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Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder 
Tid: Tisdagen den 19 oktober 2021 kl. 08:00 
Plats: Mötesplats Alfred Nobels Björkborn 
 
Mötet håller på till klockan 12:00 för att sedan ajourneras för lunch och studieresa. Mötet 
återupptas sedan för två avslutande informationspunkter på Centralförrådet 
 
Ersättarna underrättas om sammanträdet. 
 
Handlingarna publiceras också på webbplatsen: www.karlskoga.se under Kommun & 
politik/Demokrati 
 
Upprop 
 
Fastställande av dagordning 
 
Val av justerare 
Förslag: Anders Nyberg  Ersättare: Jimmy Hedström  
Justeringsdatum: måndag 25 oktober 

 

Ärenden Handlingar Föredragande 

1.  Informationsärende 
 
Redovisning av plan för lagning av "potthål" samt 
sommarens åtgärder 
 
Beslutsärenden 

  
 
Agnetha Köhler och 
Anders Karlsson 

2.  Avgifter för grävtillstånd - revidering 2021 
Dnr 2021-00187 GP  

X Agnetha Köhler 

3.  Ekonomisk rapport med verksamhetsrapport januari-
september 
Dnr 2021-00002 AL  

X Madeleine Mattsson 

4.  Förstudie för del av Värmlandsvägen inom Purple 
flagområdet 
Dnr 2018-00252 AL  

X Charlotta Björkman 

5.  Avfallstaxa 2022 
Dnr 2021-00163 MA  

X Andreas Eriksson 
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6.  Karlskogaförslag 5365 Cykel- och gångväg mellan 
Husarvägen och Stolpetorpsvägen 
Dnr 2021-00179 GP  

X Josephine Nilsson 

7.  Taxa ställplatser 
Dnr 2021-00078 GP  

X Josephine Nilsson 

8.  Fortsatt uppdrag: Belysningsstrategi 
Dnr 2019-00337 AL  

X Ulrika Lundgren 

9.  Utredning av trafikfrågor  
Dnr 2021-00056 TF  

X Ulrika Lundgren 

10.  Samhälle och serviceförvaltningens 
digitaliseringsplan för hållbar utveckling 2022-2024 
Dnr 2021-00140 AL  

X Julia Åhlgren 

11.  Yttrande på Karlskogaförslag 5327 Broarna i 
Björkborn  
Dnr 2021-00032 AL  

X Alexander Blomqivst 

12.  Dataskyddsombud för Samhällsbyggnadsnämnden 
Dnr 2021-00214 AL  

X Alexander Blomqivst 

13.  Remiss - Revidering av reglemente för Rådet för 
funktionshinderfrågor (RFF) 
Dnr 2021-00061 AL  

X Alexander Blomqivst 

14.  Beslut om antagande av detaljplan - Kranen 1 m. fl, 
Sandviken  
Dnr 2018-00308 PL  

X Georgios Apostolidis 

15.  Beslut om antagande av detaljplan - Östra 
kyrkogården - Bråten 2:23 m.fl.  
Dnr 2017-00289 PL  

X Georgios Apostolidis 

16.  Beslut om uppdrag att upprätta detaljplan för 
Storängsstrand - Södersolshöjden - del av Högåsen 
2:139  
Dnr 2021-00201 PL  

X Georgios Apostolidis 

17.  Beslut om ändring av detaljplan - Våtsjötorp del 1  
Dnr 2021-00098 PL  
 
Informationsärenden 

X Georgios Apostolidis 

18.  Rapport från ledamöter 
 

  

19.  Förvaltningsinformation 
 
Anmälningsärenden 

  



 
Datum 
2021-10-15 

 
 

Sida 
3(3) 

 

 

20.  Inkomna handlingar 2021   

21.  Delegationsbeslut 2021 
 
Informationsärenden 

  

22.  Genomlysning av gata och park 
 

 Julia Åhlgren & 
Camilla Jern 

23.  Utbud och planering av kommunala lekplatser 
 

 Sonny Larsson & 
Anders Johansson 

 
Ronnie Erhard 
ordförande 

 





 

 
 

 
Samhälle och Serviceförvaltningen 
Handläggare 

Josephine Nilsson 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Avgifter för grävtillstånd – revidering 2021 
 

Sammanfattning 
Den 18 juni 2019 beslutade kommunfullmäktige om avgifter för 
grävtillstånd för Karlskoga kommun (KF § 132 Dnr 2019-00277). 
 
Efter att prissättningen har gällt i två år har det visat sig att den inte 
fungerar tillfredsställande. För ledningsägarna har kostnaderna rusat iväg 
och det i sin tur har inneburit att de är tvingade att öka debiteringen till 
tredje person. Detta gör att en översyn och utredning har genomförts 
under 2021. Utredningen har genomförts i samråd mellan Karlskoga 
kommun och Karlskoga Energi och Miljö. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås beslutar att godkänna förslag till 
revidering av avgifter för grävtillstånd och skicka förslaget till 
kommunfullmäktige för beslut.  
 
Beslutsunderlag 
Samhälle och Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 oktober 2021. 
Protokollsutdrag SBN § 84 Dnr 2019–00099  
Protokollsutdrag KF § 132 Dnr 2019–00277   
 

Bakgrund  
Det är inte tillåtet att gräva upp mark eller på annat sätt göra intrång på 
kommunens mark utan att åtgärderna föregåtts av en överenskommelse, 
ett så kallat ”grävtillstånd”. Den som ansvarar för grävning i allmän 
platsmark samt i kommunal fastighetsmark skall betala ersättning för 
kommunens ökade kostnader för framtida underhåll i form av avgifter. 
2019 fattade därför samhällsbyggnadsnämnden beslut att föreslå 
kommunfullmäktige att införa avgifter vid intrång på kommunens mark.  
För varje tillstånd som utfärdats så debiterar Karlskoga kommun idag en 
fast kostnad på: 

• 10 000 kr exkl moms upp till 10 kvm. 
• 16 000 kr exkl moms upp till 20 kvm.  
• Förseningsavgift 10 000 kr vid ej lämnat tillstånd. 
• Ej inlämnad färdiganmälan 2 500 kr. 
• Ej godkänd återställning 1 000 kr per dag. 
• Kostnader utöver 20 kvm debiteras 16 000 kr i fast kostnad och 

därutöver en rörlig del till självkostnadspris/kvm eller ton. 
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Väghållaren skall få ersättning för den försvagning av vägkroppen som 
en grävning innebär. Dessutom sker en administrativ hantering vid 
ansökan om grävning samt vid ansökan om godkännande av 
trafikanordningsplan som tar tid i anspråk och bör särskiljas från 
kostnaderna för själva återställningsarbetet.  
 
Återställningsarbete vid en grävning skall ske efter 
grävningsbestämmelserna för Karlskoga kommun. Asfaltering vid 
hårdgjorda ytor utförs av väghållaren och inga ändringar föreslås där. 
 
Idag sker prissättningen efter samma modell oavsett om det är grävning i 
grönytor eller i asfalt. Det vill säga - asfalt ingår i de tre olika trappstegen 
upp till 10 m2, 20 m2 och därutöver men i grönytor slår det fel eftersom 
ingen asfaltering sker.  
 
Nedan punkter i faktureringsmodellen föreslås stå kvar: 

• Förseningsavgift 10 000 kr vid ej lämnat tillstånd. 
• Ej inlämnad färdiganmälan 2 500 kr. 
• Ej godkänd återställning 1 000 kr per dag. 

 
Förslag till revidering av taxa för grävtillstånd 
 

1. En administrativ avgift införs om 1500 kr för ansökan om 
grävtillstånd. 

2. En avgift om 1500 kr för ansökan om godkännande av 
trafikanordningsplan för att säkerställa säkerheten omkring en 
grävning. Det är inte alltid det behövs en trafikanordningsplan så 
det är därför lämpligt att skilja dessa två ifrån varandra.  

3. Asfaltering föreslås debiteras efter den faktiska ytan som 
återställs efter att den är utförd.  

4. Detta med en kostnad som motsvarar det pris som väghållaren 
erlägger. Ett påslag om 30% sker för att kompensera för 
vägkroppens försvagning.  

5. Eventuella andra åtgärder såsom flytt av kantsten eller brunnar 
tillkommer och skall specificeras. 

6. Förseningsavgift 10 000 kr vid ej lämnat tillstånd. 
7. Ej inlämnad färdiganmälan 2 500 kr. 
8. Ej godkänd återställning 1 000 kr per dag. 
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Samhälle och Serviceförvaltningens förslag till beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till 

revidering av avgifter för grävtillstånd enligt tjänsteskrivelse den 
1 oktober 2021. 

 
2. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar förslag till revidering av 

taxa för grävtillstånd till kommunfullmäktige för beslut. 
 

Agnetha Köhler 
Gatu- och trafikchef 
 
 
Josephine Nilsson 
Trafikhandläggare 
 
 
Expedieras till 
Karlskoga Energi och Miljö 
Kommunstyrelsen 
 





 

 
 

 
Samhälle och Serviceförvaltningen 
Handläggare 

Camilla Jern 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 

Verksamhets- och ekonomirapport januari-
september 2021 samhällsbyggnadsnämnden 
 
Sammanfattning 
En uppföljning efter 6 månader, av organisation och genomförande plan 
för styrning och ledning, har sammanställts. Genomförda 
genomlysningar av park, gata och trafik har analyserats och 
sammanställts. Åtgärdsplaner har skrivits. Nästa steg är samverkan med 
fackliga och genomförande av åtgärder. Organisationsträd har tagits fram 
och internbudgetprocessen har påbörjats. 
 
Folkhälsonämnden och samhällsbyggnadsnämndens reglementen har 
granskats efter återremiss. Då den sammanslagna förvaltningen, där 
Karlskoga som värdkommun har fler ingående uppgifter än tidigare, är 
förtydligandena i reglementena absolut nödvändiga. Anställande 
myndighet för personal är respektive nämnd. De reviderade reglementena 
har lämnats till KS för beslut, inför beslut av båda kommunernas 
fullmäktige.  
 
Årets mätning av HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) har 
analyserats och en förvaltningsgemensam handlingsplan har tagits fram 
till samverkan. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett negativt resultat om 2,3 mkr vid 
september månads utgång. Prognos för år 2021 sätts till ett minusresultat 
om -4 600 tkr. Samhällsbyggnadsnämndens samtliga delar beräknas göra 
ett negativt resultat i förhållande till budget vid december månads 
utgång. Samhällsbyggnadsnämnden har genomgått omorganisation inför 
år 2021 kopplat till ett sparbeting som inte genomförts. Det ger en budget 
i obalans inför 2021 och har fått som effekt att nämnden gör 
minusresultat. Den sammanslagning som skett har sparat 3 mnkr enligt 
beslut. Full effekt av detta kan inte avläsas förrän 2022. 
  
Beslutsunderlag 
Samhälle och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 oktober 2021 
Verksamhets- och ekonomirapport januari-september 2021 
samhällsbyggnadsnämnden   
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Samhälle och Serviceförvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner verksamhets- och 
ekonomirapport januari-september 2021 samhällsbyggnadsnämnden   
 

Ulrika Lundgren 
Förvaltningschef 
 
Camilla Jern 
Kvalitetsledare 
 
Madeleine Mattsson 
Ekonom 
 
 
Expedieras till 
Kommunstyrelsen Karlskoga 



 

Upprättad av: Samhälle och 
service-
förvaltningen 

Diarienummer: 2021-00002 

 

 

Verksamhets- och ekonomirapport 
januari-september 2021 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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1. Sammanfattning av förvaltningens verksamhet 
En uppföljning efter 6 månader, av organisation och genomförande plan för styrning och ledning, har 
sammanställts. Genomförda genomlysningar av park, gata och trafik har analyserats och 
sammanställts. Åtgärdsplaner har skrivits. Nästa steg är samverkan med fackliga och genomförande av 
åtgärder. Organisationsträd har tagits fram och internbudgetprocessen har påbörjats. 
Folkhälsonämnden och samhällsbyggnadsnämndens reglementen har granskats efter återremiss. Då 
den sammanslagna förvaltningen, där Karlskoga som värdkommun har fler ingående uppgifter än 
tidigare, är förtydligandena i reglementena absolut nödvändiga. Anställande myndighet för personal är 
respektive nämnd. De reviderade reglementena har lämnats till KS för beslut, inför beslut av båda 
kommunernas fullmäktige. Årets mätning av HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) har analyserats 
och en förvaltningsgemensam handlingsplan har tagits fram till samverkan. 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett negativt resultat om 2,3 mkr vid september månads utgång. 
Prognos för år 2021 sätts till ett minusresultat om -4 600 tkr. Samhällsbyggnadsnämndens samtliga 
delar beräknas göra ett negativt resultat i förhållande till budget vid december månads 
utgång. Samhällsbyggnadsnämnden har genomgått omorganisation inför år 2021 kopplat till ett 
sparbeting som inte genomförts. Det ger en budget i obalans inför 2021 och har fått som effekt att 
nämnden gör minusresultat. Den sammanslagning som skett har sparat 3 mnkr enligt beslut. Full effekt 
av detta kan inte avläsas förrän 2022. 

2. Verksamhet 

2.1 Verksamheterna berättar 

2.1.1 Förvaltningsledning 

Fortsatt process med att implementera tillitsbaserad styrning och ledning i den sammanslagna 
förvaltningen. Besök på folkhälsonämndens verksamhetsuppföljning med presidiet 
samhällsbyggnadsnämnd. Interbudgetprocessen påbörjades genom en heldag med alla chefer. 
Organisationsträd och personalbudget har sammanställts för den gemensamma förvaltningen. 
Investeringsplanering för 2023 - 2028 har på börjats. Investeringsplanering för rambudget 2022 pågår. 

2.1.2 Enhet för ekologisk hållbarhet 

En koncernövergripande miljö- och energiarbetsgrupp har startats upp med representanter från 
kommunen och bolagen. Sammankallande är enheten för ekologisk hållbarhet. Syftet med 
arbetsgruppen är att hitta samarbetsformer för att tillsammans nå fullmäktiges miljömål Ett gott 
miljöarbete. Arbetsgruppen ser vikten av att uppmärksamma viktiga samarbetspunkter och undvika 
kontraproduktiva insatser. Arbetsgruppen kommer även kunna bidra med expertkompetens och inför 
beslut beslut och inriktningar som bidrar till långsiktig ekologisk hållbarhet och därmed ett gott 
miljöarbete. 

Arbete pågår med att hitta arbetsrutiner och samarbetsformer för laddinfrastruktur för kommunens 
kommande elbilar. En arbetsgrupp för detta har skapats tillsammans med Karlskoga Energi och miljö. 
De första laddstolparna kommer sättas upp vid "Centralförrådet" (Teknik och fastighet) samt vid 
Växthuset i Bullerdalen. Arbetsgruppen kommer framöver även fokusera på publika laddstolpar. 
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2.1.3 Samhällsutveckling och geodata 

Stort fokus inom samtliga verksamheter att sammanställa delårsavslut samt lägga upp planering för att 
klara budget och deadlines för 2021. 

Fortsatt aktivt arbete med att skapa tydlighet och ansvarsfördelning gentemot andra parter genom 
framtagande av riktlinjer, rutiner och avstämningslistor. 

2.1.4 Teknik och fastighet 

Enheten för park och verkstad har sammanställt underhållsplaner för de flesta ytorna. Lekplatserna är 
genomgångna och ska skyltas. Rekrytering av projektledare grönytor och park har skett. 
Vinterupphandlingen är genomförd och avtal signeras nu med entreprenörer. Alla kartor och underlag 
gås igenom med den egna personalen samt entreprenörer för att säkerställa rätt beredskap och 
åtagande "Jämställd snöröjning". Jämställd snöröjning innebär att gång- och cykelvägar samt 
busshållplatser plogas och halkbekämpas först tillsammans med våra större leder. De mindre 
villagatorna plogas en nivå senare. De projekt som skall färdigställas under hösten har startats upp. 
Det är bla byggande av gång- och cykelväg Blockstensvägen enligt Karlskoga kommuns cykelplan. 

Lokalförsörjningsenheten har fokus på att planera för statusbesiktningar och underhållsplaner för att 
bättre kunna övervaka fastighetsbeståndet. Bullerdalens förskola har slutförts. Upphandling av 
entreprenör för Nobelstadion och Nobelhallen har gått ut. Statusbesiktning av badhuset har skett och 
redovisats för KSAU. 

Enheten för fastighetsservice har löpt på utan större avvikelser men med fokus på att starta upp alla 
värmesystem inför den kallare årstiden. Reparationen av ett större läckage i en värmekulvert mellan 
Sandviksskolan och Österledsskolan är det som sticker ut och som fick till följd att skolorna blev 
relativt nerkylda under en kortare period. Dock utan att skolverksamheten behövde avbrytas. 

3. Personal 

3.1 Sjukfrånvaro 

 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

2020 Sjukfr
v %, 
ack 
valt 
kalen
derår 

3.50
% 

2.98
% 

3.58
% 

3.40
% 

3.08
% 

2.87
% 

2.62
% 

2.61
% 

2.71
% 

2.70
% 

2.98
% 

3.18
% 
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2021 Sjukfr
v %, 
ack 
valt 
kalen
derår 

4.11
% 

4.96
% 

4.84
% 

4.72
% 

4.31
% 

4.24
% 

3.89
% 

3.80
% 

3.82
% 

   

Sjukfrånvaron inom samhällsbyggnadsnämndens verksamheter har legat något högre för perioden 
januari-september, jämfört med föregående period. Med tanke på pandemin och restriktioner som varit 
är sjukfrånvaron inom verksamheterna ändå relativt låg totalt sett. Sjukfrånvaron för enheten för gata 
och park är 7,17 % vilket är högre än övriga verksamheter. 

4. Ekonomiskt utfall 

4.1 Driftredovisning 

(Tkr) Utfall 
Jan - Sep 
2021 

Budget 
Jan - Sep 
2021 

Återstår 
Jan - Sep 
2021 

Budget 
2021 

Prognos 
9 2021 

Avvikelse 

Samhällsbyggnadsnämnd 20 658 20 316 -341 22 177 22 677 -500 

Samhällsutveckling och 
geodata 

4 486 4 015 -471 5 355 5 355 0 

Fastighet -1 560 88 1 647 132 1 132 -1 000 

Gata och park 24 952 22 351 -2 601 29 809 32 909 -3 100 

Vinterväghållning 4 610 4 075 -535 5 435 5 435 0 

Summa 
samhällsbyggnadsnämnd 

53 146 50 845 -2 301 62 908 67 508 -4 600 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett negativt resultat om 2,3 mkr vid september månads utgång. 

Samhällsbyggnadsnämnd, ledning och stab påvisar ett minusresultat om 341 tkr. De övriga 
kostnaderna ligger över budget vilket delvis beror på den obalanserade budgeten man gick in i året 
med. En annan förklaring är att det gjordes många budgetflyttar inför 2021 på grund av 
omorganisationen där vissa kostnader inte förs mot rätt avdelning och budget. Prognosen sätts till 
minus 500 tkr. 

Samhällsutveckling och geodata gör ett minusresultat om 471 tkr. Anledningen till det negativa 
resultatet är att de övriga kostnaderna överstiger budget men huvuddelen kommer vidarefaktureras 
inom år 2021. Prognosen sätts utifrån nuvarande läge till plus/minus 0. 

Fastighet påvisar ett positivt resultat om 1 648 tkr. Det positiva resultatet ges av hyresintäkter som inte 
periodiseras. Nämnas bör att de övriga kostnaderna ligger över periodens budget, främst gäller det 
administrativa kostnader. I och med årets något kallare klimat prognostiseras fastighet göra ett 
underskott om minus 1 000 tkr. 

Gata och park redovisar ett minusresultat om 2 601 tkr. Gata och trafik tappar intäkter på grävtillstånd, 
avgiftsfria parkeringar samt arbete i investeringsprojekt.  
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De övriga kostnaderna beräknas överskrida budget på årsbasis och intäkterna prognostiseras till att 
inte uppnå budget, utifrån detta sätts prognosen till minus 3 100 tkr. 

Vinterväghållningen påvisar ett negativt resultat om 535 tkr i jämförelse med budget. Då början av 
året var kallt medförde det snöfall och halkbekämpning som ökade kostnaderna. Om årets sista 
månader blir milda utan snö och is prognostiseras vinterväghållningen klara budget. 

4.2 Uppföljning av treårsbudget och sexårsbudget avseende vinterväghållning 

Redovisning (tkr) Ingående balans 
2021 

Prognos 2021 Prognos 2020-2022 

Resultat i förhållande till budget 
treårsbudget 

0 -4 600 -4 600 

Ingående balans år 2021 uppgår till 0 kr i enlighet med beslut av kommunfullmäktige i samband med 
år 2019. Prognos för år 2021 sätts till ett minusresultat om -4 600 tkr. Samhällsbyggnadsnämndens 
samtliga delar beräknas göra ett negativt resultat i förhållande till budget vid december månads 
utgång. 

År 2021 har varit ett något kallt år och kostnader för el och värme ligger i närheten av budgeterad 
kostnad. Dessa tillsammans med andra kostnadseffektiva poster genererar en prognos om - 1 000 tkr. 
Gata och Park förväntas inte uppnå budgeterad intäkt för grävtillstånd samt arbete i projekt för året. 
Fortsatt påverkas trafikenhetens ekonomi negativt av uteblivna intäkter på grund av avgiftsfri 
parkering. 

Samhällsbyggnadsnämnden har genomgått omorganisation inför år 2021 kopplat till ett sparbeting 
som inte genomförts. Det ger en budget i obalans inför 2021 och har fått som effekt att nämnden gör 
minusresultat. Den sammanslagning som skett har sparat 3 mnkr enligt beslut. Full effekt av detta kan 
inte avläsas förrän 2022. 

Redovisning (tkr) Ingående balans 
2021 

Prognos 2021 Prognos 2017-2022 

Resultat i förhållande till budget, 
sexårsbudget 

-2 597 0 -3 098 

För vinterväghållningen tillämpas sexårsbudget. Ingående balans år 2021 är -2 598 tkr och innefattar 
åren 2017-2022. Början av året, ansågs i april månadsrapport, haft en normal vinter och prognosen för 
2021 justerades från 1 000 tkr till 500 tkr. Sedan april har kostnaderna ökat på grund av sena fakturor 
från entreprenörer och prognosen sänks ytterligare till 0 för år 2021. Vinterväghållningen ligger över 
budget för personal, då det inte budgeterats för någon beredskap år 2021.Prognosen förutsätter att de 
sista månaderna blir milda. Ändringen av prognosen för året medför att prognosen för år 2017-2022 
ändras från - 2 598 tkr till -3 098 tkr. En tillförlitlig prognos kan inte lämnas. Uppdrag har givits att ta 
fram en "normalfördelningskurva" utifrån utfall snöröjning. Detta för att säkrare kunna gör 
uppföljning. 
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4.3 Löneutfall 

 Utfall Jan 
- Sep 2021  

Budget Jan 
- Sep 2021  

Återstår 
Jan - Sep 

2021  

Budget 
2021  

% av 
Årsbudget 

Samhällsbyggnadsnämnd/ledn/sta 5 069 6 666 1 597 8 892 57.00% 

Samhällsutveckling och geodata 7 784 7 631 -152 10 271 75.78% 

Fastighet 9 894 9 749 -145 13 017 76.01% 

Gata och park 15 163 15 453 290 20 610 73.57% 

Vinterväghållning 1 693 1 200 -494 1 600 105.83% 

Summa 
Samhällsbyggnadsnämnd 

39 603 40 699 1 096 54 390 72.81% 

Personalkostnaderna ligger 1 096 tkr under budget vilket beror på att nämnden har vakanser. Dessa 
vakanser är de som är beslutade att ingå i den spareffekt som sammanslagningen genererar. Detta syns 
tydligt för ledning, stab och fastighet. Gata och Parks personalkostnader ligger något under budget. 
Det finns inte någon täckning för beredskap, övertid och säsongsarbetare vilket måste åtgärdas i 
budget 2022. 

