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Clas Rydén, fordonsamordnare 

Robert Brånn, fastighetschef 
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Utses att justera Staffan Dällerud Ersättare  Jari Viitakangas 
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Underskrifter 
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Ärende 2. Yttrande om motion om hållbart drivmedel, samt Ärende 3. 

Yttrande om motion att utveckla en vätgasstrategi för Karlskoga, bytte 

plats med varandra på dagordningen och föredrogs och beslutades med 

andra ord i bakvänd ordning. Samhällsbyggnadsnämnden hade ingen 

invändning mot detta. 
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§ 48 Dnr 2021-00002  
 
Ekonomisk tertialrapport med verksamhetsrapport 
jan-april 
 

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden januari till april har fokus varit att redovisa år 2020, 

arbeta med förutsättningar för budget 2022-2024 samt genomförande av 

sammanslagning till nya Samhälle- och Serviceförvaltningen. Fokus 

under årets början har varit att presentera 2020 års resultat och förbereda 

för 2022. Därefter har genomlysning av förutsättningar för budgetarbetet 

inför 2022 - 2024 genomförts. Svar på planeringsförutsättningar inför 

2022 – 2024 presenterades för budgetberedning. 

  

En genomförandeplan för styrning och ledning för sammanslagning av 

nya förvaltningen har tagits fram. Veckovisa nyhetsbrev med aktuell 

information om sammanslagningen har skickats ut. Ett digitalt 

förvaltningsmöte för alla medarbetare genomfördes för att informera om 

pågående processer kring sammanslagningen.  

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott om cirka 5 mnkr vid 

utgången av april månad. Resultatet beror på att samtliga 

verksamhetsgrenar påvisar ett minusresultat, med undantag för 

Samhällsutveckling och geodata, i jämförelse med periodens budget. 

Budgeten var i obalans motsvarande ca 1,5 mnkr vid ingången i år 2021, 

vilket måste analyseras ytterligare och åtgärdas. 

Prognosen för 2021 sätts till - 2 mnkr vilket beror på att Gata- och park 

har budgeterat för parkeringsintäkter, och arbete i projekt. I och med 

effektiviseringskraven inför 2021 prognostiserades det för att man inom 

Gata- och Park skulle kunna lägga del av sin arbetstid mot 

investeringsprojekt vilket har visat sig vara svårt. 

 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 maj 2021 

Ekonomi- och verksamhetsrapport januari-april 2021 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner ekonomi-och verksamhetsrapport 

januari-april 2021 

 

 

Skickas till: Kommunstyrelsen 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 5(18) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-11 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 49 Dnr 2020-00264  
 
Yttrande över motion om hållbart drivmedel  
 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över en 

motion om hållbart drivmedel från Ida Edström (S). Där föreslås att 

utreda möjligheten att anlägga en tankstation för vätgas i Karlskoga 

kommun. 

 

Samhälle och Serviceförvaltningens ställer sig positiva till motionen och 

anser att utredning om vätgasstation bör göras inom framtagandet av en 

kommunövergripande vätgasstrategi.    

 

Beslutsunderlag 
Samhälle och Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 19 april 2021 

Motion - Hållbart drivmedel  

 

Protokollsanteckning 
Stefan Herlitz (KD) lämnar följande protokollsanteckning: 

Vätgas kan komma att spela en avgörande roll för vår framtida 

energiförsörjning. Vätgas är ett rent, ogiftigt och effektivt medium för att 

lagra och transportera energi. Det gör att det kan bli en avgörande faktor 

för den framtida ekologiska hållbarheten. 

 

Yrkanden 
Staffan Dällerud (MP) och Mika Takamäki (S) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag till beslut. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla 

motionen om hållbart drivmedel. 

 

2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fortsatt 

utredning av framtida tankställen för vätgas görs tillsammans med 

utredningen av en kommunövergripande vätgasstrategi. 

 

 

 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige  
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§ 50 Dnr 2020-00265  
 
Yttrande över motion om att utveckla en 
vätgasstrategi för Karlskoga 
 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över en 

motion att utveckla en vätgasstrategi för Karlskoga från Alf Rosberg (M) 

samt Ronnie Erhard (M). Där föreslås att Karlskoga skall ta fram en 

vätgasstrategi i första hand inom transportsektorn i Karlskoga som en del 

i ett nationellt nätverk. 

 

Samhälle och Serviceförvaltningens ställer sig positiva till motionen och 

anser att det är viktigt att ta fram en vätgasstrategi för Karlskoga 

kommun. 

 

Beslutsunderlag 
Samhälle och Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 19 april 2021 

Motion - Utveckla en vätgasstrategi för Karlskoga. 

