaget till avfallsanvisningarna innehåller information 

om matavfallshantering, avfallssortering och hämtning. Tidigare har den 

informationen funnits i två separata dokument, sorteringsanvisningar och 

hämtningsanvisningar. Ändringarna från tidigare består bland annat i: 

 

Förtydliganden om tillgänglighet av slamavskiljare. 

Tvätt av kärl som tilläggstjänst. 

Förtydliganden om insamlingen av returpapper.  

 

Detaljer kring formuleringarna har stämts av med renhållaren. 

Detaljer har även tagits upp i den politiska referensgruppen för avfall.  

 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 mars 2021 

Avfallsanvisningar för Karlskoga kommun den 24 mars 2021 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta avfallsanvisningarna 

till kommunens avfallsföreskrifter. 

 

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att upphäva tidigare 

sorteringsanvisningar och hämtningsanvisningar. 

 

 

 

Expedieras till 

Renhållningsbolaget i Mellansverige AB 
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§ 39  
 
Information om organisationsförändring  
 

Sammanfattning av ärendet 
Johan Harryson, kommundirektör, och Jörgen Skog, HR-chef, informerar 

om organisationsförändring.   
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§ 40 Dnr 2021-00067  
 
Beräkning av projektkostnader och 
utfallsuppföljning 
 

Sammanfattning av ärendet 
Allt fler människor ska uppleva Karlskoga som en attraktiv stad dit man 

vill flytta och leva sitt liv efter arbetstid. Inom kommunen behöver mer 

kvalitet för mindre ekonomiska resurser, skapas.  

Rapporten om beräkning av projektkostnader och utfallsuppföljning, har 

därför stor betydelse när det gäller att få rätt bild över vad ett projekt 

inom fastighetsavdelningen kommer att kosta. De förbättrade arbetssätten 

leder till en mer strukturerad och kvalitetssäkrad arbetsgång som kan 

följas upp och utvärderas.  

 

Fastighetsavdelningen håller på att bygga upp en organisation och 

arbetssätt för att kunna möta de krav som ställs på avdelningen i form av 

byggnationer och kalkyler samt uppföljning för dessa. Avdelningen är i 

början av detta arbete som kommer att pågå under ett antal år men som 

bör kunna ge märkbara effekter redan under 2022.  

 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 mars 2021   

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner rapport Beräkning av 

projektkostnader och utfallsuppföljning   

 

 

 

Skickas till 

Ekonomichef  
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§ 41 Dnr 2021-00026  
 
Karlskogaförslag för yttrande Fuxboudden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ett Karlskogaförslag har lämnats avseende att anlägga utegym i 

anslutning till Djerfstugan på Fuxboudden. Syftet, enligt 

förslagsställaren, ämnas vara att utveckla och öka attraktionskraften på 

Karlskogas naturreservat. Samhällsbyggnadsnämnden och Kultur- och 

Föreningsnämnden har givits möjlighet att yttra sig över förslaget. 

 

Förslagsställaren har bjudits in till samhällsbyggnadsnämndens 

beredning den 31 mars, men har tackat nej.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår 

medborgarförslaget.  

 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltingens tjänsteskrivelse den 25 mars 2021 

Karlskogaförslag daterat den 22 januari 2021   

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår 

medborgarförslaget.   

 

 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 42 Dnr 2020-00272  
 
Remiss  - Revidering av 
samhällsbyggnadsnämndens reglemente 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ledningskontor har på uppdrag av kommunstyrelsen 

sett över samtliga nämnders reglementen och kommunstyrelsen har 

skickat förslag till reviderade reglementen till nämnderna för yttrande.  

 

Kommunfullmäktige i Karlskoga har beslutat att genomföra en 

organisationsförändring där en större samhälle och serviceförvaltning 

bildas. Den större förvaltningen består av samhällsbyggnadsförvaltningen 

och folkhälsoförvaltningen. Beslut fattades av kommunfullmäktige i 

Karlskoga den 11 november 2020 (§ 168 Dnr 2020 - 00391, Utredning av 

sammanslagning av tre förvaltningar). Folkhälsonämnden och 

samhällsbyggnadsnämnden finns kvar som två nämnder.  

Då samhällsbyggnadsnämndens förvaltning innebär en sammanslagen 

förvaltning, där folkhälsonämnden är gemensam med Degerfors 

kommun, där förvaltningen har Karlskoga som värdkommun, är 

förtydligandena i reglementet nödvändiga. Reglementet har därför 

förtydligats och specificerats för att säkerställa en effektiv hantering i den 

sammanslagna förvaltningen  

 

Bland annat poängteras att enligt överenskommelse med ordförandena 

för tillsyn och tillväxtnämnden, ordförande för 

samhällsbyggnadsnämnden samt förvaltningschefer sker ingen 

förändring av reglementen avseende trafikfrågorna. Under hösten 2021 

ska frågan kring hur SBF kan arbeta effektivt som väghållare och vad 

som då ska ingå avseende trafikfrågor, i detta ansvar. Utgångspunkten är 

då funktion, effektivitet och trygghet. 

 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 mars 2021 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Reglemente för 

samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till Reglemente för 

samhällsbyggnadsnämnden  

Nämndreglemente fastställt av kommunfullmäktige 2020-06-16 § 104  
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden antar yttrande om revidering och 

medföljande förslag till reviderat reglemente för 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

2. Samhällsbyggnadsnämnden skickar yttrande om reviderat 

reglemente och medföljande förslag till Kommunstyrelsens 

arbetsutskott inför beslut av kommunfullmäktige. 

 

 

   

 

Skickas till  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 43  
 
Information: Kupolen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Robert Brånn, fastighetschef, informerar om köp av Kupolen.   
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§ 44 Dnr 2019-00183  
 
Information: Varfågeln 1, del av m fl, Pärlgatan 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ida Engström, detaljplanhandläggare, informerar om Varfågeln 1, del av 

m fl, Pärlgatan.  
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§ 45 Dnr 2021-00005  
 
Förvaltningsinformation 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen informerar om: 

Reviderade datum för samhällsbyggnadsnämnden 

Översyn av IT-system 
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§ 46 Dnr 2021-00004  
 
Inkomna handlingar  
 

Sammanfattning av ärendet 
KSAU 2021-03-05 § 14 Byte av namn Serviceförvaltningen 

Kommunala pensionärsrådet sammanträde 2021-02-23 – Protokoll 

KF 2021-03-02  § 35 Äskande om tillfälliga ekonomiska medel till 

Socialnämnden 

KS 2021-03-09  § 54 Utredningsuppdrag - Samverkan med andra 

kommuner och Region Örebro län avseende att utveckla samverkan kring 

vård och omsorg i västra länsdelen 

KS 2021-03-09  § 59 Avslut av samverkansavtal – gymnasienämnden   
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§ 47 Dnr 2021-00003  
 
Delegationsbeslut 2021 
 

Sammanfattning av ärendet 
Följande delegationsbeslut anmäls: 

Delegationsbeslut Teknik och fastighet 2021-03 

Utser tillförordnad förvaltningschef 
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