4.4 Investeringsredovisning 

Investeringar tkr Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Budget 
2021 

Avvikelse 
2021 

Varav 
överförs 
till 
nästa år 

 

Beställda projekt 2021       

Belysning grusplan Strå 0 350 350 350 0  

Byte konstgräsyta KEMAB arena 5 250 5 250 5 245 5 000  

Diskinlämning skolor 0 75 150 150 75  

Fr produktionskök till mottagningskök 0 25 50 50 25  

Förrådsutrymmen 0 25 50 50 25  

Nya kombiugnar 0 0 250 250 250  

Soprum enl avfallsplan 0 75 150 150 75  

Städutrymmen & omklädningsrum 0 50 100 100 50  

Varumottagning och lastkaj 0 100 200 200 100  

Verkstadsport 7 500 500 493 0  

Beställda projekt 2021 Summa 12 1 450 7 050 7 038 5 600  
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Årets ram       

Asfalt 3 597 6 000 6 000 2 403 0  

Förvaltningsgemensamma 60 500 500 440 0  

Inköp bilar 2021 0 2 250 7 220 7 220 4 970  

Reinvestering gator/maskiner 2 124 8 117 9 413 7 289 1 295  

Reinvestering lokaler 8 911 23 356 23 500 14 589 144  

Årets ram Summa 14 692 40 223 46 633 31 941 6 409  

       

Beställda projekt 2018       

Moderna lärmiljöer 7 970 9 919 9 919 1 949 0  

Beställda projekt 2018 Summa 7 970 9 919 9 919 1 949 0  

       

Beställda projekt 2019       

Asfaltsinventering 42 477 477 435 0  

Attraktivt E18 415 2 500 2 541 2 126 41  

Björkbornsbron 1 223 11 000 20 514 19 291 9 514  

Kvinnohus 10 435 20 000 23 480 13 045 3 480  

Ny förskola - öster 26 325 30 650 30 654 4 328 4  

Nytt klubbhus Rävåsens IK 9 424 9 900 10 021 597 121  

Strandpromenaden/Boforsudden 64 1 396 1 394 1 330 -2  

Åtgärder i ÖP 575 1 090 1 090 516 0  

Beställda projekt 2019 Summa 48 504 77 014 90 172 41 668 13 158  

       

Beställda projekt 2020       

Badhus - projektering 38 200 498 460 298  

Del av Värmlandsvägen 259 387 387 128 0  

Fiberutbyggnad Östra Möckeln 0 0 2 800 2 800 2 800  

GC-vägar enligt cykelplan 0 1 500 1 500 1 500 0  

Konstgjorda vikar Aggerud 11 328 26 547 26 547 15 219 0  
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Mötesplats Björkborn 841 887 888 47 1  

Naturprojekt -142 -1 163 11 153 1 174  

Nobelhallen Projektering 2 026 5 000 25 048 23 022 20 048  

Nobelstadion Projektering 452 4 500 10 306 9 853 5 806  

Ny Träningsskola Öster 182 2 500 14 528 14 346 12 028  

Nya kombiugnar förskolor och 
vårdboenden 

0 0 92 92 92  

Omklädningsrum 0 75 150 150 75  

Reservvattenutredning 0 2 2 000 2 000 1 998  

Serveringsrum Möckelngymnasiet 0 75 150 150 75  

Soprum enl avfallsplan 0 75 150 150 75  

Stationärt reservkraftverk 1 332 1 455 1 454 123 -1  

Varumottagning och lastkaj 0 175 350 350 175  

Beställda projekt 2020 Summa 16 316 42 215 86 859 70 542 44 644  

       

Projekt från tidigare år       

Förstudie stranden 274 274 265 -9 -9  

Reinvestering gator/maskiner 11 60 -325 -337 -386  

Reinvestering lokaler 2 476 2 592 2 674 199 82  

Projekt från tidigare år Summa 2 761 2 926 2 614 -147 -312  

       

Årets ram 2020       

Asfalt 244 250 250 6 0  

Inköp bilar 2020 0 3 451 3 451 3 451 0  

Konstnärlig utsmyckning 423 800 1 680 1 257 880  

Reinvestering broar 4 573 4 640 4 640 68 0  

Reinvestering gator/maskiner 128 75 270 142 195  

Reinvestering lokaler 2 453 5 716 5 957 3 503 241  

Årets ram 2020 Summa 7 820 14 931 16 247 8 427 1 316  
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Mark och exploatering - Överlämnade 
fr KS till SBN 

      

Mark och exploatering 7 362 19 472 37 873 30 511 18 401  

Mark och exploatering Summa 7 362 19 472 37 873 30 511 18 401  

       

Delsumma 1 (inom budget) 105 437 208 151 297 367 191 930 86 647  

       

Kommunstyrelsens projekt       

       

VA-utbyggnad       

VA-utbyggnad 0 0 0 0 0  

VA-utbyggnad Summa 0 0 0 0 0  

       

KS Mark och exploatering       

KS Mark och exploatering 3 677 14 401 20 800 17 123 6 399  

KS Mark och exploatering Summa 3 677 14 401 20 800 17 123 6 399  

       

Delsumma 2 109 114 222 551 318 167 209 053 95 615  

       

Summar investeringsutgifter 109 114 222 551 318 167 209 053 95 615  

Årets investeringsram uppgår till 318 mkr varav136 mkr är budgetmedel överförda från tidigare år. 
Totalt upparbetade kostnader per den 30 september uppgick till 109 mkr. Prognosen har satts till 223 
mnkr. Sedan augusti månadsbokslut har inte några större förändringar skett. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Godkännande av fördjupad förstudie för del av 
Värmlandsvägen inom Purple Flagområdet 
 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden har ett stort ansvar i att bidra till att skapa 
trygga, säkra och attraktiva platser i det offentliga rummet i Karlskoga. 
Inför Purple Flag certifieringen 2017 genomfördes en rad åtgärder som 
var genomförbara på kort sikt. I oktober 2018 gav  samhällsbyggnads-
nämnden uppdrag att genomföra förstudie på Värmlandsvägen, för 
sträckan mellan Ekliden och Karlskoga busstation. I den rapporten 
noterades Värmlandsvägens första del, mellan Nya Folkets Hus och 
Karlskoga busstation, som särskilt i behov av mer långsiktiga åtgärder.  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 12 juni 2019 att genomföra 
fördjupad förstudie i området (SBN § 96, Dnr 2018-00252). En budget av 
500 tkr avsattes för förstudien.  
 
Den fördjupade förstudien utfördes under 2020 och 2021 och innefattade 
flera moment för att ta del av så många intressenters tankar och idéer som 
möjligt om området. Synpunkterna som samlades in har resulterat i ett 
förslag på koncept ”Hemtrevliga Värmlandsvägen”. Konceptet löser 
många av de problem som har identifierats i förstudien och kommer bidra 
till ett snyggare, grönare, trafiksäkrare och mer tillgängligt område.  
Det kan bli en plats som skapar en stolthet i Karlskoga som modern, 
trygg, välkommande, klok och innovativ kommun. 
 
Samhälle och serviceförvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden 
att besluta att godkänna rapporten för den fördjupade förstudien. 
Förstudien överlämnas till Kommunstyrelsen för fortsatt arbete och 
beslut om kommande åtgärder och finansiering av dessa. 
  
Beslutsunderlag 
Samhälle och Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-17 
Fördjupad förstudie Samverkansprojekt Värmlandsvägen 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 12 § 2019-06-12   
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Bakgrund  
Karlskoga kommun är sedan 12 oktober 2017 en av 21 Purple 
Flagcertifierade kommuner i Sverige. Det grundläggande målet för 
Purple Flag är en säker, trygg, attraktiv, jämställd och hållbar plats med 
ett variationsrikt kvällsutbud för alla.  
 
Det innefattar korta och långsiktiga åtgärder som går både på djupet och 
bredden – allt för att komplettera och förstärka det arbete som redan görs 
i städer och kommuner.  
Samhällsbyggnadsnämnden har ett stort ansvar i att bidra till att skapa 
trygga, säkra och attraktiva platser i Karlskoga. Inför certifieringen 
genomfördes en rad åtgärder som var genomförbara på kort sikt. Behovet 
var tydligt att börja planera för mer långsiktiga åtgärder inom Purple 
flag-området. Samhällsbyggnadsnämnden tog därför beslut att genomföra 
en fördjupad förstudie för del av Purple Flag-området, Värmlandsvägen 
mellan Nya Folkets Hus och Karlskoga busstation, under 2020. 
 
 

 
Bild 1. Bild över Karlskoga kommuns Purple Flag-område samt 
markering för den fördjupande förstudiens område. 
 
Beskrivning av ärendet 
Den fördjupande förstudien genomfördes under 2020–2021. En 
detaljerad beskrivning av förstudiens olika moment finns beskrivna i 
rapporten för den fördjupade förstudien inkl. dess bilagor, se bilaga 1. 
Kortfattat bestod förstudien av en kickoff hösten 2020 där synpunkter 
och önskemål på området samlades in från olika intressenter. Därefter har 
det genomförts platsrundvandringar, dialoger med enskilda verksamheter 
och information och dialog ut till allmänheten, både via vanlig post och 
digitalt, e-post och via kommunens webbplats och sociala medier.  

 
Synpunkter som inkommit har sammanställts och legat till grund för det 
konceptförslag som är framtaget av en landskapsarkitekt med flera från 
AFRY i tätt samarbete med kommunens olika funktioner. Konceptet 
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kallas ”Hemtrevliga Värmlandsvägen”. Konceptet har under sommaren 
2021 kommunicerats främst med alla de intressenter som tidigare varit 
delaktiga i projektet. Responsen på konceptförslaget har tagits emot med 
positiv återkoppling.   
 
Budget för fördjupad förstudie 

Budgeten för den fördjupade förstudien var 500 tkr. Nedan redovisas 
utgifter för förstudien i hela hundratal: 

 
Tabell 1. Kostnader i tkr 

Utgiftspost tkr 
Konsultstöd platsutveckling och kick off: 
100 000kr 

100,0 

Konsultkostnader konceptutveckling: 
132 600 kr 

132,6  

Utrustning: 13 200 kr 13,2 
Inmätning av området: 71 000 kr 71, 0 
Redovisad arbetstid: 27 400 kr 27, 4 
Totalt: 367 200 kr 367, 2 
Återstår av budget: 132 800 kr 132, 8 

 
Konsekvenser  
Social/Kulturella konsekvenser 
Konsekvenserna av en ombyggnation av området får anses som positiva 
ur ett social/kulturellt. Området är i dagsläget främst en transportsträcka. 
Några uteserveringar finns idag men har litet utrymme. Likaså bjuder inte 
området in till att stanna upp, mycket på grund av att det knappt finns 
några ställen att sitta eller stå för att betrakta eller umgås spontant. Det 
krävs mer av deltagarna om möten måste bestämmas i förväg. Social 
stimulering sker genom möten med andra människor vilket innebär att 
enbart fina byggnader inte är tillräckligt.  
 
På lång sikt är det viktigare att lägga krutet mellan byggnaderna, alltså 
livet mellan husen. En ombyggnation i detta område i enlighet med 
konceptförslaget kommer bidra till ett område som är: 

• tillgängligt för alla 
• trafiksäkrare, särskilt för oskyddade trafikanter 
• ner trivsamt genom mer grönska och enhetlig utformning, ett 

område som ”tas om hand” och därmed enligt den sk. Broken 
Window-teorin inte blir lika utsatt för skadegörelse 

• fler sittplatser, eller platser att ”hänga” på 
• mer befolkad av spontana besök vilket leder till en större 

social kontroll 
• mindre påverkad av höga hastigheter, vilket i sin tur leder till 

högre trafiksäkerhet och mindre utsläpp av avgaser. 
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Ekologiska konsekvenser 
Konsekvenserna av en ombyggnation av området får anses som positiva 
ur ett ekologiskt perspektiv. Förslaget ska öka den biologiska mångfalden 
då det skapas mer variation i vegetationsskikten med nya och fler 
planteringar.  
 
En ombyggnation i detta område i enlighet med konceptförslaget 
kommer bidra till ett område som är: 

• mindre påverkad av höga hastigheter, vilket i sin tur leder till 
högre trafiksäkerhet och mindre utsläpp av avgaser. 

• mer anpassat för cykling vilket leder både till mindre utsläpp 
och bättre folkhälsa. 

• Ökad biologisk mångfald 
 
Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna är påtagliga då ombyggnationen 
beräknas kosta ca 15 mnkr. 
 
Överväganden  
Området kring Karlskoga busstation i ena änden av området är en av 
polisen markerad hot spots för brott och oroligheter. Likaså har många av 
de som deltagit i samtal kring området uppgett att de upplever otrygghet i 
hela området p.g.a. mörker, nedskräpning och avsaknad av naturliga 
anledningar att vistas i området.  
Att få ”vanliga” människor att vilja vara i ett område skapar i sig en 
trygghet då fler vistas i området – den sociala kontrollen ökar. Att 
kommunen satsar på området kan också bidra till att fler verksamheter 
och andra fastighetsägare vill satsa på att utveckla sina delar i området.  
En del av åtgärderna som finns med i konceptet är den ökade 
tillgängligheten som skapas av att gaturummet höjs upp. En annan del är 
den idag sneda och ojämna plattläggningen på trottoarer som behöver 
läggas om till en mer jämn och framkomlig yta. De åtgärder som behövs 
genomföras för att skapa en tillgänglig offentlig miljö inryms inte inom 
ordinarie investeringsram för samhälle och serviceförvaltningen.  
 
Förstudien visar att en ombyggnation av området skulle kunna skapa ett 
välkomnande, tryggare och hemtrevligare Karlskoga. Det ekonomiska 
perspektivet står i konflikt med den socialt/kulturellt hållbara 
utvecklingen samt den ekologiskt hållbara utvecklingen. 
 
Förstudien överlämnas till avdelningen för Näringsliv och tillväxt för 
fortsatt arbete och beslut om kommande åtgärder med kopplad 
finansiering, i förhållande till förstudiens resultat. 
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Samhälle och Serviceförvaltningens förslag till beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna slutrapporten 
för uppdraget att göra en fördjupad förstudie för del av 
Värmlandsvägen inom Purple Flagområdet. 

2. Förstudien överlämnas till Kommunstyrelsen för fortsatt arbete 
och beslut om kommande åtgärder och finansiering. 

   
 

Charlotta Björkman 
Enhetschef Ekologisk hållbarhet 
 
 
Expedieras till 
Chef för avdelningen för näringsliv och tillväxt 
Kommunstyrelsen 
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 Ja Nej Datum Underskrift 

Beslut att genomföra 

förstudie 

☒ ☐ 2019-06 KF, beslut om budget för 

förstudie 

 

1. PROJEKTS SYFTE OCH MÅL 

I oktober 2018 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie på 

Värmlandsvägen, för sträckan mellan Ekliden och Karlskoga busstation.  

Bakgrunden till uppdraget är den Purple Flag certifieringen som genomfördes 2017. Purple Flag är ett 

certifikat som handlar om att skapa en trygg och samtidigt levande stad även efter klockan 17. I 

samband med certifieringen genomfördes trygghetsvandringar i centrum med representanter från 

näringsliv, polis, tjänstemän och politiker. Vi såg då att det inte räcker med de åtgärder som utfördes 

i samband med certifieringen. En Purple flagcertifiering handlar inte bara om att det finns enhetliga 

sopkorgar, fräscha parkbänkar och en trygg belysning i staden. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser 

behovet av att börja planera för mer långsiktiga åtgärder inom Purple flagområdet. Det handlar om 

att faktiskt se möjligheterna och att samverka med näringsliv, polis, bolag, andra fastighetsägare och 

boende för bättre fysiska miljöer för en attraktivare stad.  

Inom förstudien har en workshop genomförts med kompetenser inom 

samhällsbyggnadsförvaltningen, kontakt har tagits med andra fastighetsägare som också är 

intresserade av att delta i en utveckling av Värmlandsvägen, samt har omvärldsbevakning 

genomförts för att se hur andra kommuner jobbar med frågan. 

Förstudien visar på en rad åtgärder som är helt nödvändiga att utföra inom det utpekade området på 

Värmlandsvägen, för trafiksäkerhet, tillgänglighet och trygghet. Förstudien visar också att många av 

de åtgärder i gaturummet som förvaltningen ser behov av i dag, inte bedöms rymmas inom 

samhällsbyggnadsnämndens investeringsram. För att få fram ett underlag för framtida äskanden av 

investeringsmedel behövs en fördjupad förstudie för åtgärder i området tas fram. För detta har 

samhällsbyggnadsnämnden äskat medel i mål och budget för 2020, vilket beviljades i juni 2019. 

Syfte 

Förstudien ska ligga till grund för äskanden för åtgärder i området. Syftet med uppdraget är att ta 

fram en fördjupad förstudie, som visar på hur området kan utvecklas med avseende på funktion, 

attraktivitet, tillgänglighet och trygghet. Den fördjupade förstudien ska visa på en målbild som är 

framtagen tillsammans med andra fastighetsägare och aktörer i området. 



 

Uppdragets mål 

En fördjupad förstudie som innehåller: 

• Koncept för området, framtagen i samverkan övriga fastighetsägare och aktörer i området. 

• Underlag för kostnader för åtgärder som behövs för att bygga konceptet 

Effektmål och nyttoanalys 

Den fördjupade förstudien ska skapa en tydlig bild hur fastighetsägare och aktörer i området vill 

utveckla platsen, med avseende på funktion, attraktivitet, trygghet och tillgänglighet.  

Förhoppningen är att förstudien ska generera ett tillräckligt bra underlag för äskanden ska beviljas 

för att förverkliga det koncept som tas fram under den fördjupade förstudie. 

2. OM FÖRDJUPADE FÖRSTUDIEN (FFS) 

FFS är ett dokument med all insamlad information som kan vara av intresse för den framtida 

utvecklingen av Värmlandsvägen. Här finner du inhämtat skriftligt referensmaterial som har koppling 

till området och kommunen så som översiktsplan, rapporter och analyser bl.a. För att dokumentet 

inte ska blir för tungt har utdrag tagits från detta material. Utdragen är text som beskriver 

förutsättningarna, riktlinjer och möjligheter för området att utvecklas. Länkar till ”källan” finns vid 

varje stycke för dem som vill fördjupa sig ytterligare i detta material.  

Strukturen för FFS är i kapitelform och kan ses som ett uppslagsverk. Syftet med förstudien är att 

belysa områdets faktiska upplevda styrkor och svagheter, dess verksamheter, historia och övriga 

förutsättningar. Viktigt att nämna är att vi i förstudien använder så kallat ”klarspråk”. Med det menas 

att vi ska undvika fackspråk och inte veckla in oss i akademiska förklaringar. 

Förstudien har följt följande process: 

• För-förstudie 2018 

• Äskande av pengar till förstudie, beviljat 2019 för år 2020 

• Arbetsgruppsmöten under hela 2020 

Samverkan 

• Litteratur och histora 

• Utskick till samtliga boende i området, per post, februari 2020 

• E-postutskick och utskick av nyhetsbrev och inbjudan till kick off till samtliga verksamheter i 

området 

• E-postutskick och utskick av nyhetsbrev och inbjudan till kick off till samtliga fastighetsägare i 

området 

• Inställd kick off, pga corona, mars 2020 

• Skapat informationssida om projektet på kommunens webbplats, uppdateras löpande 

• Platsrundvandring Samhällsbyggnadsnämnden juni 2020 

• Platsrundsvandring styrgruppen, september 2020 



• Regelbundet deltagande på Centrumledningsbolaget styrelsemöten med information om 

projektet 

• Deltagande i marknadsplats Karlskogas månadsmöten vid flertalet tillfällen, information om 

projektet 

• Deltagande i kommunövergripande ledningsgrupp regelbundet med information om 

projektet 

• Film med förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen, VD Karlskoga Hem och 

Marknadsplats Karlskoga lanseras på kommunens hemsida och sociala medier 

• Information om projektet till samtliga verksamheter i området, per post, september 2020 

• Information till de som tidigare anmält intresse för projektet med inbjudan till kick off, per 

mejl. 

• Kick off, 14 oktober 2020. 50 deltagare, se sammanställning 

• Insamling av synpunkter via webben, november-december 2020 

• Konceptutveckling tillsammans med AFRY och interna intressenter, feb-maj 2021 

• Visande av koncept för målgrupper och intressenter via mejl, juni 2021 

• Sammanställning av respons på koncept 

3. KONCEPTFÖRSLAG 

Koncept Hemtrevliga Värmlandsvägen 

Konceptet är framtaget med efterföljande underlag som utgångspunkt. Det är konsulter från AFRY 

som skissat och gjort utredningar kopplat till underlaget, samt haft flertalet möten med funktioner på 

kommunen. Konceptet är kostnadsuppskattat och området är inmätt under juni 2021. 

Koncept: Hemtrevliga Värmlandsvägen 

 

Figur 1. Skiss över konceptet Hemtrevliga Värmlandsvägen. 



Konceptet innebär i korthet att Värmlandsvägen blir mer tillgänglig, trafiksäkrare, mer anpassad för 

gångtrafikanter och fotgängare. Gatan inreds med mer grönska, möjligheter till vila, social interaktion 

och cykelparkeringar. Värmlandsvägen blir hemtrevligare helt enkelt.   

Trafik och gata 

• Vägbredden minskas och ger mer utrymme till gående och uteserveringar. Minskad vägbredd 
bör också bidra till minskad hastighet på gatan. 

• Smågatsten längs hela körbanan, mönster med Värmlandsmotiv läggs, befintlig smågatsten 
justeras. 

• Cykelvägen flyttas närmare körbanan, beläggs med asfalt. 
• ”Knix” på körbana vid övergångsställe, för att minska avstånden till gångtrafikanten är på 

vägen, samt skapa större område utanför vägbanan. 

 

• Enkelriktningen vid Centralplan 1, 2 och 7 tas bort och istället görs en gemensam in - och 
utfart av den nord/östra anslutningen till Kungsvägen samt en vändplats anläggs i syd/väst. 
Detta skapar trafiksäkrare cykelbana ner mot viadukten. Det skapar även ytterligare en 
parkering på Centralplan. 

• Sträckningen på cykelbanan norrifrån som kommer ner vid Värmlandsvägen 12 förändras för 
att minska hastigheten in på Värmlandsvägen och det bevakade övergångsstället. 

 

Bilparkering och cykelparkering 

• Några parkeringar längs Värmlandsvägen tas bort till förmån för grönska och annan inredning 
som till exempel bänkar och cykelparkeringar. 

• Utformningen av parkeringar längs Värmlandsvägen ger möjlighet för flexibelt 
användningsområde, till exempel uteserveringar under sommaren och parkering under 
vintern. 



Busshållplatser 

• Busshållplatsen på norra sidan, utanför Värmlandsvägen 6, flyttas till Kungsvägen, mitt emot 
busshållplatsen på Norra sidan. 

 

Grönytor 

• Träden byts ut, mer grönska längs gatan - grönska i olika höjd för att skapa ett vardagsrum. 
• Entrén mellan Värmlandsvägen 3 och Ekliden öppnas upp för tydligare ingång mot 

parkområdet bakom Ekliden. 
• Entrén till Värmlandsvägen västerifrån får mer grönska och blir finare genom att träd 

planteras på norra sidan av vägen, väster om Värmlandsvägen 12. 

  

Tillgänglighet 

• Skyltning till parkeringen bredvid busstationen tydliggörs och förbättras. 
• Entrén till parkeringen bredvid busstationen förbättras. 



•  

Fullständig illustrationsplan finns som bilaga 1.  

Utredningar utan genomslag i konceptet 

• Det finns några utredningar har gjorts och på grund av att de inte gett avsedd effekt har de 

utredda lösningarna valts bort från att ta med i konceptförslaget.  

• Undersökning av effektiviseringar av parkeringar mellan Värmlandsvägen 3 och 5 (ingen 

effektivisering möjlig). 

• Undersökning om ny infart från Värmlandsvägen till parkeringen mellan Karlskoga busstation 

och Värmlandsvägen 9 (i dagsläget infart endast från Stationsgatan via Centrumleden). 

(nedfarten blir inte trafiksäker, för de som ska parkera kan de enkelt åka runt, viktigare att ha 

tydligare vägvisning till parkeringen så att man som parkör ser att den finns). 

• Flytt av lastplats till södra sidan av gatan. (Det finns inte tillräckligt med plats för att göra en 

trafiksäker lastplats på södra sidan om gatan). 

• Flytta cykelvägen från södra till norra sidan Värmlandsvägen. (Det kommer ge fler överfarter 

över vägen och bedöms inte lika trafiksäkert). 

• Skapa en shared space på Värmlandvägen (Finns inte behov att öka rörelse tvärs över gatan/ 

övergångställen skapa högre tydlighet. Ge låg trafiksäkerhet på längre sträckor). 

• Skapa en väganslutning från Kungsvägen till Centrumleden. (Kräver större trevägskorsning. 

Kan leder till högre trafikflöden på Kungsvägen/ lösa inte problematiken. Ett större träd som 

kan ta skada. Cykelvägen mot tunnel behöver ledas om.) 

Uppskattad kostnad för konceptet 

Kostnaden för konceptet är beräknad av AFRY och finns i bilaga 2.  

Kostnaden hamnar på cirka 14,5 mkr inkl förarbeten, grönska, ytskikt, utrustning och VA. Observera 

att detta inte är en kalkyl, dvs mängder och priser är antagna priser utifrån dagens prisbild och dessa 

kan avvika i senare skede. 

Respons på konceptförslaget 

När konceptförslaget var klart under våren 2021, skickades information om detta, med länk till 

kommunens webbplats där illustrationsskiss, samt beskrivning av konceptet, till alla som tidigare 

anmält intresse för samverkansprojekt Värmlandsvägen. Det innefattar alla som deltog på kick offen i 

oktober 2020, de som anmält sig på kommunens webbplats samt ytterligare några som kontaktat 



eller kommit i kontakt med projektledaren på annat sätt. Responsen på konceptet har varit 

genomgående positiv. Några har dock velat förtydliga följande: 

• Viktigt att få till bra parkeringar för rörelsehindrade. Att parkera på vägen som idag är 

besvärligt då det är svårt att ta sig upp på trottoar. 