 

Yrkanden 
Staffan Dällerud (MP) och Anders Nyberg (V) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag till beslut. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla 

punkt 1 i motionen att Karlskoga kommun skall ta fram en vätgasstrategi. 

 

2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att ansvaret för att samordna 

arbetet läggs på Samhälle och Serviceförvaltningens miljöenhet. 

 

3. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

återrapportering sker under hösten 2022 och därmed avslå den andra 

attsatsen i motionen, där redovisning önskades den 1 juli 2021. 

 

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige 
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§ 51 Dnr 2020-00118  
 
Granskning av investeringsprocessen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Karlskoga kommun har att besvara fyra frågeställningar från revisionen, 

när det gäller investeringsprocessen. Samhällsbyggnadsnämnden lämnar 

yttrande avseende lokalförsörjningsprocessen, mallar och 

rutinbeskrivningar för investerings- och driftkalkyler samt uppföljning 

inom ramen för intern kontroll.  Samhällsbyggnadsnämnden har infört 

kommungemensam lokalförsörjningsprocess där alla förvaltningar är 

delaktiga för att se och prioritera var behovet att investera finns.  

Samhällsbyggnadsnämndens fastighetsavdelning arbetar nu efter ett nytt 

sätt att ta fram underlag till investeringar och följa upp dessa.  

För internkontrollplan 2022 kommer ett investeringsprojekt att följas upp 

i enlighet med revisorernas rekommendationer. 

Samhällsbyggnadsnämndens föreslås godkänna yttrandet till kommunens 

revisorer.  

 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 april 2021 

Granskning av investeringsprocessen   

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna yttrandet till 

kommunrevisorerna avseende granskning av investeringsprocessen.    

 

 

 

Skickas till 

Kommunrevisorerna 
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§ 52 Dnr 2021-00101  
 
Granskning av kommunens arbete för att säkerställa 
kompetensförsörjningen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har fått granskningsrapport för besvarande 

från kommunrevisorerna. Rapporten presenterades den 25 februari 2021. 

Det övergripande syftet med granskningen var att bedöma om 

kommunstyrelse och nämnder har ett ändamålsenligt arbetssätt avseende 

rekrytering av personal med efterfrågad kompetens samt 

kompetensutveckling av befintlig personal. Kommunrevisionen har 

uppmärksammat ett antal områden som de emotser svar på senast 2021-

05-30, om vilka åtgärder nämnden kommer att vidta med anledning av de 

i rapporten redovisade iakttagelserna 

Under våren har förvaltningen tillsammans med HR-avdelningen 

påbörjat arbete och diskussioner kring dessa områden. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås godkänna yttrandet och överlämna 

detta till kommunrevisorerna. 

 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 maj 2021 

Rapport kompetensförsörjning KPMG 2021-02-24. 

Missiv kompetensförsörjning 2021-02-25. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner yttrande avseende 

kompetensförsörjning. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar yttrandet till 

kommunrevisionen 

 

 

 

 

Skickas till 

Kommunrevisorerna 
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§ 53 Dnr 2021-00083  
 
Kommunikationsstrategi Samhälle och 
serviceförvaltningen 
 

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med kommunikationspolicy Karlskoga, KF 2006.0127, 

ansvarar varje förvaltning för att upprätta en plan för kommunikation. 

Samhällsbyggnadsnämndens kommunikationsstrategi 2021 - 2022 

fastställer kommunikationens betydelse som strategiskt verktyg.  

Planerad kommunikation är viktig för att uppnå 

Samhällsbyggnadsnämndens mål och ska kopplas nära verksamheten. 

Proaktivt arbete är viktigt för att tidigt identifiera frågor som kan skapa 

frågor och/eller känslor.  

 

Folkhälsoförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen blir den 

sammanslagna Samhälle och serviceförvaltningen. En 

kommunikationsplan har därför upprättats.  

 

Beslutsunderlag 
Kommunikationsstrategi Samhällsbyggnadsnämnden 2021 - 2022 

Samhälle och Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 21 april 2021  

 

Yrkanden 
Mika Takamäki (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden antar Samhällsbyggnadsnämndens 

kommunikationsstrategi 2021 - 2022.    

 

 

 

Skickas till 

Hemsida/Intranät 
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§ 54 Dnr 2021-00068  
 
Skogsduvan 2 och 6 - Beslut om planbesked samt 
uppdrag att upprätta detaljplan 
 

Sammanfattning av ärendet 
Forcera Holding AB har ansökt om planbesked för ny 

flerbostadsbebyggelse på fastigheterna Skogsduvan 2 och 6. Den 

eventuellt kommande detaljplanen stämmer väl överens med Karlskoga 

kommuns översiktsplan eftersom den nya bostadsbebyggelsen kommer 

ha nära anknytning till stadskärnan. Potentiella markföroreningar på 

närliggande fastigheter och buller samt risk för farligt gods från 

närliggande trafikleder kan behöva utredas närmare. Vidare kan områdets 

kulturella betydelse ge upphov till skyddsbestämmelser eller 

utformningskrav. 