• Lastplats behövs utanför Go Bananas 

• Lastplats behövs utanför Olearys 

• Kontrollera med entreprenören som kör kollektivtrafiken vilka bussar som kommer trafikera 

sträckan framöver så att körspåren som finns idag håller måttet inför ombyggnationen 

4. PROJEKTETS ORGANISATION  

Redan innan projektets start har en projektorganisation byggts upp. Syftet med organisationen är att 

fördjupa engagemanget, ha en naturlig arena för återkoppling, förankring samt stämma av idéer. Sist 

men inte minst är önskan att så många som möjligt vidareförmedlar information kring projektet så 

att så många som möjligt känner sig delaktiga och att projektet kan arbeta så effektivt som möjligt. 

Styrgruppen består av samma styrgrupp som Purple Flags styrgrupp, så uppdraget i grunden härleds 

från Purple flagarbetet och inom dito område. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Uppdragets organisation framgår av bilden ovan.  



 

5. KARLSKOGA CENTRUM – PROJEKTETS GEOGRAFISK AVGRÄNSADE 
OMRÅDE 

Att definiera ett avgränsat område är för att sträva efter högsta möjliga engagemang, effektivitet och 

beslutskraft inom området och avgränsningen kan således justeras därefter. 

Karlskogas centrum sträcker sig från Skolgärdet via Kulan och torget i öster till Örncenter och 

Busstation i väster längs Kungsvägen och Värmlandsvägen. Gatorna är bebyggda på båda sidor fram 

till Konsthallen och Kyrkan med hus i olika arkitektur stilar från jugend, funktionalism till modernism. 

Bottenplan på samtliga hus innehåller någon typ av kommersiella lokaler som är viktiga för 

Karlskogas näringsliv och människors livskvalitet. Stadskärnan har historiskt utgjorts av bebyggelse 

runt kyrkan, sakristian från 1580-talet, samt längs båda sidor av Kungsvägen. Kungsvägen var tidigare 

huvudgenomfarten och sträckte sig ändå bort till Loviselund. Under 1934 till mitten av 1950 pågick 

ett intensivt bostadsbebyggande i Karlskoga på grund av bostadsbrist. De flesta av husen som var 

byggda innan 1930-talet försvann i centrumsaneringen som pågick i flera år och en ny stadskaraktär 

skapades. 

 

Figur 3. Översiktsbild över området. 



 

Figur 4. Området kring Värmlandsvägen är en viktig del i helheten av centrum. 

6. INTRESSENTER OCH SAMVERKANSPARTNERS 

Följande intressenter har varit inbjudna och eller delaktiga i samverkansprojektet Värmlandsvägen.  

• Kommunens interna organisation för samhällsplanering och utveckling inkl. 

utvecklingskontoret, kultur och föreningsförvaltningen 

• Kommunala bolag, Karlskoga Energi och Miljö och Karlskoga Hem 

• Boende i området 

• Näringslivet i området 

• Fastighetsägare i området 

• Rådet för funktionshinderfrågor 

• Lokala pensionärsrådet 

7. MÅLGRUPP 

Redan från start har projektet haft fokus på en så jämställd sammanställning av deltagare som 

möjligt. I de fall vi noterat att vi saknat en viss målgrupp har vi med hjälp av andra verksamheter och 

företag fått hjälp med att sprida till exempel inbjudningar att delta i KICK OFF och 

platsrundvandringar. I de fall vi ändå saknat viss målgrupp har vi arbetat med uppsökande 

verksamhet. Bedömningen är att vi har nått ut till de i målgrupperna som är intresserade av att delge 

sina tankar och synpunkter kring projektet.  

Boende 

Boende har varit högt representerade i både återkoppling av inbjudan till olika event (både innan och 



under Covid-19 pandemin). Det var även den målgrupp som var högst representerad under KICK OFF 

och boende har även varit aktiva i platsrundvandringar som genomförts. Karlskogahem har varit till 

stor hjälp att nå ut till denna målgrupp.  

Näringslivet 

Ansträngningar att nå denna målgrupp har gjorts i form av direktutskick samt besök. Hjälp har även 

tagits av Handelsplats Karlskoga. Utdelning av flyers verksamheter som finns i gatuplan. Trots dessa 

aktiviteter har närvaron och engagemang från denna målgrupp har varit näst intill obefintlig. 

8. HISTORIA 

Att ha kännedom om en plats historia är viktig kunskap i arbetet med att utveckla en platsen. Att få 

en känsla, hitta själen och utifrån den utveckla platsen framåt. Att få en bild av dem som en gång 

levde på platsen, vilka företag som bedrev verksamhet och vilka byggnader som fanns och framför 

allt vilka som fortfarande finns kvar. Det inger också en tanke kring varsamhet och respekt för det 

som en gång skapats och hur det kan bevaras. 

 

Karlskogas historia 

Karlskoga socken och dess namn kan 

härledas tillbaka till 1580-talet (1586 

resp. 1589), då trakten var en del av den 

blivande kungen Karl IX:s hertigdöme. 

Åsystemet till sjön Möckeln och den 

rikliga tillgången på skog gjorde Karlskoga 

till en viktig trakt för 1600-talets 

bruksexpansion, och vid seklets mitt 

började Karlskoga betraktas som egen 

bergslag. Från omkring 1640 och under följande decennier anlades 14 hyttor och 8 stångjärnshamrar 

i socknen, varav flertalet var i bruk ännu på 1860-talet. 

Staden Karlskoga har växt upp kring två tätorter Karlskoga kyrkby och Bofors bruk. Båda utvecklades 

raskt från senare delen av 1800-talet. Kyrkbyn fick stadsstadgor 1885 och blev municipalsamhälle 

1897. Samhället fungerade som servicecentrum för bl.a. industriorten Bofors. 

År 1940 fick hela Karlskoga landskommun stadsrättigheter och blev rikets till ytan största stad. 

Näringslivet har dominerats av tung industri (AB Bofors). Befolkningsökningen har varit relativt svag i 

jämförelse med andra städer. 

 

 

 

 

 

Äldre karta från 1937 över Karlskoga  



Viktiga årtal 

1800-1810 

Sparbanken etableras bredvid Kyrkskolan. 

Ekeliden, tillsammans med kyrkan är den äldsta 

bevarade byggnaden i centrum. Huset var en 

gammal bergsmansgård. Genom åren har 

använts till olika verksamheter som apotek, 

bibliotek, utbildning, café. Selma Lagerlöf 

beskrev byggnaden i en av sina romaner. 

1890-91 

Första tegelhuset i Kyrkbyn 

1897 

Tingshuset Karlshall där Alfred Nobel testamente fick juridisk kraft.  

Regler kring Nobelpriset fastställdes. 

1900-1901 

Karlskoga järnvägsstation byggdes. Mycket av "trafiknavet" gick där  

vilket gjorde Värmlandsvägen till en fortsättning ner mot stadskärnan.  

Centralleden fanns inte då så enda vägen ner mot kyrkan var just  

Värmlandsvägen. 

 

1904 

Örnen 6, Kristineborg byggdes 

1905-39 

Apoteket Fridsäter byggdes 

1908 

Första köpmannaföreningen med inriktning på handel 

1913 

Domherren 18, förre detta Wermlandsbanken byggdes 

1917 

Björkborns handelsförening med 177 medlemmar (1979) 

skapades 

1928 

Bussar och busslinjenät är väl utvecklat 

1931 

Göktytan 2, Blåhuset byggs. Byggdes av Karlskoga Härads  

Sparbank och innehöll banklokaler, lokaler för den kommunala  

förvaltningen och bostadslägenheter. 

Gatumiljö under höst eller vår, personer som möts, 
Kyrkskolan till höger på tomt med träd och staket. 

Lummig och grön gatumiljö, personer möts. Apoteket 
Fridsäter till vänster 

”Blå huset” – Karlskoga härads Sparbank.  

Karlskoga järnvägsstation 



1940 

Karlskoga är till ytan Sveriges största stad 

1945 

Tingshuset Karlshall rivs 

1947 

Duvan 11, Värmlandsvägen 3 byggs 

1953 

Staren 6, Folkets hus byggs. Tanken var att huset skulle bli  

mångfunktionellt. Folkets Hus består av byggnadsvolymer i  

olika material som sammanfogats till en arkitektonisk helhet.  

Huvudmaterialet är rött tegel med delar i glas, marmor, granit  

och puts. Bror Marklunds konstverk finns inhugget direkt i muren.  

Det vackra räcket av samma konstnär, gjutet i Bergmansgjuteri,  

finns också utanför United Nations huvudkontor i New York.  

1957 

Örnen 7, Värmlandsvägen 2, byggs. Christineborgs  

trädgård byggs klart vid Brukstorget 

1949 

Gustav Pettersson ladugård rivs 

1963 

Kvarteret Hackspetten rivs 

1966 

Apoteket Örnen flyttar. Konsum öppnar Centralhallen 

1969 

Partilagret “Lilla huset” rivs, bil- och bensin-handel 

Örnen 12, byggnation av Örncenter startar 

1970 

Allt i den centrala stadskärnan rivs. 

1973 

Karlskoga järnvägsstation rivs.  

1976 

Nya busstationen tas i bruk 

1979 

Fridsäter rivs  

1998 

Rondellen Nickshällsgatan och Värmlandsvägen respektive Centrumleden byggs. 

Nya Folket hus.  

Frisäter, bredvid Värmlandsvägen 2.  

Karlskoga Busstaion  

Källa: http://ortshistoria.se/stad/karlskoga/historia 

 

http://ortshistoria.se/stad/karlskoga/historia


9. KARLSKOGA KOMMUNS VISION, VÄRDERINGAR OCH MÅL 

Vision Karlskoga 

Karlskoga, den kloka, välkomnande och innovativa kommunen. Vi är stolta över vår historia och 

nyfikna på vår framtid. Tillsammans gör vi som lever, verkar och bor i Karlskoga vår vision till 

verklighet. Visionen talar till de människor som berörs av den och behöver förverkligas med 

gemensamma krafter. Karlskoga kommun, genom fullmäktiges mål ska spegla politikens intentioner 

och bidra till att Karlskoga når ambitionen i visionen. 

Alliansens framtidsbild av Karlskoga bygger på följande värderingar 

• Människor ska få göra egna val 

• Respekt 

• Öppenhet 

• Smidighet 

Fullmäktigemål 

Kommunfullmäktiges mål ska spegla politikens intentioner och ska bidra till att Karlskoga når 

ambitionen i Visionen. Kommunfullmäktigemålen ska också bidra till en god ekonomisk hushållning i 

ett verksamhetsperspektiv. 

Fullmäktigemålen följs upp i augusti samt i årsredovisningen. Måluppfyllelsen för fullmäktigemålen 

bygger på en analys utifrån resultaten av fullmäktiges mål och indikatorernas utfall. Delmålsnivåer 

sätts upp som en inriktning och ett realistiskt delmål att nå inom den givna tidplanen. 

1. En god start Karlskoga minskar barngrupperna i förskolan och välkomnar privata initiativ. 

Hundra procent av barnen i Karlskoga ska ha godkända kunskaper i svenska och matematik 

när man lämnar lågstadiet. Alla elever som går ut grundskolan ska vara behöriga till 

gymnasiestudier.  

2.  Ett gott liv Alla i Karlskoga som kan ska arbeta eller studera utifrån sina egna förutsättningar. 

Vägen till ett gott liv börjar med en egen inkomst. Den psykiska ohälsan ska minska. Boende 

ska präglas av trygghet, attraktivitet och vara utan segregation. 

3. Ett gott näringslivsklimat Karlskoga ska rankas bland de 100 bästa kommunerna i Svenskt 

Näringslivs kommunranking. Företagare och företagsamma personer skapar tillväxt och ska 

bemötas med smidighet och respekt. Tillväxten säkrar framtida välfärd i Karlskoga kommun. 

Större frihet för alternativa driftsformer i kommunen. 

4. Ett gott miljöarbete Karlskoga utvecklas utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att leva i en god miljö. Prioriterat är att klimatsäkra upphandling, bostäder och 

energi. Den framtida vattenkvaliteten ska säkerställas. 

5. Ett gott åldrande I Karlskoga har de äldre ett aktivt och innehållsrikt liv utifrån sina egna 

önskemål. Den oönskade ensamheten ska minska och tryggheten ska öka. Valfrihet när det 

gäller boende och tjänster. 

 

https://karlskoga.se/kommun--politik/vision-och-mal-att-na-32-000-invanare.html  

https://karlskoga.se/kommun--politik/vision-och-mal-att-na-32-000-invanare.html


 

10. PÅGÅENDE PROJEKT I OMRÅDET UR ETT KOMMUNALT PERSPEKTIV 

Det är viktigt att identifiera pågående projekt för att få en överblick av pågående arbete inom 

området. Detta för att undvika missförstånd, vem gör vad, förhållningssätt och dubbelarbete.  

ÖP  

En ny översiktsplan håller på att tas fram för Karlskoga kommun och har ett tidsperspektiv på ca 15-

20 år framåt i tiden.  

Karlskoga Buss station  

Karlskoga busstation kommer att målas om och fräschas upp utvändigt och invändigt. En viss 

ombyggnation av fasad med större fönsterpartier planeras. Ombyggnationen kommer möjliggöra för 

bättre vänthall och möjlighet till kiosk, café och andra verksamheter och öppna upp för att 

busstationen faktiskt blir den optimala mötesplats som den egentligen är.  

Folktandvården flyttar till Värmlandsvägen 

Just nu pågår ombyggnation av lokaler i anslutning till Örncenter och adressen Värmlandsvägen 12 

för att Folktandvården ska flytta in under 2022.  Ombyggnationen och inflytten av Folktandvården 

kommer innebära ett lyft för fasaden med nya fönster med lägre bröstning, uteplatsen mot parken 

kommer ställas i ordning och felaktiga fasadskyltar kommer tas bort och aktuella sättas snyggt. 

Skyten för Örncenter kommer att rustas upp och finnas kvar. Belysningen kommer bytas ut och 

anpassas. 

Personalen på folktandvården kommer at ha sin personalingång från Örntorget vilket kommer ge 

mer liv och rörelse och mer social kontroll på torget som i övrigt har relativt dålig insyn.  

Öppettiderna kommer var generösa med 12 h öppet om dagen (kl- 07-19).  

 

 11. AVSLUTADE PROJEKT I OMRÅDET 

Identifiering av vilka projekt som tidigare har genomförts och vilka frågor man arbetat med tidigare 

ska inte vara ogjort arbete och att inkludera det som man anser av vikt ska ingå i detta projekt. 

Det har inte förekommit någon nämnvärd utveckling av gaturummet i området på många år, vad 

undersökningar visar, inga alls sedan gatan fick sitt nuvarande utseende på 60-talet. Skyltar och 

linjemålningar har utförts samt asfaltering men inga förändringar i gaturummet har skett.  

Centralplan rustades under början på 2010-talet. Upprustningen föregicks av en utrednings som 

genomfördes av Ramböll under 2008.  Deras förslag på hur området kring Centralplan kan utformas 

med gångfartsområde och utveckling av parkmiljön i området blev dock aldrig verklighet. Istället 

utförde enklare upprustning av centralplan istället genom att planera träd, placera bänkar och nya 

belysning med olika färger som lyser upp träden.  



 

12. POLICY, PROGRAM, STRATEGIER, HANDLINGSPLANER, RIKTLINJER 

Att platsutveckla innebär att man samverkar med flera olika verksamheter, privata som offentliga. 

Det kan vara teknisk förvaltning, kultur- och fritidsförvaltning, turismenhet till privata aktörer som 

restaurangägare, fastighetsägare för att nämna några. Att ha en gemensam strategi för det framtida 

utvecklingsarbetet är en förutsättning för att utvecklingen ska bli hållbar långsiktigt. Nedan följer 

utdrag från de strategier och handlingsplaner som vi hittat och som vi tror kan vara till stöd i ert 

gemensamma framtida strategiarbete för Värmlandsvägen  

• Lokala föreskrifter för Torghandel i Karlskoga (KF 19/6, 2001) 

• Allmänna lokala föreskrifter för Karlskoga (KF 2017-01-31, reviderad 2019-12-31) 

• Serveringstillstånd (2010-04-12, reviderad 2016-12-12) 

• Regler för uteserveringar (2010-04-12, reviderad 2016-12-12) 

 

13. ÖVERSIKTSPLAN 

En översiktsplan är ett dokument som visar på kommunens framtida utveckling med särskilt fokus på 

användning av mark och vatten. Översiktsplanen är ett viktigt visionärt och strategiskt dokument 

som ligger till grund för detaljplanering och bygglov. Exempel på frågor som behandlas är bebyggelse 

av nya bostäder, kommunikationer och naturområden. En översiktsplan är inte ett juridiskt bindande 

dokument. 

 

Karlskoga kommuns Översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2011 och ett mycket omfattande 

dokument och man kan idag se att mycket av den mark som pekas ut i den planen håller på att 

planläggas, är planlagd eller till och med håller på att bebyggas. Därför behövs ett nytt och större 

grepp i form av en ny översiktsplan för att man ska få en sammanhållen utveckling av Karlskoga. 

Kommunen har börjat arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Karlskoga kommun, en plan 

som sträcker sig 10-15 år framåt i tiden.  

Med tanke på att en ny översiktsplan är under arbete samt att projektets geografiska område är 

detaljplanelagt har vi valt att inte lägga ner tid på att fördjupa oss i ytterligare i ÖP. 

 

14. DETALJPLANER 

Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för bland annat 

bebyggelse. Det gäller till exempel både när det ska byggas nytt och när bebyggelse ska förändras 

eller bevaras. Detaljplanen ska redovisa allmänna platser, kvartersmark och vattenområden och 

gränserna för dessa. 

Under arbetet med detaljplanen tar kommunen ställning till allmänna intressen enligt andra kapitlet 

plan- och bygglagen samt till hushållningsbestämmelserna i tredje och fjärde kapitlen miljöbalken. 

Observera att de krav som inte har prövats i detaljplanen och som gäller allmänna intressen tas upp i 

bygglovsprövningen. 



Detaljplanen medför i princip en rätt att bygga i enlighet med planen under en särskild angiven 

genomförandetid, som är minst 5 och högst 15 år. Efter att genomförandetiden gått ut fortsätter 

planen att gälla på samma sätt som innan med den skillnaden att planen då kan ersättas, ändras eller 

upphävas utan att berörda kan ställa ersättningsanspråk för förlorade rättigheter. 

Detaljplanen reglerar rättigheter och skyldigheter, inte bara mellan markägarna och samhället utan 

också markägarna emellan. Planen är bindande vid prövning av lov. 

Varje detaljplan anger en eller flera huvudmän för allmänna platser. Utgångspunkten är att 

kommunen ska vara huvudman för allmän plats, men även enskilda fastighetsägare, eller 

samfällighetsföreningar kan vara huvudman om det finns särskilda skäl till det. Om kommunen är 

huvudman medför planen en rätt – och även en skyldighet – att lösa in mark som är avsedd för 

allmänna platser. Kommunalt huvudmannaskap medför en skyldighet att ställa i ordning och 

underhålla dessa allmänna platser i den takt planen tas i anspråk. 

Nedan har vi listat de detaljplaner som finns inom projektets geografiska område. 

 

Nr 283 Del av Kv Örnen 1982-02-03 Akt 1883K-5752 

De områden som berörs av detaljplanen är reglerat allmän plats – gata eller torg. 

 

 

 

 



Nr 186 Kv Tornfalken och Örnen m fl 1968-09-26 Akt 1883K-4666 

De områden som berörs av detaljplanen är reglerat som allmän plats – gata samt bostadsmark - 

(prickad mark som medger byggnad under marken). 

 

Nr 66 Del av Kv Domherren 1954-10-14 Akt 1883K-2051 

De områden som berörs av detaljplanen är reglerat som gata och torg. 

 



Nr 49 Kv Göktyan och Staren 1952-04-09 Akt 1883K-1685 

De områden som berörs av detaljplanen är reglrerat som allmän plats gata. 

 

Nr 368 Duvan / Biblioteket 1992-01-10 Akt 1883-P92/10 

De områden som berörs av detaljplanen är reglerat som park och GC-väg. 

 

 

 



Nr 231 Östra delen av trafikområde Södra länken 1974-05-06 Akt 1883K-5327 

De områden som berörs av detaljplanen är reglerat som allmän plats gata/park. 

 

 

Nr 451 Kv Tornfalken och Falken 2001-09-14 Akt 1883-P01/9 

De områden som berörs av detaljplanen är reglerat som allmän park samt gång och cykelväg (gvväg), 

Gång, cykel- och mopedväg (GCM VÄG), samt gångväg (gång). 

 

 



Nr 232 Västra delen av trafikområde Södra länken mm 1974-05-06. Akt 1883K-
53287  

De områden som berörs av detaljplanen är reglerat för garage- och motorserviceändamål (Gm), 

handel (H), transformatorstation (Es), en mindre del natur, parkering (Tp) samt allmän plats- gata.  

 

 

15. KICK OFF 14 OKTOBER 2020 

För en lyckad nulägesanalys av området är det av yttersta vikt att alla ges möjlighet att bidra till 

områdets positiva utveckling och att möjligheter till samverkan skapas.  

Kick off, tisdag den 14 oktober 

Ett steg i det arbetet var en öppen inbjudan till KICKOFF på Folkets hus den 14 oktober där runt 50 

personer deltog men flera på väntelista (maxbegränsning p.g.a. av Covid 19-pandemin). Under 

kvällen informerades om projektets olika steg, tidsperspektiv samt beslutprocess och en föreläsning 

kring platsutvecklingens olika fokusområden, hinder och möjligheter. Därefter genomfördes en 

workshop. Grupperna delades in i projektets sex fokusområden, Platsvarumärket, Platsen, Utbud, 

Tillgänglighet, Rent & Snyggt och Säker & Tryggt. Varje grupp presenterade därefter det de kommit 

fram till. 

Nästa steg i processen var att fördjupa oss ytterligare i fokusområdena genom att genomföra 

platsrund-vandringar i området. På grund av Covid 19-pandemin inrättades en digital enkät vilket gav 

varje enskild person möjligheter att genomföra vandringarna när det passade dem och tillsammans 

med dem de ansåg lämplig. 



Deltagare på workshopen 

47, varav: 4 deltagande via digital länk 

Tabell 1. Fördelning av deltagare: 

BOENDE 15 

POLITIK 9 

KOMMUNANSTÄLLD 13 

FASTIGHETSÄGARE 3 

NÄRINGSIDKARE I OMRÅDET 4 

ANNAN MYNDIGHET  3 

KOMMUNALT BOLAG 3 

RÅDET FÖR FUNKTIONSHINDERSFRÅGOR 1 

ÖVRIG MEDBORGARE 1 

POLIS 1 

 

Tabell 2. Fördelningen kön 

KVINNOR 56% 

MÄN 44% 

ANNAN 0 

 

Tabell 3. Funktioner från kommun och kommunala bolag som var representerade 

PROJEKTLEDARE SAMVERKANSPROJEKT VÄRMLANDSVÄGEN 

KOMMUNIKATÖR 

FÖRVALTNINGSCHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

TF. FÖRVALTNINGSCHEF KULTUR- OCH FÖRENINGSFÖRVALTNINGEN 

STADSARKITEKT 

FASTIGHETSCHEF 

GATU- OCH PARKCHEF 

SEKTIONSLEDARE PARK 

ENHETSCHEF FRITID OCH TURISM 

TURISMSTRATEG 

NÄRINGSLIVSLOTS 

TRAFIKINGENJÖR 

TRAFIKHANDLÄGGARE INRIKTNING TILLGÄNGLIGHET OCH KOLLEKTIVTRAFIK 

VD KARLSKOGAHEM 

ELNÄTCHEF KARLSKOGA ENERGI OCH MILJÖ 

 

Åldersfördelning 

Underlaget var inte fullständigt varvid viss osäkerhet råder. Underlaget som finns tyder på en viss 

överrepresentation av vuxna över 50 år, bland boende ännu högre, främst 60-70 år. Uppskattningsvis 

en handfull personer var under 30 år, varav två boende. Inga barn deltog. 

 



Resultat från workshopen 

Fotokopior på grupparbeten, resultaten finns nedskrivna i tabell längre ned.  

 

  



Tabell 4. Resultat från kick offen 

UTBUD 
 

BUTIKSMIX, 
AKTIVITETER, MAT 

& DRYCK, 
UPPLEVELSER & 

SERVICE 

 

PLATSEN 
 

FUNKTION OCH 
UTSEENDE 

TILLGÄNGLIGHET 
 

TRANSPORTER, 
FRAMKOMLIGHET OCH 

ÖPPETTIDER 

RENT 
& 

SNYGGT 
 

BLOMMOR, 
DEKORATIONER SÄSONG, 

BELYSNING, 
PAPPERSKORGAR, 

SANERING OCH LÖPANDE 

FÖRVALTNING. 

PLATSVARUM
ÄRKET 

 
IDENTITET, PROFIL, 
POSITIONERING & 

HISTORIA 

TRYGGT 
& 

SÄKERT 
 

PLATSEN 
BEHÖVER VARA 
OCH UPPLEVAS 
SOM TRYGG & 
SÄKER FÖR DE 

SOM VISTAS PÅ 
DEN. 

1. lekytor för alla 
åldrar 
2. större varierat 
utbud a 
restauranger 
3. pop-up arena 
vid ”lilla torget” 
utanför blå örnen 
4. större ytor för 
uteserveringar 
5. saluhall, 
kvartersbutik, 
delikatessbutik 
6. toaletthus 
7. riv resecentrum 
& bygg nytt 
upplevelsecentrum 
8. lys upp hela 
gatan med bättre 
belysning, 
skulpturer, 
levande 
färgsättning 

1. Ta bort träd 
”fågelskit” 
2. Hellre krångel 
än enkelriktat 
3. Ingen bänk vid 
Gobanna 
4. Snygga till 
Busstation 
5. Smalna av 
gatan 
6. Mer parkering 
runt om 
7. Små träd + 
belysning 
8. Växter i krukor 
9. Bänkar 
10. Lastzoner 
11. Uteservering 
sep… 
- från GC väg 

1. Boendemiljöer; hur 
får vi ut dem? 
2. Skyltning 
3. Oaser 
4. Minska trafiken ev. 
slå igen/enkelriktat 
under sommaren 
5. Belysning 
6. Fräscha toaletter 
7. Öppettider 
8. Snygg utformning 
9. Ojämn mark- jämna 
ut 
10. Utbud – butiker, 
restauranger/uteserver
ingar etc. 
11. Lekplats – utegym 
etc. 
12. Mer sittplatser 
13. Framkomlighet 

1. För höga träd – 
mörkt och otryggt. Mer 
belysning för en bättre 
känsla 
2. Träd vid Busstationen 
– myckeet fåglar, 
mycket skit 
3. Papperskorgar – fler 
och synligare 
4. Värmlandsv. 6 – gott 
exempel på liten och 
trevlig park 
5. Extra insats kring 
Busstationen – renare 
och snyggare 
6. Förutsättningar för 
enkelt underhåll 

 

”Karlskogas 
Nöjesstråk” 
1. Aktiviteter dag 
och natt 
2. Vägen till 
Värmland 
3. 70-talsnostalgi 

1. Belysning A o 
O 
2. Trafik -
övergångställen, 
hastighet, sikt i 
korsningar 
3. Se till de 
boende, 
attraktivt att bo 
4. Transporter – 
ska vara enkelt 
och säkert att 
lassa och lossa 
5. Utfarter – 
bygg bort 
skymd sikt 
6. Locka med 
attraktion – 
t.ex. Hälsans 
stig 

 

TEAMS-gruppen, främst diskussioner om trafiksäkerhet, tillgänglighet kopplat till kollektivtrafiken 

1. Busshållsplatsen för stadstrafiken vid busstationen (Värmlandsvägen) har bra väderskydd och är 
tillgänglighetsanpassad 

2. Se över placering av busshållsplatserna ”Centralplan” och ”Folkets hus” så de ligger mitt mot varandra och blir 
tillgänglighetsanpassade, samt uppföra en säker och tydlig övergång dem emellan (idag saknas allt detta) 

3. Busstationen är inte utformad så det blir attraktivt att resa med kollektivtrafiken, ovårdad och ful, saknar kiosk 
eller liknande 

4. Det behöver vara en enkelhet och tydlighet i hur bussarna går – digitala skyltar är på gång.  
5. Otydlighet med busslinjer. Länsbussar avgår från ”Busstorget” medan stadsbussar går från själva Värmlandsvägen, 

det kan vara svårt att hitta. En målbild kan vara att samordna allt till busstationen – att alla bussar avgår från 
samma ställe.  

6. Det är viktigt att komma nära med kollektivtrafik – därför är det bra om bussen fortsätter trafikera på 
Värmlandsvägen. Däremot skulle åtgärder kunna minska attraktiviteten för biltrafiken.  

7. Timglashållplats skulle kunna få ner hastigheten på sträckan. 
8. Övergångsställen längs sträckan behöver målas. 
9. Tydliggöra vart man kan gå på busstorget, idag får man passera över körytan till de olika plattformarna. Viktigt att 

studera hur man rör sig på busstationen för rätt åtgärder. 
10. Busstationen är en otroligt viktig målpunkt för resenärer och den optimala mötesplatsen! 

 

16. PLATSRUNDVANDRINGAR 

Platsrundvandringar har genomförts genom en digital enkät. Samhällsbyggnadsnämnden och 

styregruppen har genomför platsrundvandringar tillsammans under juni resp september 2020. För 

att fånga upp ungdomar och yngre vuxnas perspektiv har direktintervjuer genomförts på plats av 



ungdomar men även för ungdomar. Nedan summeras de röster som hördes vid platsrundvandringar. 

De följer det resultat som kom fram under kick offen.   

Summering av genomförda platsrundvandringar  

Tillgänglighet: Mycket bilar i rörelse hela tiden runt platsen. Centralgaraget som finns under Go 

Banana kan man inte ändra utfarten så att de inte behöver komma upp över cykelbanan. 

Finns ingen välkomnande information när man kommer fram till busstationen, ej heller någon 

skyltning som visar vilket håll centrum är (finns först när man passerat busstationen 

Transporter: Svårt för färdtjänst att stanna tryggt och säkert 

Framkomlighet: Glöm inte av o påstignings zon färdtjänst. Glöm inte handikapparkering. Trasiga 

gatustenar. Trottoarpratade mitt i vägen. 

 

I allmänhet god framkomlighet. Sommarhalvåret när Bulls Eye har sin uteservering uppe något 

mindre god. Som fotgängare måste jag kliva ut i cykelbanan för att komma förbi. Detsamma gäller i 

någon mån utanför O´Learys, men där upplevs mindre bökigt i och med att det inte är någon 

cykelbana utan gångbanan är bredare. 

Svårt med alla rötter i backen som gör stora ojämnheter, stor risk för fall. Det fattas cykelställ så 

många ställer sina cyklar lite här och där. Svårt att inte alla ingångar är i markplan utan det är ett 

trappsteg, Socialdemokraternas lokal 

Rent och Snyggt: Väldigt ofta nedskräpat, speciellt i anslutning till bulls eye och Olearys. Väldigt ofta 

krossat glas på cykelbanan som ligger kvar minst hela dagen. Här borde det kanske helgstädas om 

man inte lyckas göra åtgärder för att minska skräpet. Även mycket fimpar och burkar på marken. 

Det här (låga) betyget baserar jag enbart på de få meter precis öster om trafikljusen vid busstationen, 

vid trappan ner till parkeringen. Där är under stora delar av sommaren och tidiga hösten rentav 

äckligt med enorma mängder fågelskit under träden och på räcket. Nu i år har det många gånger varit 

så att det luktat, och man har dragit sig för att gå på den sidan av vägen när man varit på väg åt ena 

eller det andra hållet. Jag ser gärna att träden är kvar, men antingen måste fåglarna på ett eller annat 

sätt motas bort, eller så bör fågelskiten regelbundet städas bort. 

Fula fasader, behöver rengöras och målas.  

Tryggt: Känslan är att det är mörkt, särskilt vid nedgången till parkeringen vid busstationen. Känns 

väldigt obehagligt att gå ner i den trappen för belysningen ger sken där. 

Vägen ner mot Centralplan ser rätt mörk ut 

Säkert: Sommartid med uteserveringarna kan det upplevas att det är ”stökigt”. Man kommer så nära 

inpå de som sitter på restaurangen. 

Helhetsintryck: Kommer att bli mycket bra, Behöver lyftas för att göra det trevligare. Väldigt otydligt 

vilken typ av område detta är. Känslan är en transportsträcka. Känns som att detta område behöver 

lyftas för det är porten upp till centrum och Folkets Hus.  



 

17. FERIEARBETARE SOMMAREN 2020 

Under sommaren 2020 genomförde två sommarjobbare beteendestudier i området. Deras rapport i 

sin helhet kan du läsa i bilaga 3.  

Sammanfattningsvis så noterade de att det är bilarna som dominerar platsen och att de flesta som 

rör sig i området bara passerar förbi. De tror att folk inte riktigt har en åsikt om platsen eftersom det 

inte finns något där att tycka om. Om de var tvungna att säga något tror vi att folk inte tycker om 

platsen. De flesta cyklar, åker bil och går igenom utan att stanna. De som väl stannar går in på Go 

Banana och handlar godis eller hämtar paket och sen direkt åker därifrån. Andra stannar och äter på 

Bullseye eller O’Learys. Problemet är att det finns för lite som lockar folk att stanna där och ta en 

paus. Det finns inga bänkar och heller inga cykelställ förutom nere vid Café Villa Ekeliden. De som rör 

sig i området är flest vuxna men barn/unga och äldre tillsammans blir samma mängd som vuxna och 

därför är det väldigt jämställt mellan dem.  

Vad tycker ungdomar om platsen?  

Feriearbetarna gjorde frågor till andra feriearbetare på samhällsbyggnadsförvaltningen och tog med 

dem ut på en rundvandring på Värmlandsvägen.  Där bad de dem att vara mer observanta när dem 

strövade omkring. När rundvandringen var klar fick de svara på frågorna vi gav dem. 

Vad ungdomar helst gör när de besöker Värmlandsvägen är att gå till Go Banana eller äta på 

restaurang. Om de inte gör något av de sakerna går de bara igenom. Ungdomarna som 

feriearbetarna har intervjuat tycker att vägen är händelserik och att det är trevligt. Några tycker dock 

att vägen är tråkig. Det finns många saker som kan förbättras ur ungdomarnas perspektiv. Det som 

ungdomar tycker kan bli bättre är att: 

1. Byta ut plattorna på gångbanan och bilvägen. 

2. Måla om linjerna på övergångsställena och parkeringar. 

3. Lägga till cykelparkering utanför Go Banana. 

4. Släta asfalten vid övergångställena.   

5. Måla/renovera busstationen. 

6. Skaffa fler uteserveringar. 

7. Fler lampor och byta färg till blått ljus. 

8. Fler parkeringar.  

9. Skaffa fler bänkar 

10. Måla byggnaderna i finare färger. 

11. Tydligare visa vad som cykelväg och gångväg 

 

18. MEGATRENDER 

Analys av megatrender utgör en central del av diskussionen om olika framtider. En megatrend är en 

allmän utvecklingsriktning som består av flera företeelser, en omfattande förändringskurva. Ofta ser 

man dem ske på global nivå och man tror ofta att utvecklingen kommer att fortsätta i samma 

riktning. Megatrender är inte överraskande: de är bekanta saker, förändringar som sker redan nu och 



med stor sannolikhet också i morgon. De ger en bra bild av omfattande förändringar som det är bra 

att börja precisera med exaktare trender. 

Nedan följer utdrag från Boverkets hemsida på megatrenderna Globalisering, Urbanisering och 

Digitalisering. För ytterligare information kring ex. analyser kring varje megatrend hänvisas till länk i 

slutet av kapitlet. 

Globalisering 

Som liten ekonomi med en stark exportsektor är Sverige mycket beroende av vad som sker 

internationellt. Handel är nyckeln för fortsatt svensk tillväxt och den sker idag främst inom EU men 

kommer ske mer och mer med tillväxtekonomier som Kina och Indien. Basnäringarna kommer vara 

fortsatt viktiga för svensk exportsektor, men det är tillverkning av högteknologiska varor som 

kommer vara stommen för den ekonomiska utvecklingen framöver. För att svenskt och europeiskt 

näringsliv ska vara fortsatt konkurrensmässigt krävs fortsatta investeringar inom forskning och 

utveckling. Där tappar Europa nu mark mot andra ekonomier. 

I princip hela Sveriges välståndsökning sedan 1960-talet har uppnåtts genom ökad produktivitet, det 

vill säga genom att vi arbetar mer effektivt. Produktiviteten per arbetad timme har fyrdubblats på 50 

år, mycket på grund av den starka tekniska utvecklingen vad gäller produktion av teleprodukter. 

Utvecklingen har även berott på strukturella faktorer, som globaliseringen, användandet av 

informationsteknik, avregleringar av produktmarknader och innovationer. Den förbättrade 

produktiviteten har varit en bidragande faktor till Sveriges starka ställning som tillverkare av 

högteknologiska varor. Dessa står för nära hälften av vår export 

Sverige är en ekonomi med stort beroende av handel med omvärlden, en omvärld där nya stora 

marknader, såsom Kina, Indien och de tidigare centralplanerade länderna i Östeuropa, i rask takt 

håller på att integreras. Handelshindren mellan länder och tullar har minskat och den teknologiska 

utvecklingen underlättar mer och mer för företag att bygga upp globala handels- och 

produktionsnätverk. Det har resulterat i att världshandeln har ökat kraftigt. 

Urbanisering 

Allt fler bor i de växande storstadsregionernas (Malmö, Göteborg och Stockholm) pendlingsorter, 

vilka har en betydande befolkningstillväxt. Den omgivande landsbygden är tämligen tätbefolkad 

särskilt i de delar som ligger nära en knutpunkt eller station. Glesbygden och mindre orter utanför 

pendlingsstråken har länge haft negativ befolkningsutveckling. Urbaniseringen medför att denna 

utveckling fortsätter. 

Sveriges befolkning lever längre, fler barn föds och invandringen är fortsatt hög. Ålders- och 

könsfördelningen varierar över landet. Många av dem som är yrkesverksamma bor i 

storstadsregionerna medan andelen äldre är högre på glesbygden. Glesbygden förlorar dessutom 

många unga vuxna, då den åldersgruppen flyttar till storstadsregioner eller universitetsorter. Det är 

framförallt unga kvinnor som flyttar. 

Generellt vill unga ofta bo i storstadsregionerna och ta del av dess stora utbud av såväl arbete, som 

mångfald och kultur. I samband med att man bildar familj är det andra värden som styr var och hur 

man vill bo. Då är närheten till exempelvis skola, omsorg, grönområden och kommunikation i 

kombination med arbetstillfällen viktigt. Det finns också en trend att man stannar kvar i storstadens 

innerstad även när man har fått barn. 



De som når pensionsåldern är allt friskare och lever längre och många fortsätter att arbeta längre än 

idag. 

Att ha flexibilitet och valmöjligheter i boendet eller till flera boenden med deras olika möjligheter är 

tilltalande för denna grupp. Många vill kombinera det urbana livet med möjligheten att röra sig och 

bo såväl i storstaden som i fritidshuset på landet eller utomlands. 

Digitalisering 

År 2025 ligger Sverige långt fram i utnyttjandet av digitaliseringens möjligheter. Tillgång till bra 

internetuppkoppling är en självklarhet och kommunikation är en förutsättning för bibehållen och 

utvecklad välfärd för medborgare både på landet och i staden. I framtidens samhälle är vi lika 

beroende av effektiv digital kommunikation som av el och rinnande vatten. 

Förutsättningar för Sverige 2025 

Sverige är en ledande IT-nation med fullständig täckning av robust och snabb internetuppkoppling. 

Det mobila nätet har fortsatt att utvecklas snabbt och har nu en kraftigt ökad kapacitet och 

hastighet. Alla bostäder och arbetsplatser har åtkomst till god kapacitet för sina digitala behov. När 

nya fastigheter och arbetsplatser byggs installeras infrastruktur för bredband lika självklart som el 

och rinnande vatten. Där marknaden inte fungerar fullt ut säkerställer staten att alla bostäder och 

arbetsplatser har en grundläggande tillgång till nätuppkoppling av god kapacitet. 

Internet innebär nya mönster för såväl inköp och arbetsliv som för den sociala samvaron. Nästan alla 

är beroende av digital service i sitt vardagsliv. Det är vanligt med internetbaserad offentlig service. 

Särskilt i mer glesbebodda områden kombineras servicen med mobila servicestationer. 

Internethandeln är stor och ökande, vilket har lett till ändrade inköpsvanor, där inköp över webben 

allt oftare kombineras med hemleveranser. 

IT-användningen har också lett till förändringar i hur och var människor arbetar. Distansarbete ökar, 

både genom att fler jobbar hemma någon eller några dagar i veckan och genom att olika 

arbetsmaskiner styrs på distans via GPS och radiolänk. Webbaserade möten har blivit en naturlig del 

av vardagens arbete och allt fler reser allt mindre i jobbet, vilket minskar belastningen på både 

individ och miljö. 

Nya användningsområden för informationstekniken utvecklas ständigt, vilka nu och framöver 

kommer att påverka både samhällsutveckling och människors vardagsliv. Genom god digital 

infrastruktur och hög utbildningsnivå är samhället och dess medborgare väl förberedda för att ta till 

sig och tillämpa ny teknik och dess möjligheter. 

Användningen av internet och dess olika tjänster underlättar att kunna delta i den demokratiska 

processen och att ta del av digitalsamhällets fördelar. Nästan alla åldersgrupper använder nu internet 

och digitala tjänster dagligen. De fåtal som inte kan får möjligheter till såväl utbildning som personligt 

stöd från samhället. Sverige är en ledande IT-nation med fullständig täckning av robust och snabb 

internetuppkoppling. Det mobila nätet har fortsatt att utvecklas snabbt och har nu en kraftigt ökad 

kapacitet och hastighet. Alla bostäder och arbetsplatser har åtkomst till god kapacitet för sina digitala 

behov. När nya fastigheter och arbetsplatser byggs installeras infrastruktur för bredband lika 

självklart som el och rinnande vatten. Där marknaden inte fungerar fullt ut säkerställer staten att alla 

bostäder och arbetsplatser har en grundläggande tillgång till nätuppkoppling av god kapacitet. 



Internet innebär nya mönster för såväl inköp och arbetsliv som för den sociala samvaron. Nästan alla 

är beroende av digital service i sitt vardagsliv. Det är vanligt med internetbaserad offentlig service. 

Särskilt i mer glesbebodda områden kombineras servicen med mobila servicestationer. 

Internethandeln är stor och ökande, vilket har lett till ändrade inköpsvanor, där inköp över webben 

allt oftare kombineras med hemleveranser. 

IT-användningen har också lett till förändringar i hur och var människor arbetar. Distansarbete ökar, 

både genom att fler jobbar hemma någon eller några dagar i veckan och genom att olika 

arbetsmaskiner styrs på distans via GPS och radiolänk. Webbaserade möten har blivit en naturlig del 

av vardagens arbete och allt fler reser allt mindre i jobbet, vilket minskar belastningen på både 

individ och miljö. 

Nya användningsområden för informationstekniken utvecklas ständigt, vilka nu och framöver 

kommer att påverka både samhällsutveckling och människors vardagsliv. Genom god digital 

infrastruktur och hög utbildningsnivå är samhället och dess medborgare väl förberedda för att ta till 

sig och tillämpa ny teknik och dess möjligheter. 

Användningen av internet och dess olika tjänster underlättar att kunna delta i den demokratiska 

processen och att ta del av digitalsamhällets fördelar. Nästan alla åldersgrupper använder nu internet 

och digitala tjänster dagligen. De fåtal som inte kan får möjligheter till såväl utbildning som personligt 

stöd från samhället.   

Källa Boverket http://sverige2025.boverket.se/   

19. NYCKELTAL OCH STATISTIK 

Nyckeltal och statistik är viktigt av flera anledningar. Dels för att se hur utvecklingen har sett ut 

historisk, var är brytpunkten och vilka eventuella insatser har bidragit till en positiv och/eller negativ 

utveckling. I det eventuellt framtida utvecklingsarbetet att välja ut de parametrar som anses vara 

viktiga att följa. Strävan efter en positiv utveckling är självklar men det kommer att bli viktigt att 

kunna presentera den i olika sammanhang. Inte minst i samtal med etablerare, investerare och 

politiken för att nämna några. 

 

Aktuella siffror om Karlskogas kommun 

• Folkmängd: 30 381 invånare 

• Folkökning: -38 

• Medelålder: 44.1 år 

• Födda utomlands: 16,6%  

• Boende i tätort: 91.8% 

• Bebyggelse: 6.3% 

• Skog: 74.7% 

• Jordbruksmark: 8.1% 

• Övrig mark: 11% 

• Genomsnittsinkomst: 26 433:- 

• Arbetsföra: 78.7% (ålder 20-64 år) 

• Ensamstående: 49.6% 

• Sammanboende: 46.5% 

• Genomsnittspris sålda småhus: 1 427 000:- 

http://sverige2025.boverket.se/


Källa: Statistiska centralbyrån, SCB, siffrorna är från 2019-12-31 om inget annat anges 

https://kommunsiffror.scb.se/?id1=1883&id2=null 

Svenskt Näringslivs Företagsranking 

32 897 företagare har tyckt till om företagsklimatet i sin kommun i 2020 års uppdaterade enkät. 

Diagrammet visar svar på Karlskoganivå. 

 

 

Figur. 5. Utvecklingen av svenska näringslivs företagsranking i Karlskoga. 

https://www.foretagsklimat.se/karlskoga/ranking 

 

Tabell 5. Handeln i Karlskoga jämfört med län och riket 

År Kommunens 
utveckling % 
dagligvaror 

Länets 
utveckling 
% 
dagligvaror 

Rikets 
utveckling % 
dagligvaror 

Kommunens 
utveckling % 
sällanköpsvaror 

Länets 
utveckling % 
sällanköpsvaror 

Rikets 
utveckling % 
sällanköpsvaror 

2019 0% 3% 3% -2% 3% 2% 

2018 3% 3% 3% -1% 0% 0% 

2017 -2% 2% 2% -1% -1% 0% 

2016 3% 2% 3% 1% 1% 2% 

2015 3% 4% 4% 4% 5% 6% 

2014 4% 1% 2% -2% 1% 2% 

 

Länk: 

https://www.foretagsklimat.se/ranking  

https://www.handelnisverige.se/ 

Otrygghet, en del av mål 2. Ett gott liv 

Otrygghet vid utevistelse sen kväll i det egna bostadsområdet. Andel av befolkningen (16-84 år) som uppger att 

https://kommunsiffror.scb.se/?id1=1883&id2=null
https://www.foretagsklimat.se/karlskoga/ranking
https://www.foretagsklimat.se/ranking
https://www.handelnisverige.se/


de är mycket/ganska otrygga eller som avstår från att gå ut på grund av otrygghet. Vilken metod hur mätningen 

har genomförts framgår inte. (Mål & Budget 2021-2023). 

Tabell 6. Resultat av mätning av otrygghet i det egna bostadsområdet 

Kön Resultat 2017 Resultat 2018 Resultat 2019 Delmål 2023 

Alla 30% 31% 29% Mer än 24% 

Kvinnor 41% 38% 39%  

Män 19% 22% 17%  

 

Företagsklimat, en del av mål 3. Ett gott näringslivsklimat 

Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) – Totalt, NKI 

Tabell 7.Insikt företagsklimat för Karlskoga 

Kön 2017 2018 2019 Delmål 2023 

Alla 78 74 - 80 

 

20. BRANSCHFAKTA (OMVÄRLDSBEVAKNING) 

Omvärldsbevakning är ett vitt begrepp och kan inkludera flera olika perspektiv. Vi har valt att ta med 

de två viktigaste branschorganisationerna Visita och Svensk Handel. Visita har vi valt då de 

representerar besöksnäringen där ofta även restauranger ansluter. Besöksnäringen är dessutom den 

bransch som har högst tillväxt i Sveriges just nu. Svensk Handel har vi valt då de i nästan alla frågor 

har ett tätt samarbete med Visita i arbetet med att handel är en del av besöksnäringen och deras 

rapporter och analyser ofta har med sig besöksnäringsperspektivet. Båda organisationerna arbetar 

fokuserat med platsutvecklingsfrågor. 

 

Besöksnäringen i sverige 

Turismen i Sverige omsatte 337 miljarder kronor under 2018 och ökade med 6 procent jämfört med 

året innan. Förädlingsvärdet, näringens bidrag till BNP, uppgick till 108 miljarder kronor motsvarande 

2,6 procent av BNP. Turismen växer i takt med svensk ekonomi i stort, men visar över tid en starkare 

utveckling vad gäller export och sysselsättning.  

 

Besöksnäringens utmaningar i sverige 

Nedan följer två delar av flera utmaningar som svensk besöksnäring står inför. 

Turismen växer och det finns potential för fortsatt tillväxt och utveckling i hela landet. Samtidigt står 

destinationer och företag i besöksnäringen inför många utmaningar. Det handlar om såväl frågor 

kring samverkan och gemensamma utvecklingsprocesser som bredare frågor om hållbarhet. 

Turismstatistik bidrar med underlag för välgrundade beslut och gör det möjligt att följa den 

utveckling som sker. 

 

1. SAMORDNING UTVECKLAR DESTINATIONER 

Besöksnäringen är starkt beroende av samspelet mellan privat och offentlig sektor. Besökarnas 

upplevelser byggs i hög grad kring platser och tjänster som utvecklas och tillhandahålls av det 

offentliga, såsom transporter och infrastruktur, stads- och kulturmiljöer, rekreationsområden och 

lokal offentlig service. Ofta är det en offentlig aktör som har samordningsansvar för 



destinationsutveckling, regionalt eller lokalt. För att utvecklingsarbetet ska nå framgång måste 

besöksnäringens behov integreras i de offentliga planprocesser som drivs med långsiktiga perspektiv. 