 

Detaljplan bedöms kunna påbörjas under år 2022 och bli antagen under 

år 2023. Till följd av prioriteringar och resurser kan tidplanen komma att 

ändras. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås därför besluta att ge ett 

positivt planbesked samt uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för 

Skogsduvan 2 och 6. Avgiften faktureras enligt gällande taxa. 

 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse den 5 maj 2021   

Ansökan om planbesked den 3 mars 2021   

Bilaga till ansökan om planbesked den 3 mars 2021  

Bedömning av planbesked för Skogsduvan 2 och 6, den 19 april 2021  

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1. Att enligt plan- och bygglagen 5 kapitlet 5 § ge ett positivt planbesked 

för en ny detaljplan för fastigheterna Skogsduvan 2 och 6. 

2. Att ge samhällsbyggnadsförvaltningen uppdrag att upprätta förslag till 

ny detaljplan för fastigheten Skogsduvan 2 och 6. 

3. Att fastslå att avgift utgår med 15 000 kronor (1.2 medelstor åtgärd) 

enligt plan, mät- och karttaxa 2020-11-10 § 256 i enlighet med plan- och 

bygglagen 12 kapitlet 8 § 1 punkten.  
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§ 55 Dnr 2020-00237  
 
Yttrande återremiss - ansökan från 
Samhällsbyggnadsnämnden om kompensation för 
intäktsbortfall i samband med införande av avgiftsfri 
parkering i centrala Karlskoga 
 

Sammanfattning av ärendet 
Karlskoga värnar om sin handel och att uppfattas som en välkomnande 

kommun. Detta innebär att kunskap och kapacitet för trafikfrågorna är 

nödvändiga för att kunna arbeta klokt och innovativt. En översyn av 

ansvar för trafikfrågorna för det allmännas bästa och för att skapa 

effektivt uppdrag som väghållare kommer ske hösten 2021. I samband 

med detta ska finansieringen ses över och tydliggöras för att rätt kostnad 

och intäkt ska finnas för uppdragen. Under hösten behöver 

parkeringssituationen i centrum ses över och vilken tillsyn som krävs för 

att skapa rotation på fordon. Besökare har idag svårt att hitta 

parkeringsplatser. Detta behöver kartläggas och ses över för en framtida 

klok lösning när pandemin är över. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därför att ansökan om kompensation 

för intäktsbortfall i samband med införande av avgiftsfri parkering i 

centrala Karlskoga pausas. Utredningen om uppdrag och behov av 

finansiering presenteras för Samhällsbyggnadsnämnden i november och 

därmed för kommunstyrelsen i december 2021. 

 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 april 2021 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 januari 2021(§ 7 Dnr 2020-00514) 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att ansökan om 

kompensation för intäktsbortfall i samband med införande av 

avgiftsfri parkering i centrala Karlskoga pausas.  

 

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utredning om uppdrag 

och behov av finansiering som väghållare inklusive trafikansvar 

presenteras i november för att komma till kommunstyrelsen i 

december 2021. 

 

 

Skickas till: Kommunstyrelsen 
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§ 56 Dnr 2021-00062  
 
Remiss - Revidering av reglemente för Sverigefinska 
rådet (SvFR) 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ledningskontor har på uppdrag av kommunstyrelsens 

arbetsutskott gjort en översyn av samtliga råd, utskott och arbetsgrupper i 

kommunens förtroendemannaorganisation. Den 22 februari 2021 § 8 

beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att lämna förslag till 

reglemente till Sverigefinska rådet och samtliga nämnder i Karlskoga för 

yttrande.  

 

Beslutsunderlag 
Samhällbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 april 2021 

Förslag till reglemente för Sverigefinska rådet   

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner yttrande över förslag till 

reglemente för Sverigefinska rådet. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen 

arbetsutskott.  