 

2. PLATSENS ATTRAKTIONSKRAFT AVGÖRANDE 

Ett annat sätt att beskriva behovet av samspel mellan privat och offentlig sektor är utifrån termerna 

konkurrenskraft och attraktionskraft. Bilden av konkurrenskraft, som något som i första hand skapas i 

företag, måste när det gäller turismen kompletteras med en annan komponent, nämligen platsens 

attraktionskraft. I samspelet mellan det offentliga och företag är attraktionskraften den avgörande 

faktorn för framgång. Det räcker inte med företagets egna insatser utan det krävs ett utvecklat 

samarbete mellan många olika aktörer för att skapa attraktionskraft för en plats eller destination. 

 

Utländsk turism i Sverige växer Den samlade konsumtionen från utländska besökare i Sverige, 

turismens exportvärde, uppgick år 2018 till 144 miljarder kronor, en ökning med knappt 8 procent 

jämfört med året innan. Sveriges totala export ökade under samma period med drygt 8 procent. Av 

turisternas totala konsumtionsutgifter på 337 miljarder stod utländska besökare för 43 procent. 

Denna andel har succesivt stigit under 2000-talet. År 2000 var andelen 27 procent. En viktig 

bidragande orsak till detta är gränshandeln mot Norge som har expanderat kraftigt under senare år 

och är en viktig beståndsdel för Sveriges växande turismexport. 

Källa: Tillväxtverket 

Utdrag från svensk handels rapport ”det stora detaljhandelsskiftet 2018” 

” Strukturomvandlingen inom detaljhandeln fortsätter. Det senaste årets utveckling visar att den 

digitala omställningen inom handeln accelererar. Tillväxten sker idag på nätet, vilket får 

konsekvensen att nya affärsmodeller växer fram och att gårdagens affärsmodeller snabbt kan bli helt 

inaktuella. Omkring 5 000 butiker inom sällanköpsvaruhandeln har försvunnit på bara sex år. 

Konkurrensen från utlandet har intensifierats kraftigt. Den lokala handlaren på hörnet hamnar lätt i 

lönsamhetsproblem när konsumenten enkelt kan klicka hem varor direkt från globala aktörer på 

nätet med produktion i lågkostnadsländer. 

Även om e-handeln nu har nått en sådan nivå att den ritar om detaljhandelskartan är det viktigt att 

komma ihåg att merparten av handeln under överskådlig tid fortfarande kommer att ske i fysiska 

butiker.” 

 

”Måste vi ha handeln i staden? Svaret är nej inte för handelns skull men det skulle vara bra mycket tråkigare för 

staden om handeln inte var närvarande. 

Det ställer ökade krav på kommunernas planläggning och att kunskapen om handeln och övriga kommersiella 

verksamheter ökar. I den här utvecklingen som går framåt i rasande fart krävs det att kommunen tar ledningen 

och skapar tydliga riktlinjer”  

Citat: Elisabeth Elmsäter Vegsö/Näringspolitisk expert, Svensk Handel och Anna Hag, Strateg,Hållbar 

stadsutveckling, innovation, Visita.  

 

Svensk handel 
DAGLIGVARUHANDEL 



Dagligvaruhandeln står inför fortsatta förändringar. Coronakrisen förstärker de 

konsumentbeteenden som redan drev strukturomvandlingen. Fler tar chansen att handla dagligvaror 

på nätet och nya konsumentgrupper som tidigare inte e-handlat ändrar sina vanor. Nya 

konsumentgrupper hittar också fram till lågprishandeln. Det är troligt att många av de övergripande 

trender som man kunnat se i Storbritannien även kommer att få fäste i Sverige. Lågprisaktörer är 

redan närvarande, e-handeln växer starkt och personalfria butiker testas. En skillnad mot 

Storbritannien är möjligtvis att de etablerade svenska aktörerna har sett den brittiska utvecklingen 

och reagerar på den för att åstadkomma en annorlunda utveckling. De största svenska 

dagligvaruaktörerna har idag etablerade e-handelssatsningar. Det har också investerats mycket 

pengar i verksamheten och nya tekniska lösningar. 

SÄLLANKÖPSHANDEL 

E-handelsförsäljningen väntas fortsätta uppvisa stark tillväxttakt under de kommande åren och kan 

få extra skjuts på kort sikt på grund av de köpbeteenden som förstärks av coronavirusets framfart. 

Butikshandeln kommer att ha det fortsatt tufft, i synnerhet under coronapandemin som reducerat 

besöksflödet i många butiker. Antalet anställda inom sällanköpsvaruhandeln väntas minska de 

närmaste åren eftersom den växande e-handeln har betydligt högre omsättning per anställd än 

butikerna. Det reducerar personalbehovet. Antalet butiker kommer fortsätta att bli färre de 

närmaste åren. Inte minst blir detta en effekt av coronakrisen. Det är troligt att utslagning kommer 

att ske bland framförallt mindre aktörer där den ekonomiska motståndskraften ofta är lägre än hos 

större. Priserna inom handeln väntas pressas mer framöver. Stora plattformsaktörer som Amazon 

arbetar med provisionsbaserade affärsmodeller oberoende av handelns prisnivå och driver på de 

låga marginalerna för att locka konsumenter. Lyxmarknaden och lågprishandeln visar dock att det är 

möjligt att upprätthålla goda marginaler även vid butiksexpansion. Fenomenet inom 

premiummarknaden gäller inte bara lyxprodukter utan alla aktörer som kontrollerar sina egna 

varumärken har möjlighet att kringgå direkt konkurrens och erbjuda värden som konsumenterna är 

beredda att betala för. Dessa kan vara lyx och kvalitet men det kan också vara unikt hantverk, 

förstklassig service, individanpassning eller miljömedvetenhet. 

Regeringen 

Strategi för Levande städer – politik för en hållbar Stadsutveckling (12 april, 2018) 

Strategin innehåller övergripande mål för hållbara städer och nya etappmål i miljömålssystemet 

tillsammans med prioriteringar och nya in-satser med tyngdpunkt på miljömässigt hållbar 

stadsutveckling. Strategin bidrar till att nå de nationella miljömålen liksom nationella mål inom andra 

politikområden. Den bidrar även till att nå FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030, särskilt till mål 11 om 

hållbara städer, samt till FN:s New Urban Agenda och EU:s urbana agenda. 

 

Regeringen vill stärka kommunernas förutsättningar för att utveckla gröna, hälsosamma och trygga 

städer där människor möts och innovationer skapas. Städer behöver utvecklas så att alla dimensioner 

av hållbar utveckling – miljömässiga, ekonomiska och sociala – tas till vara. I städerna finns 

möjligheter att klara många av klimat- och miljöutmaningarna, och arbetet för en hållbar 

stadsutveckling är viktigt för att uppnå miljömålen. 

 

Hållbar stad 



Nyheter, idéer och lärdomar från pågående projekt. En satsning från sex myndigheter, en webbplats 

för alla som är intresserade av hållbar stadsutveckling. Här kan man även söka finansiering. 

Trafikverket 

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, 

sjöfart och luftfart.  

Tillväxtverket 

Tillväxtverket är en statlig myndighet under Näringsdepartementet. De har regeringens uppdrag att 

främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt att genomföra strukturfondsprogram. 

Även här kan man söka finansiering 

 

Boverket 

Boverket är en svensk central förvaltningsmyndighet, tillkommen 1988 genom sammanläggning av 

tidigare Bostadsstyrelsen och Statens planverk. Boverket är myndigheten för samhällsplanering, 

byggande och boende. Även här finns det möjlighet att söka finansiering/bidrag. 

 

 

Länkar: 

Svenska Handels Läget i handelns https://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-

opinion/rapporter-och-foldrar/e-handelsrapporter/laget-i-handeln-2020.pdf 

Svensk Handels Trendrapport: http://www.svenskhandel.se/aktuellt-och-

opinion/rapporter/trendrapporten/  

Svensk Handels rapport e-handel/digitalisering: 

http://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-

opinion/pressmeddelande/rapport_det-stora-detaljhandelsskiftet_2018-digital-version.pdf  

Regeringen levande städer:  http://www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2018/04/skr.-

201718230/ 

Hållbar stad: https://hallbarstad.se/  

Trafikverket: https://www.trafikverket.se/  

Tillväxtverket: https://tillvaxtverket.se/ 

Boverket: https://www.boverket.se/ 

21. MEDBORGARUNDERSÖKNING 

Statistiska Centralbyrån, SCB, har genomfört en medborgarundersökning i Karlskoga kommun 2005-

2016. Undersökningarna genomfördes som en urvalsundersökning med ett slumpmässigt urval 

avpersoner i åldrarna 18-84 år. Undersökningen är oftast tänkt att vara ett av flera verktyg för att få 1 

https://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-opinion/rapporter-och-foldrar/e-handelsrapporter/laget-i-handeln-2020.pdf
https://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-opinion/rapporter-och-foldrar/e-handelsrapporter/laget-i-handeln-2020.pdf
http://www.svenskhandel.se/aktuellt-och-opinion/rapporter/trendrapporten/
http://www.svenskhandel.se/aktuellt-och-opinion/rapporter/trendrapporten/
http://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-opinion/pressmeddelande/rapport_det-stora-detaljhandelsskiftet_2018-digital-version.pdf
http://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-opinion/pressmeddelande/rapport_det-stora-detaljhandelsskiftet_2018-digital-version.pdf
http://www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2018/04/skr.-201718230/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2018/04/skr.-201718230/
https://hallbarstad.se/
https://www.trafikverket.se/
https://tillvaxtverket.se/
https://www.boverket.se/


De övergripande resultaten i undersökningen redovisas som betygsindex, vilka kan variera från 0 till 

100. Ju högre värde, desto bättre betyg har medborgarna gett sin kommun. Det är viktigt att komma 

ihåg att SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. 

Skillnaden är att brukarundersökning genomförs av dem som nyttjat en tjänst medan 

attitydundersökning är mer känslan av hur man tror en tjänst utförs. 

 

Utdrag ur SCB:s medborgarundersökning våren 2016  
 

Nöjd - Region-Index (NRI) (alla 135 kommuner) 

Hur ser medborgarna på Karlskoga kommun som en plats att bo och leva på och vilka områden bör 

uppmärksammas för att få nöjdare medborgare i Karlskoga kommun? 

• Frågeområden som bör prioriteras: Bostäder och trygghet 

• Frågeområden som bör förbättras om möjligt: Fritidsmöjligheter 

• Frågeområden som kan ges lägre prioritet: Arbetsmöjligheter 

• Frågeområden som bör bevaras: Utbildningsmöjligheter och kommersiellt utbud 

Karlskoga låg på index 58 jämfört med riket som ligger på 59 

Nöjd - Medborgar-Index (NMI) (inte alla kommuner) 

Hur ser medborgarna i Karlskoga kommun på kommunens verksamhet? 

Vilka verksamheter bör uppmärksammas för att få nöjdare medborgare i Karlskoga kommun? 

• Verksamheter som bör prioriteras: Gator och vägar, äldreomsorgen och miljöarbete 

• Verksamheter som bör förbättras om möjligt: Renhållning och sophämtning, gymnasieskolan 

• Verksamheter som kan ges lägre prioritet: Stöd för utsatta personer, gång- och cykelvägar, 
grundskola, idrotts- och motionsanläggningar 

• Verksamheter som bör bevaras: Vatten och avlopp, förskolan, Räddningstjänsten och kultur 

Karlskoga låg på index 57 jämfört med riket som ligger på 53 

Nöjd-Inflytande-Index (NII) (inte alla kommuner) 

Hur ser medborgarna i Karlskoga kommun på sitt inflytande i kommunen? 

Vilka frågeområden bör uppmärksammas för att få nöjdare medborgare i Karlskoga kommun? 

 

• Frågeområden som bör prioriteras: Påverkan och förtroende 

• Frågeområden som bör förbättras om möjligt: Inget frågeområde har hamnat här 

• Frågeområden som kan ges lägre prioritet: Kontakt 

• Frågeområden som bör bevaras: Information 

Karlskoga låg på index 41 jämfört med riket som ligger på 39 

22. TRANSPARENT KOMMUNIKATION OCH ÅTERKOPPLING  

Samverkansprojekt Värmlandsvägen har som syfte att alla aktörer i det geografiska området ska 

samarbeta för att nå ett gemensamt resultat som man inte kan åstadkomma på egen hand. Vi vet att 

projektet engagerar många från olika delar av samhället vilket gör det extra viktigt att återkoppla 



samt ge löpande information. Dels via mejl, genom möten, pressmeddelanden och även att 

kontinuerligt uppdatera projektets olika steg på digitala plattformar. 

Informationskanaler 

Vi har använt oss av oss av befintliga, beprövade kanaler och skapat nya till sen å effektiv kostnad 

som möjligt 

• Press 

• Näringslivsenheten 

• Sociala medier 

• Styrgruppens egna kanaler 

• Flygblad 

• Karlskoga kommuns hemsida 

• Skyltar på stan 

• Filmer 

• Deltagande i befintliga mötes så som tex Marknadsplats Karlskoga 
 
Regelbundet uppdaterat webbplats för projektet: www.karlskoga.se/värmlandsvägen 
 
 

http://www.karlskoga.se/värmlandsvägen
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Värmlandsvägen, Karlskoga kommun
Projektnummer 797697

ARBETSMATERIAL
Kostnadsuppskattning

Datum 2021-05-31
Updragsledare: J Berg

Handläggare: N Hengelage

Kod Text Enhet Mängd á-pris  Belopp 

 TOTAL 
14 467 754,00 kr    

1) FÖRARBETEN        2 478 539,00 kr 
2) GATUGRÖN        1 340 400,00 kr 
3) YTSKIKT        7 970 505,00 kr 
4) UTRUSTNING           761 278,00 kr 
5) VA-ARBETEN 1 917 032,00 kr       

Översiktskarta
Planeringsområde Värmlandsvägen

Garantiskötsel ingår inte. Prissättning baseras på genomsnittspriser och kan avvika 
från slutpris. Priser anges ex moms.

SAMMANFATTNING AV KOSTNADER
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Värmlandsvägen, Karlskoga kommun
Projektnummer 797697

ARBETSMATERIAL
Kostnadsuppskattning

Datum 2021-05-31
Updragsledare: J Berg

Handläggare: N Hengelage

Kod Text Enhet Mängd á-pris  Belopp 

 TOTAL 
1) FÖRARBETEN                               2 478 539,00 kr 

Hjälparbeten
Tillfälligt avledning av dagvatten st -                                    10 000,00 kr 
Åtgärd för el- och telekablar o d i mark st -                                    10 000,00 kr 
Skyddsinhägnad av arbetsområde st -                                    20 000,00 kr 
Tillfällig vägtrafikanordning st -                                    50 000,00 kr 
Inmätning, inmätning ledning st -                                       5 000,00 kr 

Rivning
Fällning av träd st 12 500,00 kr                                                           6 000,00 kr 
Röjning av stubbar                                                   st 12 440,00 kr                                                           5 280,00 kr 
Borttagning av markvegetation och jordmån, fall B m² 180 261,00 kr                                                        46 980,00 kr 

Rivning av asfalt m² 940 50,00 kr                                                          47 000,00 kr 
Rivning av betongplattor m² 2080 50,00 kr                                                        104 000,00 kr 
Rivning av rörledning m 1200 82,00 kr                                                          98 400,00 kr 
Rivning av skyltstolpe st 5 325,00 kr                                                           1 625,00 kr 
Demontering av kantsten m 450 150,00 kr                                                        67 500,00 kr 
Demontering av smågatsten m² 600 150,00 kr                                                        90 000,00 kr 

Rivning av gatubelysningsstolpe st 8 950,00 kr                                                           7 600,00 kr 
Flyttning av belysningsfundament st 8 15 000,00 kr                                                 120 000,00 kr 

Schakt
Jordschakt för väg, plan, Fall B m³ 3000 233,00 kr                                                      699 000,00 kr 
Jordschakt för VA-ledning, dränering, el, Fall B m³ 400 340,00 kr                                                      136 000,00 kr 

Fyllning
Fyllning för väg, plan, Fall B m² 300 100,00 kr                                                        30 000,00 kr 
Ledningsbädd för VA-ledning, dränering, el, Fall B m² 400 190,00 kr                                                        76 000,00 kr 
Kringfyllning för VA-ledning, dränering, el, Fall B m³ 200 700,00 kr                                                      140 000,00 kr 

Transporter, arbetstid, oväntade kostnader 40% av inköpspris                                  708 154,00 kr 
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Värmlandsvägen, Karlskoga kommun
Projektnummer 797697

ARBETSMATERIAL
Kostnadsuppskattning

Datum 2021-05-31
Updragsledare: J Berg

Handläggare: N Hengelage

Kod Text Enhet Mängd á-pris  Belopp 

 TOTAL 
2) GATUGRÖN                               1 340 400,00 kr 

Planteringsytor inkl jord, avjämning, gödsling, vattning, osv m² 440 900,00 kr                                                      396 000,00 kr 
Skelettjord för trädplantering inkl avjämning, gödsling, vattning, osv m² 140 1 100,00 kr                                                   154 000,00 kr 
Gräsytor inkl jord, sådd, avjämning, gödsling, vattning, osv m² 1030 280,00 kr                                                      288 400,00 kr 

Träd, hög kvalitet, inkl stöd, vattning, osv st 8 20 000,00 kr                                                 160 000,00 kr 
Träd, medium kvalitet, inkl stöd, vattning, osv st 10 4 500,00 kr                                                     45 000,00 kr 
Buskträd, medium kvalitet, inkl stöd, vattning, osv st 10 700,00 kr                                                           7 000,00 kr 
Blandad växtlighet av buskar, perenner, gräs m² 580 500,00 kr                                                      290 000,00 kr 

 TOTAL 
3) YTSKIKT, inkl överbyggnad                               7 970 505,00 kr 

Asfalt, cykelbana m² 995 917,00 kr                                                      912 415,00 kr 
Asfaltsmålning, övergångställen m² 175 50,00 kr                                                             8 750,00 kr 
Gräsarmering, parkering m² 160 1 100,00 kr                                                   176 000,00 kr 
Smågatsten för gångväg, mönsterläggning, inkl justering, sättsand och sten m² 2080 1 500,00 kr                                                3 120 000,00 kr 
Smågatsten för körbana, mönsterläggning, inkl justering, sättsand och sten m² 840 1 500,00 kr                                                1 260 000,00 kr 
Smågatsten för körbana, omläggning av befintlig sten m² 600 900,00 kr                                                      540 000,00 kr 
Portsten m 35 2 300,00 kr                                                     80 500,00 kr 
Kantsten, satt i betong, återanvänd m 1000 1 300,00 kr                                                1 300 000,00 kr 
Kantsten, satt i betong, ny m 200 2 100,00 kr                                                   420 000,00 kr 
Markränna med dekor m 100 800,00 kr                                                        80 000,00 kr 
Övergång/hållplats, plattor, vit m² 60 830,00 kr                                                        49 800,00 kr 
Övergång/hållplats, sinusplattor, vit m² 8 2 880,00 kr                                                     23 040,00 kr 

 TOTAL 
4) UTRUSTNING                                  761 278,00 kr 

Utrustning
Soffa med rygg- och armstöd, t ex Vestre "Bloc" st 4 13 300,00 kr                                                   53 200,00 kr 
Bänk, multifunktional cirkel, t ex Vestre "Stripes" st 2 35 700,00 kr                                                   71 400,00 kr 
Stol, snurrbar, t ex Nola "Parco", art-nr Ö19-19MC st 4 11 050,00 kr                                                   44 200,00 kr 
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Värmlandsvägen, Karlskoga kommun
Projektnummer 797697

ARBETSMATERIAL
Kostnadsuppskattning

Datum 2021-05-31
Updragsledare: J Berg

Handläggare: N Hengelage

Kod Text Enhet Mängd á-pris  Belopp 
Stol, fast med armstöd, t ex Nola "Parco", art-nr Ö19-18AMC st 2 10 745,00 kr                                                   21 490,00 kr 
Bord, runt 60cm, t ex Nola "Parco", art-nr Ö19-24/66MRR st 2 8 590,00 kr                                                     17 180,00 kr 
Skräpkorg 50l inkl stolpe, t ex Vestre "City" st 6 6 800,00 kr                                                     40 800,00 kr 
Cykelställ med ramlås, t ex Delta "Cyklos" st 7 1 500,00 kr                                                     10 500,00 kr 
Montage och fundament 40% av inköpspris                                  103 508,00 kr 

Belysning
Belysningsarmatur, standard dubbelarmad stolpe 8m, inkl 25 m kabel och rör st 15 19 000,00 kr                                                 285 000,00 kr 
Montage och fundament 40% av inköpspris                                  114 000,00 kr 

 TOTAL 
5) VA-ledningar                               1 917 032,00 kr 

Dagvatten Ledning m 200 800,00 kr 160 000,00 kr
Spillvattenledning m 200 600,00 kr 120 000,00 kr
Vatten m 200 400,00 kr 80 000,00 kr
dränering väg m 400 200,00 kr 80 000,00 kr
ventiler st 8 4 327,00 kr 34 616,00 kr
Brunn Dagvatten st 8 16 500,00 kr 132 000,00 kr
Brunn Spillvatten st 8 16 500,00 kr 132 000,00 kr
Brunn spol  service st 8 4 327,00 kr 34 616,00 kr
Brunn spol  drännering st 8 2 500,00 kr 20 000,00 kr
service fastighet ansl bef st 6 3 000,00 kr 18 000,00 kr
Befintliga el-/fiberledningar som flyttas m 400 1 800,00 kr 720 000,00 kr
Ledningsbädd m² 180 110,00 kr 19 800,00 kr
Kringfyllning m³ 400 300,00 kr 120 000,00 kr
Resterande fyllning m³ 640 100,00 kr 64 000,00 kr
Jordschakt VA m³ 1040 175,00 kr 182 000,00 kr
Bergsschakt VA m³ 0 550,00 kr  -   kr 
Avtäckning berg m² 0 25,00 kr  -   kr 
Bergöveryta m² 0 750,00 kr  -   kr 
Schakt El, belysning och fiber m 400 400,00 kr 160 000,00 kr
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Vi heter Albin och Eric och vi har undersökt Värmlandsvägen.  Det gör vi för att skapa ett underlag åt 
kommunen som de senare kan använda för att utveckla och fatta beslut om gatan.  Vi har studerat 
hur människor rör sig i området för att se hur folk nyttjar gatan idag. Vi ska också ta reda på hur barn 
och unga kan kommunicera med politiker i kommunen. 

Innehåll: 
Del 1 

Beskrivning av platsen 
Värmlandsvägen som vi undersökt är 370 meter lång med 54 aktörer. Halva vägen består av asfalt 
och den andra halvan av kullersten.  På sidan av vägen finns det två gångbanor/cykelbanor som följer 
vägen. Den ena är mindre än den andre och består endast av kullersten medan den andra gångbanan 
är delad så att ena sidan är asfalt och den andra är kullersten. På den andra gångbanan finns det 
även träd som också följer vägen. Träden har dock fått för stora rötter som i sin tur har gjort att 
kullersten har spruckit. Vägen lutar också neråt till öster. Det finns lägenheter längs nästan hela 
vägen som finns ovanför butikerna.  På vägen finns det fyra övergångställen varav en av dem är med 
stoppljus.  Det finns också två parkeringar som är kopplade till vägen. Vid gångbanan finns det två 
uteserveringar men det finns sex restauranger.  Det finns ett busstopp. 

Beteendestudier 
Studierna vi utförde på Värmlandsvägen var att vi räknade: 

1. Antal passerande på cykel/bil/fots. Den här undersökningen utfördes mellan 7-8, 12-13, 17-
18 samt 20-21.

2. Åldersfördelningen på de som passerar till fots och med cykel. Personer i fordon är för svåra
att se ålder på. Den här undersökningen utfördes mellan 7-8, 12-13, 17-18 samt 20-21.

3. Könsfördelningen mellan passerande som cyklar/går. Den här undersökningen utfördes
enbart mellan 15-16.

4. Var man passerar gatan. Den här undersökningen utfördes enbart mellan 12-13.

5. Antal personer som står och vad de uppskattas göra. Den här undersökningen utfördes
enbart mellan 16-17.

6. Antal personer som går in i butik med trappsteg. Den här undersökningen utfördes mellan
12-13

Resultat av beteendestudier 
Det vi märker klart och tydligast är att det är bilen som dominerar på vägen dygnet runt även fast vi 
trodde att det skulle vara mer jämt fördelat. På morgonen är det mer äldre som går medan på 
kvällen så cyklade de bara förbi. En sak jag reagerade på under figur 4 var att de unga helst höll sig på 
en sida, de vuxna gick över men nästan bara på övergångställena och de äldre gick för det mesta rätt 
över. En till sak vi reagerade på var hur människor satt på marken när de väntade eller bara satt. 

BILAGA 3



 

Figur 1. Förbipasserande med olika färdsätt. Kl. 7-8 och 12-13 är mätta måndagen den 22 juni i 
regnigt väder. Kl. 17-18 och 20-21 är mätta torsdagen den 25 juni i soligt och mycket varmt väder.  

 

 

Figur 2. Ålderfördelningen uppskattad. Kl. 7-8 och 12-13 är mätta måndagen den 22 juni i regnigt 
väder. Kl. 17-18 och 20-21 är mätta torsdagen den 25 juni i soligt och mycket varmt väder. 
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Figur 3. Könsfördelningen för passerande på cykel och till fots. Könsfördelningen uppskattad. Mättes 
torsdag 18 juni kl 15-16 i soligt väder.  

 

Figur 4. Var gående passerat gatan markeras med gula sträck. Mättes Onsdag 17 juni kl 12-13 i soligt 
väder. 
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Figur 5. Antal personer som står och väntar och vad de uppskattas göra. Mättes torsdag 18 juni kl. 
16-17 i soligt väder.  

 

Tabell 6. Antal personer som går in i butik med trappsteg, mättes onsdag 17 juni kl. 12-13 i soligt 
väder.  

Butik Antal som går in Varav antal som har svårt att 
ta sig in 

Fonus 0 0 
Kiropraktor 0 0 
Bomans (Barber dhop) 0 0 
Telenor 3 0 
Boman frisersalong 3 0 
Jurist 0 0 
Viet Dragon 3 0 
  

4,4

4,6

4,8

5

5,2

5,4

5,6

5,8

6

6,2

Väntar Tittar Vilar Sitter Pratar

Antal personer som står och…



Slutsatser 
Vi tror att folk inte riktigt har en åsikt om platsen eftersom det inte finns något där att tycka om. Om 
vi var tvungna att säga något tror vi att folk inte tycker om platsen. De flesta cyklar, åker bil och går 
igenom utan att stanna. De som väl stannar går in på Go Banana och handlar godis eller hämtar paket 
och sen direkt åker därifrån. Andra stannar och äter på Bullseye eller O’Learys. Problemet är att det 
finns för lite som lockar folk att stanna där och ta en paus. Det finns inga bänkar och heller inga 
cykelställ förutom nere vid Café Villa Ekeliden. De som rör sig i området är flest vuxna men barn/unga 
och äldre tillsammans blir samma mängd som vuxna och därför är det väldigt jämställt mellan dem.  

I början innan vi hade utfört studierna tänkte vi en tanke att de skulle kunna göra hela 
Värmlandsvägen till gågata men nu eftersom vi märkte den enorma andelen bilar jämfört med de 
som går och cyklar tror vi att den idén inte går att utföra. 

Del 2 

Vad tycker ni och andra ungdomar om platsen?  
Vi gjorde frågor till andra sommarjobbare här på samhällsbyggnadsförvaltningen.  Dagen efter tog vi 
ut dem på en rundvandring på Värmlandsvägen.  Där bad vi dem att vara mer observanta när dem 
strövade omkring. När rundvandringen var klar fick de svara på frågorna vi gav dem. 

Vad ungdomer helst gör när de besöker Värmlandsvägen är att gå till Go Banana eller äta på 
restaurang. Om de inte gör något av de sakerna går de bara igenom. Ungdomarna vi intervjuat tycker 
att vägen är händelserik och att det är trevligt. Några tycker dock att vägen är tråkig. Det finns många 
saker som kan förbättras ur ungdomarnas perspektiv. Det vi tycker kan bli bättre är att: 

1. Byta ut plattorna på gångbanan och bilvägen. 

2. Måla om linjerna på övergångsställena och parkeringar. 

3. Lägga till cykelparkering utanför Go Banana. 

4. Släta asfalten vid övergångställena.   

5. Måla/renovera busstationen. 

6. Skaffa fler uteserveringar. 

7. Fler lampor och byta färg till blått ljus. 

8. Fler parkeringar.  

9. Skaffa fler bänkar 

10. Måla byggnaderna i finare färger. 

11. Tydligare visa vad som cykelväg och gångväg 

  



Hur kan samhällsbyggnadsförvaltningen prata med barn och unga?  
Problemet tror vi är att ungdomar inte tar en sådan grej seriöst. De bryr sig inte eller tror helt enkelt 
att vad de än sig säger eller gör kommer det ändå inte påverka något i slutändan. Ungdomar vill vara 
med i processen. Det finns ungdomar som verkligen känner att de vill hjälpa till och för att nå dem är 
det bara så enkelt som att t.ex. skapa ett instagram konto men så finns det de som inte bryr sig ett 
dugg och att nå dem är svårt. Ungdomar kommer definitivt inte vilja samlas och ha möten med andra 
för att samtala med andra är ibland lite läskigt, men man skulle nog nå fram till dem genom som sagt 
instagram och så får folk t.ex. kommentera på ett inlägg vad de tycker kan förbättras.< 



 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-12 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

SBN § 96  Dnr 2018-00252  
 
Slutredovisning av uppdrag att genomföra en 
förstudie för del av Värmlandsvägen inom Purple 
Flag området 
 

Sammanfattning av ärendet 
I oktober 2018 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
genomföra en förstudie på Värmlandsvägen, för sträckan mellan Ekliden 
och Karlskoga busstation.  
 
Bakgrunden till uppdraget är den Purple Flag certifieringen som 
genomfördes 2017 Purple Flag är ett certifikat som handlar om att skapa 
en trygg och samtidigt levande stad även efter klockan 17. Den lila 
flaggan blir därmed symbolen för en trygg, säker, jämställd och attraktiv 
stad som håller en hög och trygg kvalitet med ett varierat kvällsutbud för 
alla. I samband med certifieringen genomfördes trygghetsvandringar i 
centrum med representanter från näringsliv, polis, tjänstemän och 
politiker från kommunen. Vi såg då att det inte räcker med de åtgärder 
som utfördes i samband med certifieringen. En Purple flagcertifiering 
handlar inte bara om att det finns enhetliga sopkorgar, fräscha parkbänkar 
och en trygg belysning i staden. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser 
behovet av att börja planera för mer långsiktiga åtgärder inom Purple 
flagområdet. Det handlar om att faktiskt se möjligheterna och att 
samverka med näringsliv, polis, bolag, andra fastighetsägare och boende 
för bättre fysiska miljöer för en attraktivare stad.  
 
Inom förstudien har en workshop genomförts med kompetenser inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen, kontakt har tagits med andra 
fastighetsägare som också är intresserade av att delta i en utveckling av 
Värmlandsvägen, samt har omvärldsbevakning genomförts för att se hur 
andra kommuner jobbar med frågan. 
 
Förstudien visar på en rad åtgärder som är helt nödvändiga att utföra 
inom det utpekade området på Värmlandsvägen, för trafiksäkerhet, 
tillgänglighet och trygghet. Förstudien visar också att många av de 
åtgärder i gaturummet som förvaltningen ser behov av i dag, inte bedöms 
rymmas inom samhällsbyggnadsnämndens investeringsram. För att få 
fram ett underlag för framtida äskanden av investeringsmedel behövs en 
fördjupad förstudie för att åtgärder i området ska kunna tas fram. För 
detta har samhällsbyggnadsnämnden äskat medel i mål och budget för 
2020, där beslut tas i kommunfullmäktige i juni 2019. 
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Vidare pekar förstudien på att, för att nå ett tillgängligt, attraktivt och 
säkert område, finns vikten av att så många aktörer i området som möjligt 
är med och driver arbetet framåt. Att det finns gemensamma mål och 
visioner för området är vi övertygade om ger en starkare drivkraft och 
bättre resultat. Det skapar engagemang och en tydlig helhet i området. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förstudien och 
samtidigt uppdra till förvaltningen att genomföra en fördjupad förstudie, 
under förutsättning att äskade medel för detta beviljas i 
kommunfullmäktige.  
 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse, 22 maj 2019 
Förstudie för del av Värmlandsvägen som ingår i Purple Flag-området, 
22 maj 2019 
Beslut om uppdrag att göra en förstudie för del av Värmlandsvägen inom 
Purple Flag-området, SBN SBN § 122, 9 oktober 2018 
 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna förstudien för del av 
Värmlandsvägen som ingår i Purple Flag-området. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att uppdra till samhällsbyggnads-
förvaltningen att genomföra en fördjupad förstudie för del av Värmlands-
vägen som ingår i Purple Flag-området, under förutsättning att 
kommunfullmäktige beviljar äskade medel för förstudien. 
 
 
 
Expedieras till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
__ 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 

Förslag - Avfallstaxa 2022  
 

Sammanfattning 
Samhälle och serviceförvaltningen har tillsammans med Karlskoga 
energi och miljö arbetat fram förslag till ny avfallstaxa.  
Förslaget har även beretts med en politisk referensgrupp med politiker 
från både Karlskoga och Storfors. Inga synpunkter på förslaget har 
inkommit från partierna i referensgruppen. Ett identiskt förslag på 
avfallstaxa tas upp i Storfors kommun.  
 
Grundavgifterna får en ganska stor höjning, men det påverkar inte 
normalkunderna utan det är mer för att få balans mellan vilka intäkter 
som bekostar vilka delar av avfallshanteringen. 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att öka taxan i snitt med 2,3 
% och skicka till kommunfullmäktige för fastställande.   
 
Beslutsunderlag 
Samhälle och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse, 29 september 2021 
Karlskoga Energi och Miljö tjänsteskrivelse, 29 september 2021 
Avfallstaxa 2022, 29 september 2021    
 

Beskrivning av förslag 
De senaste åren har avfallstaxan höjts mycket, dels på grund av höjda 
kostnader, dels för att Renhållningsbolaget dragits med en historisk skuld 
eftersom avfallstaxan tidigare inte täckt utgifterna. Nu har 
Renhållningsbolaget inte längre någon skuld.  
Ökade utgifter kommer i form av bland annat ansvaret kring returpapper, 
ökade avgifter för utsläppsrätter, förbränningsskatt och generella 
kostnadsökningar.  
 
Lägenheter saknar i dag specificerad grundavgift. De kostnaderna är 
dock inbakade i kärlpriserna. Vid nästa revidering av avfallstaxan 
planeras införande av grundavgift även för lägenheter. Det är även ett 
område där det finns stora möjligheter till ökad miljöstyrning. 
 
Totalt sätt är förslaget på höjning låg, 2,3 % totalt. Detta tack vare 
effektiviseringar i form av ruttoptimeringar och borttagandet av den fria 
servicen tvätt av kärl. 
 



 

Tjänsteskrivelse 

2021-09-29 
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SBN 2021-00163  

 

 

Konsekvenser 
 
Ekologiska konsekvenser  
Förslaget till avfallstaxa innehåller ökad miljöstyrning vilket förväntas 
bidra till fortsatt minskade mängder kommunalt avfall. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget till taxa bidrar att behålla balansen mellan kostnader och 
intäkter inom Renhållningsbolaget. 
 
Samhälle och Serviceförvaltningens förslag till beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 
fastställa Avfallstaxa 2022, daterad 2021-09-29. 

2. Att avfallstaxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2022 
3. Samhällsbyggnadsnämnden skickar förslag till avfallstaxa till 

kommunfullmäktige för fastställande. 
 
 

Andreas Eriksson 
Miljösamordnare 
 
 
Ulrika Lundgren 
Förvaltningschef 
 
 
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 



Karlskoga kommun 

 

Avfallstaxa 2022 
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1. Allmänna bestämmelser 
Ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Karlskoga kommun ligger hos 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
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Gällande bestämmelser för avfallshanteringen återfinns i miljöbalken, avfallsförordningen, andra 
förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt i Karlskoga kommuns avfallsföreskrifter och 
anvisningar.   

1.1 Principer 
Avfallstaxan är miljöstyrande och ska bidra till att styra mot målen i Karlskoga kommuns avfallsplan. 
Miljöbalkens 27 kap. 5 § ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att återanvändning, 
återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas. 

Taxan ska: 

• vara miljöstyrande 

• ge kunden valfrihet  

• vara rättvis 

• stimulera en god arbetsmiljö 

• vara tydlig och enkel att förstå och kommunicera 

• täcka de totala kostnaderna för hantering av det kommunala avfallet 

1.2 Avfall som omfattas av kommunalt ansvar 
Karlskoga kommun ansvarar för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som 
åligger kommuner i Miljöbalkens 15 kap. med tillhörande lagstiftning. Avfallsinsamlingen i kommunen 
utförs av Renhållningsbolaget i Mellansverige AB (Renhållaren) på uppdrag av Karlskoga kommun. 

Karlskoga kommun ansvarar enbart för insamling och bortskaffande av hushållsavfall. 

Med kommunalt avfall avses enligt 15 kap. 3 § miljöbalken avfall från hushåll och sådant avfall från andra 
källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll. 

Förpackningar, tidningar och avfall från elektriska och elektroniska produkter omfattas av producentansvar 
och ingår ej i det kommunala ansvaret. 

1.3 Fastighetsägarens ansvar för avfallet 
Fastighetsägaren är ytterst ansvarig gentemot kommunen för avfallet som uppkommer på fastigheten, liksom 
att avfallet sorteras i enlighet med gällande lagstiftning inklusive lokala avfallsföreskrifter och anvisningar. 
Liksom fastighetsägarens ansvar har Renhållaren ett ansvar att kontrollera att fastighetsägarna uppfyller de 
lokala avfallsföreskrifterna och anvisningarna.  

Ändring av ägandeförhållanden eller annan ändring som berör avfallshanteringen ska snarast anmälas till 
Renhållaren. Fastighetsägare som inte har anmält en förändring som skulle ha medfört högre avgift, påförs 
den högre avgiften retroaktivt. 

Fastighetsägarens ansvar gällande behållare, avfallsutrymmen, hämtningsvägar med mera återfinns i de 
lokala avfallsföreskrifterna och tillhörande anvisningar. 
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1.4 Avgiftsskyldighet 
Avgiftsskyldig enligt denna taxa är den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap 5 § 
fastighetstaxeringslagen ska anses som fastighetsägare. Varje fastighetsägare i kommunen ska betala avgift 
enligt denna taxa och teckna abonnemang för aktuella avfallsslag. 

Avgiftsskyldighet gäller även vid de tillfällen då behållaren inte använts sedan föregående tömningstillfälle 
samt de tillfällen då behållaren inte varit tillgänglig för Renhållaren vid tömningstillfället. 

1.5 Betalning 
Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Renhållaren. 
Debitering av avgift för permanent bebyggelse sker 1 - 12 gånger per år enligt överenskommelse med kund. 
Vid byte av tjänst sker ändring i faktureringen nästkommande månad. 

1.6 Storlekar på kärl för hushållsavfall 
De kärlstorlekar som Renhållaren tillhandahåller för villor är 140 eller 240 liter för matavfall och 190, 240, 
370 liter för brännbart avfall. För flerbostadshus, samfälligheter och verksamheter tillhandahålls även kärl på 
660 liter för brännbart avfall. 

Kärl ägs och tillhandahålls av Renhållaren om inget annat överenskommits.  

1.7 Särskilda hämtningsförhållanden 

1.7.1 Delat kärl 

Fastighetsägare kan få rätt att använda delat kärl efter anmälan till Renhållaren. Faktura ställs till samtliga 
fastighetsägare som delar på kärlen. 

1.7.2 Samfälligheter och liknande 

Fastighetsägarna inom en samfällighet eller liknande som har gemensam hämtning har två val: 

1. Alla inom samfälligheten behandlas som enstaka kunder och betalar enligt taxan för delat 
kärl. 

2. Samfälligheten kan även bli kund istället för de enskilda fastighetsägarna. Då tar 
samfälligheten över ansvaret och kostnaderna. Prissättningen blir då utifrån antal kärl.  

1.7.3 Uppehåll i hämtning av hushållsavfall 

Uppehåll i hämtning vid permanentbostad, fritidsbostad eller områden med gemensam 
avfallsbehållare kan, efter anmälan till Renhållaren, medges fastighetsägare eller 
nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas.  

Detaljerna kring uppehåll samt ändring av kärlstorlekar regleras i kommunens avfallsföreskrifter. 
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2. Kärlavfall 

2.1 Kommunalt avfall 
Avgifterna i avfallstaxan är uppbyggd av en grundavgift, kostnader för hämtning och behandling av avfall 
samt eventuella miljöstyrande påslag eller avdrag. Avgiften är beroende av vilket abonnemang och 
kärlvolym fastighetsägaren har valt. Avgiften finansierar även kostnader för kärl. 

2.1.1 Grundavgift 

Grundavgift ska betalas av fastighetsägare och verksamheter och går inte att avsäga sig. Den finansierar 
återvinningscentralen, insamling av farligt avfall (ex. samlarna), administration, information m.m. och 
fördelas på kundgrupper efter bedömt nyttjande. De kunder som endast betalar grundavgiften är de som har 
uppehåll eller undantag från regelbunden sophämtning.  

2.2 Tilläggstjänster 
I tilläggstjänster återfinns de tjänster som omfattas av det kommunala renhållningsansvaret men som inte 
utnyttjas av taxekollektivet som helhet.  

2.2.1 Extra hämtning 

Abonnenter kan beställa extra hämtning utöver ordinarie hämtning mot extra avgift. Vid budning har 
abonnenten ingen regelbunden hämtning och ansvarar därför själv för att beställa hämtning vid behov. 

2.2.2 Felsorteringsavgift 

Om otillåtet avfall läggs i behållare avsedda för annat avfall har Renhållaren rätt att ta ut en 
felsorteringsavgift för sortering och behandling. Otillåtet avfall i detta sammanhang är till exempel: 
förpackningar, tidningar, farligt avfall, batterier, elektriska och elektroniska produkter. Felsorteringsavgift 
kan även tas ut i de fall då felaktigt avfall läggs i kärl för matavfall, samt matavfall som läggs i kärl för 
brännbart. 

2.2.3 Städavgift 

Om avfall sprids utanför behållare har Renhållaren rätt att ta ut en städavgift. 
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3. Latrin 
Latrinhämtning är en tilläggstjänst och debiteras de som har beställt budning. 
Latrinet från fastigheten hämtas efter beställning från kund. 

4. Slam från enskilda avloppsanläggningar och 
fettavskiljare 

Slamtömning från enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare är en tilläggstjänst och debiteras de som 
har ett sådant abonnemang eller som har beställt budning. 

5. Fosforfällor 
Tömning av enskilda fosforfällor är en tilläggstjänst och debiteras de som har ett sådant abonnemang eller 
som har beställt tömning. 

6. Icke fastställda avgifter 
För tjänster som inte är taxesatta, eller där speciella förhållanden råder, har Renhållaren möjlighet att ta ut en 
avgift baserad på timpriser och behandlingsavgifter. 

Efter överenskommelse och godkännande från Renhållaren kan andra lösningar för enskilda kunders 
avfallshantering medges än vad Renhållaren idag tillhandahåller. För sådan hämtning där andra metoder än 
vad som angivits i denna taxa tillämpas, eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt 
får Renhållaren besluta om särskild avgift i enlighet med grunderna för denna avfallstaxa och de grunder 
som anges i 27 kap 5 § Miljöbalken. 

7. Taxetabeller 
Mervärdesskatt (moms) för närvarande 25 procent är medräknat i alla priser i tabellen. Priserna 
avser avgift i kr/år om inget annat anges. Priser som anges med * inkluderar både hämtningsavgift 
och grundavgift. 
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Grundavgift  

Grundavgift villa. 1 200 

Grundavgift fritidshus. 600 
 
Grundpaket  

190 L kärl + 140 L kärl. 3 215 * 
 
Stort paket  

370 L kärl + 140 L kärl. 5 800 * 
 
Hemkompostering 
Endast hämtning av kärl för brännbart 

 

190 L kärl var 2:a vecka. 2 435 * 

190 L kärl var 4:e vecka. 1 550 * 

190 L kärl var 6:e vecka. 1 450 * 

190 L kärl var 8:e vecka. 1 350 * 
 
Mer sällan tömning 
Kund med 140 L kärl var annan vecka 

 

190 L kärl var 4:e vecka. 2 040 * 

190 L kärl var 6:e vecka. 1 735 * 

190 L kärl var 8:e vecka. 1 430 * 
 
Delat kärl  

190 L kärl + 140 L kärl. 1 360 * 
 
Extra hämtning/budning  
 Avgift kr/tillfälle 

190 L kärl. 500 

370 L kärl. 880  

660 L kärl. 1 700 
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Felsorteringsavgift  

 Avgift kr/tillfälle 

Felsorteringsavgift. 3 215 
 
Brännbart  
Gäller normalt flerfamiljshus, samfälligheter och verksamheter 

 

370 L kärl varje vecka. 6 475 

660 L kärl varje vecka. 9 440 

Tillägg vid hämtavstånd över 10 meter. 2 875 

 
Matavfallskärl 
Gäller normalt flerfamiljshus, samfälligheter och verksamheter 

 

140 L kärl varje vecka. 2 645 

140 L kärl varannan vecka. 1 345 

240 L kärl varje vecka. 3 055 

240 L kärl varannan vecka. 1 500 

 
Grundpaket 
Fritidsbostäder  

190 L + 140 L kärl vid respektive fastighet. 1 695 * 

Områdesgemensamt hämtställe (Går ej att kombinera med uppehåll). 1 070 * 
 
Hemkompostering 
Fritidsbostäder. endast hämtning av kärl för brännbart 

 

190 L kärl var 2:a vecka. 1 295 * 

190 L kärl var 4:e vecka. 1 065 * 

190 L kärl var 6:e vecka. 865 * 

190 L kärl var 8:e vecka. 660 * 
 
Mer sällan tömning 
Fritidsbostäder, kund med 140 L kärl var annan vecka 

 

190 L kärl var 4:e vecka. 1 215 * 

190 L kärl var 6:e vecka. 1 010 * 

190 L kärl var 8:e vecka. 805 * 
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Tilläggstjänster 

Trädgårdsavfall  

370 L kärl. 835 
 
Latrinhämtning  
 Avgift kr/kärl 

Budning. 3 500 
 
Slamtömning  

Framkörningsavgift/Bomkörningsavgift. 1 100 

Tömningsavgift, installerad brunnskapacitet 0-4 m³. 445 

Tillägg per m³ för installerad brunnskapacitet utöver 4 m³. 275 
 
Slamtömning 
Tilläggsavgifter som läggs till ordinarie avgift 

 

  Avgift kr/tillfälle 

Avstånd mellan bil och brunn mer än 10 m. 505 

Extra tömning som kan ske efter tre arbetsdagar.  600 

Akuttömning inom 24 h (ej storhelg). 1875 

Akuttömning inom 24 h, storhelg.  3 000 

 
Tömning av fosforfällor  

Bortforsling och omhändertagande av uttjänt filtermaterial. 5 250 

Påfyllnad av nytt filtermaterial (500 kg säck) samt bortforsling och 
omhändertagande av uttjänt filtermaterial. 

7 750 

Påfyllnad av nytt filtermaterial (löst) samt bortforsling och 
omhändertagande av uttjänt filtermaterial. 

18 200 

Bomkörningsavgift, när byte/hämtning ej kan utföras enligt ordinarie 
schema pga. hinder i vägen. 

2 250 

Extra byte utöver ordinarie byteslista (tillägg till ordinarie avgift). 1 500 
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Returpapper  
Gäller normalt flerfamiljshus, samfälligheter och verksamheter 

 

370 L kärl varje vecka. 6 000 

370 L kärl var 2:a vecka. 2 500 

370 L kärl var 4:e vecka. 1 300 

370 L kärl var 8:e vecka. 850 
 



      
      

    

 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2021-09-29  

 
Dnr: RH 2021/004 Karlskoga kommun 

Samhällsbyggnadsnämnden 
691 83 Karlskoga 

Renhållningstaxa 2022  

Sammanfattning 

Renhållningsverksamheten ska bedrivas affärsmässigt till självkostnadspris. Renhåll-
ningsbolaget ser kommande kostnadsökningar i verksamheten som inte kan täckas av 
nuvarande intäktsnivå i taxan. Intäktshöjningen behöver totalt vara drygt 900 000 kr. 
Detta motsvarar + 2,3 % relativt total omsättning i bolaget. Efter löpande arbete under 
året med Samhällsbyggnadsnämnden, som i sin tur har kontakt med den politiska 
referensgruppen samt säkerställer kopplingen till de övergripande målen i avfallsplanen, 
föreslås höjning av mer indexliknande karaktär av taxan. Justeringen är olika sett till 
miljöstyrning. Vissa tjänster som ser ökade kostnader utöver eller mindre än 
indexkaraktär samt diverse andra anledningar.  Således är det inte samma höjning rakt 
över alla tjänster utan det varierar.  
 
Prisförändringen innebär att det största antalet kunder som har grundpaketet med ett 
190 liters grönt och ett 140 liters brunt kärl ökar med 40 kronor per år (drygt 3 kronor 
per månad). Prisförändringen är angiven inklusive moms. 
 