 

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 57 Dnr 2021-00059  
 
Sveriges häftigaste lekplats  
 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet utgick och återkommer på nämnd i juni.  
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§ 58  
 
Stadsarkitektens utsmyckningar 
 

Sammanfattning av ärendet 
Stadsarkitekt Ann Dakovic informerar om utsmyckningar för 

Ekebyrondellen, Karlbergshallen, Klubbhuset och Vänorter    
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§ 59  
 
Tävling Europan 16 
 

Sammanfattning av ärendet 
Stadsarkitekt Ann Dakovic informerar om tävlingen European 16   
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§ 60 Dnr 2021-00100  
 
Rapport från ledamöter 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ronnie Erhard (M) rapporterar från rådet för funktionshinder.      
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§ 61 Dnr 2021-00004  
 
Inkomna handlingar 2021 
 

Sammanfattning av ärendet 
Protokoll TväR 2021-03-05  

KS 2021-04-06 § 75 Årsredovisning 2020  

KF 2021-03-30 § 56 Avslut av samverkansavtal – gymnasienämnden  

Nyhetsbrev nr 1 Gullspångsälvens vattenvårdsförbund och vattenråd  

Brev från länsförsäkringar  

Policy förskolegårdar och skolgårdar i Karlskoga kommun, fastställd av 

KF  

KF 2021-04-27 § 82 Tilläggsäskande från samhällsbyggnadsnämnden 

avseende Björkbornsbron      
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§ 62  
 
Anmälda delegationsbeslut 2021-05-11 
 

Följande delegationsbeslut anmäls 
 
Dispenser 

 BEA  2021-04-14 Transportdispens 83/21  

JSS  2021-04-26 Transportdispens 87/21  

Yttrande upplåtande av offentlig plats  
JSS  2021-04-01 Uteservering 77/21  

JSS  2021-04-07 Uteservering 79/21  

JSS  2021-04-13 Arbetsområde med skylift 82/21  

JSS  2021-04-23 Uteservering / trottoarpratare 85/21  

JSS  2021-04-29 Biluppställning 88/21  

Lokala trafikföreskrifter  
JSS  2021-04-19 1883 2021:00042 Norra Viaduktgatan  

JSS  2021-04-19 1883 2021:00043 Nobelhallen  

JSS  2021-04-19 1883 2021:00044 Nobelhallen  

JSS  2021-04-19 1883 2021:00045 Nobelhallen  

JSS  2021-04-19 1883 2021:00046 Nobelhallen  

JSS  2021-04-19 1883 2021:00047 Nobelhallen  

JSS  2021-04-19 1883 2021:00048 Nobelhallen  

JSS  2021-04-19 1883 2021:00049 Nobelhallen  

JSS  2021-04-19 1883 2021:00050 Torget  

JSS  2021-04-19 1883 2021:00051 Oxelbergsgatan  

JSS  2021-04-19 1883 2021:00052 Lilla Torget  

BEA  2021-04-19 1883 2021:00019 Utfartsvägen  

BEA  2021-04-19 1883 2021:00013 Utfartsvägen  

10 kap. 14§  
JSS  2021-04-14 1883 2021: 00053 Flygfältsvägen  

Förvaltningsresa  
JSS  2021-04-06 Förvaltningsresa 78/21  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 


	§ 48 Dnr 2021-00002   Ekonomisk tertialrapport med verksamhetsrapport jan-april
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut

	§ 49 Dnr 2020-00264   Yttrande över motion om hållbart drivmedel
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Protokollsanteckning
	Yrkanden
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut

	§ 50 Dnr 2020-00265   Yttrande över motion om att utveckla en vätgasstrategi för Karlskoga
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Yrkanden
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut

	§ 51 Dnr 2020-00118   Granskning av investeringsprocessen
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut

	§ 52 Dnr 2021-00101   Granskning av kommunens arbete för att säkerställa kompetensförsörjningen
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut

	§ 53 Dnr 2021-00083   Kommunikationsstrategi Samhälle och serviceförvaltningen
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Yrkanden
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut

	§ 54 Dnr 2021-00068   Skogsduvan 2 och 6 - Beslut om planbesked samt uppdrag att upprätta detaljplan
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut

	§ 55 Dnr 2020-00237   Yttrande återremiss - ansökan från Samhällsbyggnadsnämnden om kompensation för intäktsbortfall i samband med införande av avgiftsfri parkering i centrala Karlskoga
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut

	§ 56 Dnr 2021-00062   Remiss - Revidering av reglemente för Sverigefinska rådet (SvFR)
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut

	§ 57 Dnr 2021-00059   Sveriges häftigaste lekplats
	Sammanfattning av ärendet

	§ 58   Stadsarkitektens utsmyckningar
	Sammanfattning av ärendet

	§ 59   Tävling Europan 16
	Sammanfattning av ärendet

	§ 60 Dnr 2021-00100   Rapport från ledamöter
	Sammanfattning av ärendet

	§ 61 Dnr 2021-00004   Inkomna handlingar 2021
	Sammanfattning av ärendet

	§ 62   Anmälda delegationsbeslut 2021-05-11
	Följande delegationsbeslut anmäls