Beslutsunderlag 

 Taxa presenterad av Samhällsbyggnads i Karlskoga 
 Renhållningsbolaget i Mellansverige AB styrelsebeslut per capsulam 
 Denna tjänsteskrivelse 
 

Bakgrund 

Brukningsavgifterna för renhållningen är efter några års justering i balans sett till 
bolagets kostnader. Det är dock en del förändringar i vår omvärld som bolaget måste ta 
hänsyn till vilket påverkar kostnaderna. Även en del effektiviseringar i verksamheten 
som motar kostnader. Anledningarna till förändringen är att: 
 

 Förbränningsskatten höjs till 125 kr/ton from 1 januari 2022 (sista steget av tre 
höjningar som pågått sedan 1 april 2020, enligt lag 2019:1274.)  

 Ansvaret, hanteringen och således kostnaden för returpapper övergår till 
kommunernas ansvar from 1 januari 2022.  

 Generella kostnadsökningar för löneökningar, övriga personalkostnader, 
drivmedel och fordonsrelaterade kostnader. 

 



 

TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) 

2021-09-29  

 
 
 
 
Ska bolaget kunna behålla den goda servicen och tillgänglighet som också stämmer med 
viljan i avfallsplanen, för såväl Mosserud och Storfors ÅVC, så måste intäkterna öka.  
 
 
Effektiviseringar i verksamheten 
Renhållningsbolaget arbetar kontinuerligt med att hålla nere kostnaderna, dels via effek-
tiviseringar, smarta lösningar och långsiktiga planer men också genom hur arbetet 
utförs och organiseras. From 1 januari 2022 kommer även tvätt av kundernas kärl 
(matavfall) upphöra. 
 

Renhållningstaxan i Sverige 

Före den här prisjusteringen visar 2020 års Nils Holgersson-undersökning att Riket 
ligger på 23 kr/kvm och Karlskoga/Storfors ligger på 16 kr/kvm för typisk 
bostadsfastighet. I vår region, Örebro/Värmland har Karlskoga/Storfors kommun den 
femte lägsta taxan (2020), enligt Nils Holgersson-undersökningen. 
 

Förslag till beslut 

Styrelsen i Renhållningsbolaget i Mellansverige AB föreslår Samhällsbyggnads i 
Karlskoga besluta att:  
 

- godkänna en höjning (debiteringsgrundande avgifter) enligt av samhällsbyggnads 
presenterad avfallstaxa.  
 

- prisförändringarna ska gälla från och med den 1 januari 2022. 

Ärendet skall därefter vidare till Kommunstyrelsen och ytterst till Kommunfullmäktige 
för vidare beslut i frågan.  

Med vänlig hälsning 
 
Renhållningsbolaget i Mellansverige AB  
 
 
 
Sebastian Cabander 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Yttrande: Karlskogaförslag 5365 Cykel- och gångväg 
mellan Husarvägen och Stolpetorpsvägen   
Sammanfattning 
Ett Karlskogaförslag om att göra befintlig gångväg mellan Husarvägen 
och Stolpetorpsvägen till en officiell gång- och cykelväg har inkommit. 
Sträckan saknas i beslutad cykelplan och det är därför inte aktuellt att 
genomföra detta nu. Förslaget tas med i framtida revidering av 
cykelplanen.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås  att avslå Karlskogaförslaget med 
hänvisning till redan beslutad cykelplan och dess planerade åtgärder.  
  
Beslutsunderlag 
Samhälle och Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 september 
2021 
Karlskogaförslag 5365 Cykel- och gångväg mellan Husarvägen och 
Stolpetorpsvägen   
 

Bakgrund  
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit ett Karlskogaförslag om att göra 
den inofficiella gång- och cykelvägen mellan Husarvägen och 
Stolpetorpsvägen till en officiell gång- och cykelväg. Förslagsställaren 
beskriver att den upptrampade stigen används idag av många cyklister, 
fotgängare och hundägare.  
 
Beskrivning av ärendet 
Karlskoga har 2021 antagit en cykelplan. Cykelplanen syftar till att vara 
ett planerings- och prioriteringsverktyg för att utveckla cyklandet i 
Karlskoga med målet att vara en attraktiv cykelstad.  
 
För att göra befintlig stig till en officiell gång- och cykelväg krävs 
breddning av sträckan, ett omfattande markarbete på grund av 
höjdskillnader, utmärkning med vägmärken och asfaltering. För att 
sträckan genom skogen inte ska upplevas som en otrygg plats att vistas 
på krävs även belysning. Gång och cyklister i området hänvisas via 
Drabantvägen till befintlig gång- och cykelväg längs Noravägen.  
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Förslaget om gång- och cykelväg mellan Husarvägen och 
Stolpetorpsvägen skulle dock kunna medföra en genare väg för ett fåtal i 
området och bör tas med i framtida revidering av cykelplanen 
 
 
Samhälle och Serviceförvaltningens förslag till beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden avslår Karlskogaförslaget med 
hänvisning till redan beslutad cykelplan och dess planerade 
åtgärder.   

 

Josephine Nilsson 
Trafikhandläggare 
 
 
 
 
Expedieras till 
Förslagsställaren 



Från: Moderator Karlskogaförslaget <eforslag@karlskoga.se> 
Skickat: den 19 augusti 2021 09:28 
Till: Diarium SBN 
Ämne: Handläggning Karlskogaförslag 5365 
 

Hej, 

Ett nytt Karlskogaförslag har inkommit som moderator anser bör hanteras av er förvaltning/nämnd. Se 
förslaget nedan: 

Förslaget är ej publicerat för röstning ännu utan avvaktar svar från er förvaltning. 

Rubrik 
Cykel- och gångväg mellan Husarvägen och Stolpetorpsvägen 

Sammanfattning 
Mellan Husarvägen och Stolpetorpsvägen finns en inofficiell gång- och cykelväg. Gör den till en officiell 
gång- och cykelväg.  

Publicerat förslag 
Mellan Husarvägen och Stolpetorpsvägen finns en inofficiell gång- och cykelväg. Gör den till en officiell 
gång- och cykelväg, eftersom den i det närmaste är en fortsättning på gång- och cykelvägen som går på 
längre ner på Husarvägen.Men på den inofficiella vägen, som används av många både cyklister, 
fotgängare och hundägare, verkar det finnas massor som innehåller krossat glas och porslin eftersom det 
kommer fram skärvor hela tiden. Nu är det väldigt mycket efter regnen. 

Klicka här för att återkoppla till moderator om förslaget ska handläggas av er förvaltning eller inte. 
 
Vänliga hälsningar 
Moderator Karlskogaförslaget  

https://tyckom.karlskoga.se/AddCommunicationEvent.aspx?value=aN8bxw1ccVyW7dh4T%2fU%2btGTSQFvJDnJafcVdZymc8NBOnDf%2f4luizVin7HhM5%2fGndzyUFZJohDczVvATC3l2U3I4%2b8Y3O0du0y3Y0ur%2fGgjAzyovSfHQyx9Y75jIJpJ5
https://tyckom.karlskoga.se/AddCommunicationEvent.aspx?value=aN8bxw1ccVyW7dh4T%2fU%2btGTSQFvJDnJafcVdZymc8NBOnDf%2f4luizVin7HhM5%2fGndzyUFZJohDczVvATC3l2U3I4%2b8Y3O0du0y3Y0ur%2fGgjAzyovSfHQyx9Y75jIJpJ5
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Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 

Förslag: 
Revidering av taxa för ställplatser inom Karlskoga 
kommun 
 
Sammanfattning 
Vid Grönfeltsudden i Karlskoga finns för närvarande ställplatser för 
husbilar. Uppställningsplatsen rymmer 19 husbilar och ligger vid 
Möckelns norra strand. Det är ett attraktivt läge med gångavstånd till 
centrum och närheten till E18. Samtliga platser är utrustade med eluttag 
och gratis Wifi. Det finns även en tillgänglighetsanpassad 
servicebyggnad som är utrustad med tre toaletter och ett duschrum samt 
möjlighet att fylla färskvatten samt tömma tankar för grå- och spillvatten.  
 
Öppettider för ställplatsernas servicebyggnad är 1 april – 31 oktober.  
Den maximala uppställningstiden är 48 timmar och kostnaden är 150 
kronor per dygn inklusive el. Under perioden städas området fem gånger 
per vecka, övrig tid en gång per vecka.  
 
Kommunfullmäktige beslutade § 94-2018 att revidering av taxan 
avseende ställplatserna delegeras till samhällsbyggnadsnämnden. 
Efter en kontroll av andra kommuners taxor och service gällande 
ställplatser, föreslås revidering av taxa till 200kr per dygn. Tidsperioden 
föreslås vara mellan 1 april – 31 oktober som i det här fallet också är 
serviceanläggningens öppettider.  
Övrig tid föreslås en sänkning av nuvarande avgift på 150 kronor till 
100kr per dygn.   
 
Beslutsunderlag 
Samhälle- och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 september 
2021 
 
Beskrivning av förslag 
Ställplatserna har varit föremål för översyn då den beslutade taxan 
behöver korrigeras. Efter kontroll och jämförelse med andra kommuners 
taxor kontra den service som ingår, föreslås en revidering av taxan inom 
Karlskoga kommun. Då blir kostnadsnivån i nivå med andra kommuners 
taxor och med motsvarande tillgång till service. 
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Kommunfullmäktige beslutade § 94-2018 att revidering av taxan 
avseende ställplatserna delegeras till samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Taxan föreslås ändras till 200 kr per dygn.  
Taxeändringen föreslås gälla från och med år 2022 och under 
servicebyggnadens öppettider 1 april – 31 oktober 
Övrig tid föreslås en sänkning av avgiften från nuvarande 150kr till 
100kr per dygn. 
 
Samhälle och serviceförvaltningens förslag till beslut  

1. Taxan ändras till 200 kr per dygn.  
2. Taxeändringen gäller från och med år 2022 och under 

servicebyggnadens öppettider 1 april – 31 oktober 
3. Övrig tid sänks taxan till 100 kr per dygn. 

 

Josephine Nilsson 
Trafikhandläggare 
 
 
 
 
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Belysningsstrategi - tydliggörande av uppdrag 
 
Sammanfattning 
Uppdrag finns från kommunstyrelsen 5 mars 2019 § 74, att ta fram en 
belysningsstrategi. Uppdraget togs över av samhällsbyggnadsnämnden den 
17 december 2019 med uppdrag om slutredovisning den 31 december 2020. 
Uppdraget skulle genomföras i samarbete med Kemab, Kommunstyrelsens 
ledningskontor, fastighetsägare, näringsliv och KarlskogaHem. Detta 
uppdrag är påbörjat men har inte färdigställts. Därför föreslås att uppdraget 
att ta fram en belysningsstrategi som avser säkerhet och trygghet för gatu- 
och trafikbelysning samt belysning ur ett nytto- och trygghetsperspektiv. 
Belysning ut ett konstnärligt perspektiv föreslås, enligt styrgruppen för 
offentlig- och konstnärlig utsmyckning, ingå i styrdokument för offentlig- 
och konstnärlig utsmyckning. Detta då det är ett annat perspektiv och en 
annan roll, funktion och ansvar för finansiering av frågan. 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därför kommunstyrelsen, att 
uppdraget att ta fram en belysningsstrategi, delas upp i två områden. 
Belysningsstrategi tas fram, i enlighet med uppdraget, som fokuserar på 
säkerhet och trygghet samt nytto- och trygghetsperspektiv.  
Belysningsstrategi ut ett konstnärligt perspektiv föreslås ingå i processen 
för styrdokument för offentlig- och konstnärlig utsmyckning.   
 
Beslutsunderlag 
Samhälle och Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 oktober 2021 
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen den 17 december 2019 § 288  
 
Samhälle och Serviceförvaltningens förslag till beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att 
uppdraget att ta fram en belysningsstrategi, delas upp i två 
områden utifrån funktion.  

2. Belysningsstrategi tas fram, i samverkan enligt uppdraget, och 
som fokuserar på säkerhet och trygghet samt nytto- och 
trygghetsperspektiv.  

3. Belysningsstrategi ut ett konstnärligt perspektiv föreslås ingå i 
processen för styrdokument för offentlig- och konstnärlig 
utsmyckning  

Ulrika Lundgren 
Förvaltningschef samhälle och Serviceförvaltning 
 
 
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Utredning om ansvar för trafikfrågor 
 
Sammanfattning  
Den 21 juni 2021 §124, beslutade kommunfullmäktige att uppdra till 
samhällsbyggnadsnämnden och tillväxt- och tillsynsnämnden att 
gemensamt utreda frågan kring ansvar för trafikfrågorna. 
Genomförd gemensamma utredning visar att det enligt lagstiftning finns 
en tydlig gränsdragning mellan nämndernas ansvar för trafikfrågor. 
Underlaget från utredning utgör formuleringar i förslag till beslut om 
revidering av nämndernas reglementen. 
 
Utredningen visar att Samhällsbyggnadsnämnden ska vara 
Väghållningsmyndighet samt tillika trafiknämnd enligt vad som avses i 
lagen om nämnder för vissa trafikfrågor (1978:234). Undantaget är 
parkeringstillstånd för rörelsehindrad enligt Trafikförordningen 13 kap 3 
och 8 §§. Ansvaret för parkeringstillstånd för rörelsehindrad ska därför 
anges i Tillväxt och tillsynsmyndighetens reglemente.  
 
Ansvar för beslut om skymmande växtlighet enligt Plan- och bygglagen 
(2010:900) ingår redan i reglementet för tillväxt- och tillsynsnämnden. 
 
Denna tjänsteskrivelse är likalydande och går upp för beslut i respektive 
berörd nämnd på sammanträden i oktober. Detta så att möjlighet ska 
finnas för beslut i kommunfullmäktige om rätta reglementen inför 2022.  
 
Beslutsunderlag  
Samhälle och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2021 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2021  
   
Bakgrund  
Inledning 
Den 21 juni 2021 §124 beslutade kommunfullmäktige att 
uppdra till samhällsbyggnadsnämnden och tillväxt- och tillsynsnämnden 
att gemensamt utreda frågan kring ansvar för trafikfrågorna. Utredningen 
ska vara slutförd senast den 31 januari 2022 och rapporteras till 
kommunfullmäktige med förslag till rättade förändringar i nämndernas 
reglementen.      
 
Syfte 
Utredningen syftar till att tydliggöra formuleringar i förslag till 
nämndernas reglementen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.    
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Detta för att i reglementena tydliggöra ansvarsfördelningen för 
trafikfrågor så att Karlskoga kommun ska hantera trafikfrågor, 
väghållansvar och parkering i centrum på ett tryggt och effektivt sätt.  
   
Uppdraget 
Uppdraget gavs av förvaltningschef och tydliggjordes i en 
uppdragsbeskrivning, med enhetschef för gata och trafik som ansvarig 
uppdragstagare. För genomförande av uppdraget bildades en styrgrupp 
där förvaltningschef för tillväxt- och tillsynsförvaltningen samt för 
samhälle och service ingick tillsammans med kvalitetsledare och 
verksamhetsutvecklare.  
En arbetsgrupp bildades som leddes av kvalitetsledare och 
verksamhetsutvecklare på samhälle och serviceförvaltningen. Utöver det 
ingick trafikhandläggare, enhetschef gata och trafik, miljöinspektör samt 
handläggare för bostadsanpassningsbidrag.   
   
Underlaget från arbetsgruppen bidrog med material för att besvara 
frågeställningar och därmed tydliggörande ansvar och leverera underlag 
till nämndernas reglementen. Arbetsgruppens underlag har lyfts i 
styrgruppen som godkänt formuleringarna i denna tjänsteskrivelse. 
 
Beskrivning av ärendet - ansvarsfördelning för trafikfrågor   
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Väghållarens ansvar  
Väghållarens ansvar är uppdelat i flera undergrupper av ärenden som 
presenteras under olika rubriker nedan. 
 
Bygg, drift och underhåll av vägar 
Väghållaren ansvarar för byggande, nyanläggning, drift och underhåll av 
gator och vägar. En väg ska också hållas i ett för trafiken 
tillfredsställande skick genom underhåll, reparation och andra åtgärder.  
 
Framkomlighet 
Väghållaren har vidare ansvar för trafiksäkerhet, hastighet, 
framkomlighet och miljö enligt Trafikförordning (1998:1276) och 
väghållaransvaret skall överensstämma med Väglagen (1971:948). 
Kommunens väghållare hanterar handläggning av ärenden som är 
kopplade till Trafikförordningen (1998:1276) som: 

• trafiksäkerhetsfrågor  
• uppsättning av vägmärken 
• utfärdande av föreskrifter inklusive trafikavstängningar 
• utfärdande av grävtillstånd  
• granskning av trafikanordningsplaner  
• rådgivande roll avseende skymmande växtlighet för enskild 
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Allmän platsmark 
Väghållaren svarar på remisser från polismyndigheten för upplåtelse av 
allmän platsmark. För ansökan om upplåtelse av allmän platsmark 
hanteras och beslutas detta av polis. Polismyndigheten ska samråda med 
respektive ansvarig väghållare för att höra dem. Polisen skickar 
samrådsremiss till väghållaren för yttrande som avser bland annat 
trafiksäkerhet, vinterväghållning, framkomlighet för räddningsfordon 
etcetera.   
  
Parkeringsövervakning  
Väghållaren ansvarar för att fastställa regelverk och planering av stadens 
trafik för att säkerställa trafiksäkerhet, framkomlighet och miljö. Syftet 
med kommunal parkeringsövervakning är att främja trafiksäkerheten på 
vägarna enligt väghållningsmyndighetens ansvar.  En kommun svarar för 
parkeringsövervakning enligt lagen om kommunal parkerings-
övervakning (1987:24). För att parkeringar ska vara säkra och 
tillgängliga för alla och för att skapa en god omsättning och rotation på 
fordon kombinerar väghållaren tre verktyg: 

• tidsreglering   
• övervakning    
• avgifter  

 
Fordonsflytt  
Väghållaren beslutar om fordonsflytt enligt kommunens beslut om 
kommunal parkeringsövervakning. Behov av att genomföra fordonsflytt 
uppstår vid parkeringsövervakning eller anmärkningar från allmänhet och 
fastighetsägare. Ett fordon som är felaktigt eller otillåtet uppställt och 
som stör ordningen och säkerheten i trafiken får flyttas från platsen enligt 
beslut av Polis eller kommun. Polisen kan handlägga kort fordonsflytt, i 
de fall fordon stör trafiken och riskerar att utgöra en trafikfara. 
Kommunen ansvarar för långtidsflyttar.   
Fordonsflytt regleras i förordning (1982:198) om flyttning av fordon i 
vissa fall eller lag (1982:129) om flyttning av fordon och fordonsvrak, i 
vissa fall.  
 
Samhällsbyggnadsnämndens ansvar 
Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag som väghållare innebär ansvar för 
trafiksäkerhet, hastighet, framkomlighet och miljö enligt 
Trafikförordning (1998:1276). Väghållaransvaret skall överensstämma 
med Väglagen (1971:948).  
 
Nämndens förvaltningsorganisation är över tid, uppbyggd för att 
upprätthålla dessa ansvar. Bland annat väghållarens handläggning av 
ärenden som är kopplade till trafikförordningen. Förvaltningens 
organisation innehåller därför en gatuenhet och en trafikenhet, där inte 
myndighetsutövning mot enskild ingår. Detta för att skapa en inre 
effektivitet i handläggning och utförande av ärenden. 
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Samhällsbyggnadsnämnden är därför tillika trafiknämnd med undantag 
av parkeringstillstånd för rörelsehindrad. 
 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 
 
Prövning av frågor för parkeringstillstånd för rörelsehindrad skall göras 
med stöd av lagen om nämnder för vissa trafikfrågor 
(1978:234) gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrad enligt 
Trafikförordningen (1998:1276) 13 kap 3 och 8 §§. Parkeringstillstånd 
för rörelsehindrad inryms i myndighetsutövning mot enskild.  
Ansvaret ska därmed ligga på Tillväxt och tillsynsnämnden.  
 
Beskrivning av förslag 
 
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente   
Med utredningen som underlag är följande ansvarsfördelning och 
justering i samhällsbyggnadsnämndens reglemente lämplig:  
 
Rubrik: Väghållningsmyndighet och Trafiknämnd  
5 § Samhällsbyggnadsnämnden ska vara Väghållnings-
myndighet samt tillika trafiknämnd enligt vad som avses i lagen om 
nämnder för vissa trafikfrågor (1978:234) och därmed ansvara för: 
 

1. lokala trafikföreskrifter, föreskrifter och undantag från sådana, 
(vilka avses i 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa 
trafikfrågor) med stöd av Trafikförordningen (1998:1276) - dock 
ej parkeringstillstånd för rörelsehindrad enligt 13 kap 3 och 8 
§§ TrF. 

2. trafik, trafikplanering och trafiksäkerhetsarbete. 
3. kommunala trafikövervakningen och fordonsflyttning samt 

parkeringsrörelsen på publik mark. 
4. avge yttrande rörande upplåtelse av offentlig plats   
5. fullgöra stadens åligganden som huvudman för allmänna platser 

och som väghållare. 
6. nyanläggning, förvaltning, drift och underhåll av samt 

investeringar i stadens gator, vägar och andra offentliga platser. 
7. ansvara för barmarksrenhållning och vinterväghållning avseende 

gator, vägar, torg och andra allmänna platser. 
8. kollektivtrafiksamordning. 

 
Nämnden ansvarar inte för parkeringstillstånd för rörelsehindrad enligt 
Trafikförordningen (1998:1276) 13 kap 3 och 8 §§.   

 
Tillväxt- och tillsynsnämndens reglemente   
Med utredningen som underlag är följande skrivning i tillväxt- och 
tillsynsnämndens reglemente lämplig: 
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• Nämnden ansvarar för den trafikuppgift som avses i lagen om 
nämnder för vissa trafikfrågor (1978:234) avseende 
parkeringstillstånd för rörelsehindrad enligt Trafikförordningen 
(1998:1276) 13 kap 3 och 8 §§.   

   
Med utredningen som underlag föreslås följande skrivning tas bort från 
nuvarande reglemente:  
 

• Nämnden ansvarar för de trafikuppgifter som avses i lagen om 
nämnder för vissa trafikfrågor (1978:234) undantaget lokala 
trafikföreskrifter (TrF 1998:1276, 10 kap §§)  

   
Samhälle och Serviceförvaltningens förslag till beslut 
  

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner genomförd utredning av 
ansvar för trafikfrågor.  

2. Samhällsbyggnadsnämnden antar ovan förslag till revideringar i 
reglementet för samhällsbyggnadsnämnden.  

3. Samhällsbyggnadsnämnden skickar förslagen till revideringar i 
reglementet till kommunfullmäktige.  
 

Ulrika Lundgren 
Förvaltningschef Samhälle och serviceförvaltningen 
 
 
Malin Kvarth 
Tf. Förvaltningschef Tillväxt- och tillsynsförvaltningen 
 
 
Agnetha Köhler 
Enhetschef gata och trafik 
 
 
Camilla Jern 
Kvalitetsledare 
 
 
Julia Åhlgren 
Verksamhetsutvecklare 
 
 
Expedieras till 
Kommunfullmäktige Karlskoga  



 

 
 

 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningen 
Handläggare 

Malin Kvarth 
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Tillväxt- och tillsynsnämnden 
 

Utredning om ansvar för trafikfrågor 
Sammanfattning 
Den 21 juni 2021 §124, beslutade kommunfullmäktige att uppdra till 
samhällsbyggnadsnämnden och tillväxt- och tillsynsnämnden att 
gemensamt utreda frågan kring ansvar för trafikfrågorna. 
Genomförd gemensamma utredning visar att det enligt lagstiftning finns 
en tydlig gränsdragning mellan nämndernas ansvar för trafikfrågor. 
Underlaget från utredning utgör formuleringar i förslag till beslut om 
revidering av nämndernas reglementen. 
 
Utredningen visar att Samhällsbyggnadsnämnden ska vara 
Väghållningsmyndighet samt tillika trafiknämnd enligt vad som avses i 
lagen om nämnder för vissa trafikfrågor (1978:234). Undantaget är 
parkeringstillstånd för rörelsehindrad enligt Trafikförordningen 13 kap 3 
och 8 §§. Ansvaret för parkeringstillstånd för rörelsehindrad ska därför 
anges i Tillväxt och tillsynsnämndens reglemente.  
 
Ansvar för beslut om skymmande växtlighet enligt Plan- och bygglagen 
(2010:900) ingår redan i reglementet för Tillväxt- och tillsynsnämnden. 
 
Denna tjänsteskrivelse är likalydande och går upp för beslut i respektive 
berörd nämnd på sammanträden i oktober. Detta så att möjlighet ska 
finnas för beslut i kommunfullmäktige om rätta reglementen inför 2022.  
 
Beslutsunderlag 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2021 
Samhälle och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2021 
 

Bakgrund 
Inledning 
Den 21 juni 2021 §124 beslutade kommunfullmäktige att 
uppdra till samhällsbyggnadsnämnden och tillväxt- och tillsynsnämnden 
att gemensamt utreda frågan kring ansvar för trafikfrågorna. Utredningen 
ska vara slutförd senast den 31 januari 2022 och rapporteras till 
kommunfullmäktige med förslag till rättade förändringar i nämndernas 
reglementen.      
 
Syfte 
Utredningen syftar till att tydliggöra formuleringar i förslag till 
nämndernas reglementen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.    
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Detta för att i reglementena tydliggöra ansvarsfördelningen för 
trafikfrågor så att Karlskoga kommun ska hantera trafikfrågor, 
väghållansvar och parkering i centrum på ett tryggt och effektivt sätt.  
   
Uppdraget 
Uppdraget gavs av förvaltningschef och tydliggjordes i en 
uppdragsbeskrivning, med enhetschef för gata och trafik som ansvarig 
uppdragstagare. För genomförande av uppdraget bildades en styrgrupp 
där förvaltningschef för tillväxt och tillsyn samt för samhälle och service 
ingick tillsammans med kvalitetsledare och verksamhetsutvecklare.  
En arbetsgrupp bildades som leddes av kvalitetsledare och 
verksamhetsutvecklare på samhälle och serviceförvaltningen. Utöver det 
ingick trafikhandläggare, enhetschef gata och trafik, miljöinspektör samt 
handläggare för bostadsanpassningsbidrag.   
   
Underlaget från arbetsgruppen bidrog med material för att besvara 
frågeställningar och därmed tydliggörande ansvar och leverera underlag 
till nämndernas reglementen. Arbetsgruppens underlag har lyfts i 
styrgruppen som godkänt formuleringarna i denna tjänsteskrivelse. 
 
Beskrivning av ärendet - ansvarsfördelning för trafikfrågor   
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Väghållarens ansvar  
Väghållarens ansvar är uppdelat i flera undergrupper av ärenden som 
presenteras under olika rubriker nedan. 
 
Bygg, drift och underhåll av vägar 
Väghållaren ansvarar för byggande, nyanläggning, drift och underhåll av 
gator och vägar. En väg ska också hållas i ett för trafiken 
tillfredsställande skick genom underhåll, reparation och andra åtgärder.  
 
Framkomlighet 
Väghållaren har vidare ansvar för trafiksäkerhet, hastighet, 
framkomlighet och miljö enligt Trafikförordning (1998:1276) och 
väghållaransvaret skall överensstämma med Väglagen (1971:948). 
Kommunens väghållare hanterar handläggning av ärenden som är 
kopplade till Trafikförordningen (1998:1276) som: 

• trafiksäkerhetsfrågor  
• uppsättning av vägmärken 
• utfärdande av föreskrifter inklusive trafikavstängningar 
• utfärdande av grävtillstånd  
• granskning av trafikanordningsplaner  
• rådgivande roll avseende skymmande växtlighet för enskild 
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Allmän platsmark 
Väghållaren svarar på remisser från polismyndigheten för upplåtelse av 
allmän platsmark. För ansökan om upplåtelse av allmän platsmark 
hanteras och beslutas detta av polis. Polismyndigheten ska samråda med 
respektive ansvarig väghållare för att höra dem. Polisen skickar 
samrådsremiss till väghållaren för yttrande som avser bland annat 
trafiksäkerhet, vinterväghållning, framkomlighet för räddningsfordon 
etcetera.   
  
Parkeringsövervakning  
Väghållaren ansvarar för att fastställa regelverk och planering av stadens 
trafik för att säkerställa trafiksäkerhet, framkomlighet och miljö. Syftet 
med kommunal parkeringsövervakning är att främja trafiksäkerheten på 
vägarna enligt väghållningsmyndighetens ansvar.  En kommun svarar för 
parkeringsövervakning enligt lagen om kommunal parkerings-
övervakning (1987:24). För att parkeringar ska vara säkra och 
tillgängliga för alla och för att skapa en god omsättning och rotation på 
fordon kombinerar väghållaren tre verktyg: 

• tidsreglering   
• övervakning    
• avgifter  

 
Fordonsflytt  
Väghållaren beslutar om fordonsflytt enligt kommunens beslut om 
kommunal parkeringsövervakning. Behov av att genomföra fordonsflytt 
uppstår vid parkeringsövervakning eller anmärkningar från allmänhet och 
fastighetsägare. Ett fordon som är felaktigt eller otillåtet uppställt och 
som stör ordningen och säkerheten i trafiken får flyttas från platsen enligt 
beslut av Polis eller kommun. Polisen kan handlägga kort fordonsflytt, i 
de fall fordon stör trafiken och riskerar att utgöra en trafikfara. 
Kommunen ansvarar för långtidsflyttar.   
Fordonsflytt regleras i förordning (1982:198) om flyttning av fordon i 
vissa fall eller lag (1982:129) om flyttning av fordon och fordonsvrak, i 
vissa fall.  
 
Samhällsbyggnadsnämndens ansvar 
Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag som väghållare innebär ansvar för 
trafiksäkerhet, hastighet, framkomlighet och miljö enligt 
Trafikförordning (1998:1276). Väghållaransvaret skall överensstämma 
med Väglagen (1971:948).  
 
Nämndens förvaltningsorganisation är över tid, uppbyggd för att 
upprätthålla dessa ansvar. Bland annat väghållarens handläggning av 
ärenden som är kopplade till trafikförordningen. Förvaltningens 
organisation innehåller därför en gatuenhet och en trafikenhet, där inte 
myndighetsutövning mot enskild ingår. Detta för att skapa en inre 
effektivitet i handläggning och utförande av ärenden. 
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Samhällsbyggnadsnämnden är därför tillika trafiknämnd med undantag 
av parkeringstillstånd för rörelsehindrad. 
 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 
 
Prövning av frågor för parkeringstillstånd för rörelsehindrad skall göras 
med stöd av lagen om nämnder för vissa trafikfrågor 
(1978:234) gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrad enligt 
Trafikförordningen (1998:1276) 13 kap 3 och 8 §§. Parkeringstillstånd 
för rörelsehindrad inryms i myndighetsutövning mot enskild.  
Ansvaret ska därmed ligga på Tillväxt och tillsynsnämnden.  
 
Beskrivning av förslag 
 
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente   
Med utredningen som underlag är följande ansvarsfördelning och 
justering i samhällsbyggnadsnämndens reglemente lämplig:  
 
Rubrik: Väghållningsmyndighet och Trafiknämnd  
5 § Samhällsbyggnadsnämnden ska vara Väghållnings-
myndighet samt tillika trafiknämnd enligt vad som avses i lagen om 
nämnder för vissa trafikfrågor (1978:234) och därmed ansvara för: 
 

1. lokala trafikföreskrifter, föreskrifter och undantag från sådana, 
(vilka avses i 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa 
trafikfrågor) med stöd av Trafikförordningen (1998:1276) - dock 
ej parkeringstillstånd för rörelsehindrad enligt 13 kap 3 och 8 
§§ TrF. 

2. trafik, trafikplanering och trafiksäkerhetsarbete. 
3. kommunala trafikövervakningen och fordonsflyttning samt 

parkeringsrörelsen på publik mark. 
4. avge yttrande rörande upplåtelse av offentlig plats   
5. fullgöra stadens åligganden som huvudman för allmänna platser 

och som väghållare. 
6. nyanläggning, förvaltning, drift och underhåll av samt 

investeringar i stadens gator, vägar och andra offentliga platser. 
7. ansvara för barmarksrenhållning och vinterväghållning avseende 

gator, vägar, torg och andra allmänna platser. 
8. kollektivtrafiksamordning. 

 
Nämnden ansvarar inte för parkeringstillstånd för rörelsehindrad enligt 
Trafikförordningen (1998:1276) 13 kap 3 och 8 §§.   

 
Tillväxt- och tillsynsnämndens reglemente   
Med utredningen som underlag är följande skrivning i tillväxt- och 
tillsynsnämndens reglemente lämplig: 
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• Nämnden ansvarar för den trafikuppgift som avses i lagen om 

nämnder för vissa trafikfrågor (1978:234) avseende 
parkeringstillstånd för rörelsehindrad enligt Trafikförordningen 
(1998:1276) 13 kap 3 och 8 §§.   

   
Med utredningen som underlag föreslås följande skrivning tas bort från 
nuvarande reglemente:  
 

• Nämnden ansvarar för de trafikuppgifter som avses i lagen om 
nämnder för vissa trafikfrågor (1978:234) undantaget lokala 
trafikföreskrifter (TrF 1998:1276, 10 kap §§)  

 
 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningens förslag till beslut 

1. Tillväxt- och tillsynsnämnden godkänner genomförd utredning av 
ansvar för trafikfrågor.  

2. Tillväxt- och tillsynsnämnden antar ovan förslag till revideringar i 
reglementet för samhällsbyggnadsnämnden.  

3. Tillväxt- och tillsynsnämnden skickar förslagen till revideringar i 
reglementet till kommunfullmäktige.   

 

Malin Kvarth 
Tf. Förvaltningschef Tillväxt- och tillsynsförvaltningen 
 
 
Ulrika Lundgren 
Förvaltningschef Samhälle och serviceförvaltningen 
 
 
Agnetha Köhler 
Enhetschef gata och trafik, Samhälle och serviceförvaltningen 
 
 
Camilla Jern 
Kvalitetsledare Samhälle och serviceförvaltningen 
 
 
 
Julia Åhlgren 
Verksamhetsutvecklare Samhälle och serviceförvaltningen 
 
 
Expedieras till 
Kommunfullmäktige Karlskoga  





 

 
 

 
Samhälle och Serviceförvaltningen 
Handläggare 

Julia Åhlgren 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 

Samhälle och serviceförvaltningens 
digitaliseringsplan för hållbar utveckling 2022-2024 
Sammanfattning 
Den 21 juni 2021§ 127 beslutade kommunfullmäktige i Karlskoga att ge 
samtliga nämnder i uppdrag att ta fram handlingsplaner med utgångpunkt 
i den kommunövergripande digitaliseringsstrategins fem fokusområden.  
 
Samhälle och serviceförvaltningens digitaliseringsplan för hållbar 
utveckling syftar till att tydliggöra och stärka förvaltningens arbete för 
ökad kvalitet och utveckling av verksamheterna med stöd av digital 
teknik. Nya tekniska möjligheter, behov av att effektivisera 
verksamheten, samt invånarnas förväntningar och krav på ökad 
tillgänglighet och delaktighet är viktiga drivkrafter i förändringsarbetet.  
 
Beslutsunderlag 
Samhälle och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 september 
2021 
Samhälle och serviceförvaltningens digitaliseringsplan för hållbar 
utveckling 2022-2024  

Bakgrund 
Den 21 juni 2021§ 127 beslutade kommunfullmäktige om en 
kommunövergripande digitaliseringsstrategi och gav samtidigt samtliga 
nämnder i uppdrag att ta fram handlingsplan utifrån de fem 
fokusområdena som strategin har. Med utgångspunkt i beslutet har en 
digitaliseringsplan för samhälle och serviceförvaltningen tagits fram. 
 
Beskrivning av ärendet 
Digitaliseringsplanen och dess aktivitetsplan är framtagen med 
utgångspunkt i aktuella behov samt framtida utvecklingsmöjligheter. 
Underlag för utformning av strategin har tagits fram genom workshops 
och dialoger på olika instanser inom förvaltningen.  
 
Strategin syftar till att tydliggöra och stärka förvaltningens arbete för 
ökad kvalitet och utveckling av verksamheten med stöd av digital teknik. 
Det övergripande målet är att genom digitaliseringens möjligheter 
effektivisera, kvalitetssäkra och skapa en enkel tillgång för invånare, 
brukare och intressenter till verksamheternas tjänster. Det övergripande 
målet har brutits ned i sju målområden och utgår ifrån Karlskoga kommuns 
digitaliseringsstrategis fem fokusområden. 
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Finansiering  
För att finansiera digitaliseringsplanen finns olika vägar att nå målen.  
För större system med ett kommunövergripande intresse, kan ansökan 
om finansiering ske till digitaliseringsrådet i Karlskoga. För teknik och 
mindre system äskar nämnd finansiering inom ramen för 
investeringsbudgeten. För digitalisering som medför en 
driftskostnadsökning kan nämnd äska medel inom ramen för den 
ordinarie budgetprocessen, för att kunna öka driftskostnaderna. En 
möjlighet att täcka initiala kostnader, inför en förväntad och möjlig 
effektivisering av drift som kan bekosta digitaliseringsinsatsen, kan 
medel sökas externt eller från tillfälliga medel från kommunstyrelsernas 
poster för oförutsedda händelser. 
 
Konsekvenser 
 
Sociala/kulturella konsekvenser 
Ur ett socialt och kulturellt perspektiv utgör strategin en positiv påverkan 
på att kunna utveckla verksamheternas service och tillgänglighet till 
invånare genom ökad möjlighet till information och kommunikation. 
 
Ekologiska konsekvenser 
Digitaliseringsplanen och dess aktiviteter kan ur ett ekologiskt perspektiv 
bidra till lösningar för miljömässiga utmaningar. Allt utifrån utveckling 
av styrsystem för energianvändning till effektivisering i matproduktion.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Digitaliseringen medför ökade kostnader för inköp av teknik och system. 
Däremot förväntas teknik och system också rymma potential för stora 
besparingar och nyttoeffekter för både invånare och personal då en 
effektivare verksamhet förväntas uppnås.  
 
Överväganden 
Digitalisering har stor betydelse när det gäller att bygga ett hållbart 
samhälle. Samtliga verksamheter inom samhälle och serviceförvaltningen 
har stora påverkansmöjligheter för att uppnå detta vilket kräver ett 
förändringsarbete och att ekonomiska resurser tas i anspråk.  
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Samhälle och Serviceförvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
 

1. anta samhälle och serviceförvaltningens digitaliseringsplan för 
hållbar utveckling 2022-2024 

2. med utgångspunkt i kommunfullmäktiges uppdrag om att 
upprätta handlingsplaner överlämna digitaliseringsplanen till 
kommunfullmäktige.  

Julia Åhlgren 
Verksamhetsutvecklare 
 
Expedieras till 
Kommunfullmäktige i Karlskoga 
Berörda chefer inom samhälle och serviceförvaltningen 



 

 

Fastställd av: xx § xx 20xx 
Revideras senast: 2024-12-31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategi 
Samhälle och 
serviceförvaltningens 
digitaliseringsstrategi för en 
hållbar utveckling 2022-2024 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Diarienummer SBN 2021-140 
Ansvarig enhet 
Samhälle- och serviceförvaltningen 

Vision. Övergripande beskrivning av ett önskvärt framtida tillstånd. Ska ange i 
vilken riktning kommunen är på väg. För Karlskoga kommun finns en vision – 
Vision 2020. 
Mål och budget. Dokumentet Mål och budget sammanfattar vad kommunens 
verksamheter ska uppnå (mål och resultat) inom den närmaste treårsperioden i 
syfte att nå Vision 2020 samt vilka ekonomiska resurser som finns till 
verksamheternas förfogande. 
Program. En översiktlig politisk viljeriktning inom ett sakområde. Särskild definition 
i plan- och byggsammanhang eller annat.  
Policy. Kommunens grundläggande förhållningssätt/värderingar och vägledande 
principer.  
Strategi. En strategi kan användas för att konkretisera ett program eller en policy. 
Riktlinje. Beskriver tillvägagångssätt i olika sakfrågor och är ett stöd för hur frågor 
bör hanteras och genomföras. 
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Strategi - Samhälle och serviceförvaltningens digitaliseringsstrategi 
för en hållbar utveckling 2022-2024

Omfattning/prioritering 
Dagens samhällsutveckling drivs och formas till stor del av digitaliseringen. Det gör att nya 
och tidigare saker kan göras på helt nya sätt. I likhet med andra förvaltningar, kommuner och 
organisationer behöver samhälle och serviceförvaltningen förhålla sig till utvecklingen inom 
IT och digitalisering. Digitalisering har stor betydelse när det gäller att bygga ett hållbart 
samhälle. En genomtänkt och långsiktig satsning på digitalisering är viktig för medborgare, 
brukare, övriga intressenter och för utveckling av samhälle- och serviceförvaltningens 
verksamheter. För att lyckas med detta krävs en strategi för förvaltningens utveckling av IT 
och digitalisering. 

Angränsade styrdokument 
Strategin grundar sig i både Karlskoga kommuns och Regeringens digitaliseringsstrategi vilka 
båda innehåller delmål på fem områden – digital kompetens, digital trygghet, digital 
innovation, digital ledning och digital infrastruktur. 

Syfte 
Samhälle och serviceförvaltningens digitaliseringsplan för hållbar utveckling syftar till att 
tydliggöra och stärka förvaltningens arbete för ökad kvalitet och utveckling av verksamheten 
med stöd av digital teknik. Nya tekniska möjligheter, behov av att effektivisera verksamheten, 
samt invånarnas förväntningar och krav på ökad tillgänglighet och delaktighet är viktiga 
drivkrafter i förändringsarbetet. 

Mål 
Visionen är att samhälle och serviceförvaltningen ska vara bäst på att använda 
digitaliseringens möjligheter. Det övergripande målet är att genom digitaliseringens 
möjligheter effektivisera, kvalitetsäkra och skapa en enkel tillgång för medborgare, brukare 
och intressenter till verksamheternas tjänster. 
 
Det övergripande målet bryts ned i 7 målområden tillsammans med delmål och utgår ifrån 
Karlskoga kommuns digitaliseringsstrategis fem fokusområden. 
 
Digital infrastruktur 
 
1. Ökad service och tillgänglighet  
Invånare efterfrågar tillgänglig och bättre service av kommunen. Det ska gå snabbt, säkert och 
lätt att hitta information och nå kommunens service. De digitala kontaktvägarna blir allt 
viktigare. Digitaliseringen skapar även nya möjligheter för medborgarna att delta i den 
politiska diskussionen och påverka den kommunala verksamheten.  
 
Delmål:  

− Ökade digitala kommunikationsmöjligheter och informationsflöden 



 

 

Kommunala e-tjänster förenklar vardagen för brukaren och möjliggör för ökad 
service.  
 

2. Ökad digitalisering  
Målet innebär digitalisering utifrån verksamheternas processer, arbetssätt och behov. 
Digitalisering handlar om att förvandla tidigare manuella uppgifter och moment till digitala 
och automatiska. I digitaliseringsarbetet ska de digitala lösningarna vara möjliggörare för att 
kunna utveckla processer, organisationer och arbetssätt.  
 
Delmål:  

− Digitaliserad administration  
I verksamheternas processer identifiera utvecklingsmöjligheter och problem samt 
analysera inom vilka områden digitala lösningar och digitala arbetssätt kan göra nytta.  

 
− Stödjande IT system  

IT system som möjliggör, planering och uppföljning av verksamheterna och som 
underlättar det dagliga arbetet. 

 
Digital kompetens 
Kompetens och förmåga att delta i den digitala utvecklingen 
 
3. Ökad digital arbetsmiljö  
Målet innebär en ökad digital arbetsmiljö som stödjer medarbetare i att utföra sina 
arbetsuppgifter på effektivast möjliga sätt. En bra digital arbetsplats är en arbetsmiljö där 
medarbetaren har alla verktyg som behövs för att kunna göra sitt jobb på bästa sätt. En god 
digital arbetsplats gör också att organisationen blir mer delaktig, produktiv och flexibel.  
 
Delmål:  

− Ökad teknisk utrustning  
Teknisk utrustning är en förutsättning för att skapa en digital arbetsplats och 
digitalisering som förenklar och effektiviserar och skapar delaktighet för medarbetare 
och chefer.  
 

− Fler digitala möten inom verksamheterna  
Digitala möten är ett komplement till fysiska möten och medverkar till att skapa 
hållbarhet för både människa, miljö och ekonomi. För att organisera och delta i 
digitala möten krävs kunskap och teknik som skapar rätt förutsättningar. 
 

− Ökad användning av digitala brev 
Manuell hantering av post är tidskrävande och kostsam. Genom digitala brevutskick 
kan effektiviseringar och en kostnadsbesparing genomföras. 
 

4. Ökad digital kompetens  
Det digitala samhället ställer höga krav på organisationers IT-mognad. Målet innebär att 
samhälle och serviceförvaltningens medarbetare ska ha en digital kompetens. Att 
medarbetarna ska vara trygga och förtrogna med digitala verktyg och system samt ha förmåga 
att följa med i den digitala utvecklingen utifrån förutsättningar.  
 
Delmål:  

− Kompetensutveckling  



 

 

Utan personalens kompetens blir digitalisering svår att genomföra och lyckas med. 
Det är därför viktigt att genom kompetensutveckling inspirera personal och att 
utforska möjligheter som finns med IT teknik och digitalisering. Även satsningen på 
ny teknik i verksamheterna ställer nya krav på personalen vilket kräver utbildning. 
 

Digital trygghet 
 
5. Ökad digital trygghet 
Digital trygghet handlar om att invånare och organisationer ska kunna lita på att samhället kan 
hantera de risker som finns i en digital tid och att alla kan känna sig trygga i användandet av 
olika digitala tjänster. 
 
Delmål: 

− Rutiner för behandling av personuppgifter 
För kommunens arbete med personuppgiftshantering finns olika uppdrag och ansvar, 
både för individer och funktioner. För alla som hanterar och bearbetar personuppgifter 
är det viktigt att säkerställa att personuppgifterna skyddas på ett bra sätt och för detta 
krävs tydliga rutiner för behandling av personuppgifter.  

 
Digital innovation 
 
6. Ökad digital innovation  
I regeringens digitaliseringsstrategi är målet att det ska finnas de bästa förutsättningarna för 
att digitalt drivna innovationer ska utvecklas, spridas och användas. Målet innebär att 
förvaltningen som offentlig aktör drar nytta av digital innovation för att möta ökande krav 
med minskade resurser.  
 
Delmål:  

− Ökat innovationsperspektiv  
Omvärldsbevakning och samverkan avseende innovativ digitalisering utifrån 
förvaltningens verksamheter. 

 
Digital ledning 
 
7. Ökad digital ledning  
Digital ledning handlar om att leda samhället genom den omvandling som digitaliseringen 
innebär och att målmedvetet arbeta med att tillvarata digitaliseringens möjligheter. 
 
Delmål:  

− Ökad kompetens och förutsättningar 
För att lyckas med digitaliseringen behöver ledning skapa förutsättningar och driva på 
kompetensfrågan för att främja mognad, mod, trygghet och utveckling. För detta 
behöver den generella kompetensen och medvetenheten höjas även hos ledningen. 

 

 
 



 

 

 

Målgrupp 
Den primära målgruppen för planen är samhälle och serviceförvaltningens verksamheter. 
Sekundär målgrupp är alla som bor, lever och verkar i Karlskoga och Degerfors kommuner. 

Finansiering  
För att finansiera digitaliseringsplanen finns olika vägar att nå målen.  
För större system med ett kommunövergripande intresse, kan ansökan om finansiering läggas 
till digitaliseringsrådet i Karlskoga. För teknik och mindre system äskar nämnd finansiering 
inom ramen för investeringsbudgeten. För digitalisering som medför en driftskostnadsökning 
kan nämnd äska medel inom ramen för den ordinarie budgetprocessen, för att kunna öka 
driftskostnaderna. En möjlighet att täcka initiala kostnader, inför en förväntad och möjlig 
effektivisering av drift som kan bekosta digitaliseringsinsatsen, kan medel sökas externt eller 
från tillfälliga medel från kommunstyrelsernas poster för oförutsedda händelser. 

Ansvar 
Planen omfattar samhälle och serviceförvaltningens verksamheter och ytterst ansvar har 
folkhälsonämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Ansvar för att bidra till planen är 
verksamheterna tillsammans med ledningen som skapar förutsättningar får att nå målen. 
Ansvar för uppföljning i samband med att planen löper ut har verksamhetsutvecklare. 

Implementering 
IT-råd mellan samhälle och serviceförvaltningen och IT-enheten är en viktig förutsättning för 
implementering och genomförande. Inom service och serviceförvaltningen finns ett 
övergripande strategiskt IT-råd samt driftsråd. Det strategiska IT-rådet sammankallas fyra 
gånger per på år. Kontinuerlig uppföljning av att resurser och insatser riktas mot planens mål 
genomförs i samband med strategiska IT - råd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Aktivitetsplan 
Fokusområde Mål Delmål Aktivitet Verksamhet Ansvar Tid-

period 
Digital 
infrastruktur 

1. Ökad 
service och 
tillgänglighet 

1.1 Ökade digitala 
kommunikations
mö jligheter och 
informations-
flöden  
gentemot 
invånare 
och brukare 

1.1.1 Inventering 
och utveckling E-
tjänster 

Förvaltnings- 
övergripande 

Vht- chef 
/vht- utvecklare 

2022 

   1.1.2 Digitala 
informationsskyltar 

Förvaltnings- 
övergripande 

Strategiskt IT- 
råd/ 
kommunikatör 

2022 

   1.1.3 Undersöka ett 
utökat 
informationsflöde 
från Mashie 

Kost Vht- chef 
/vht- utvecklare 

2022- 
2023 

   1.1.4 Digitala 
detaljplaner 

Teknik och 
fastighet 

Vht- chef 
 

2022–
2023 

   1.1.5 Automation 
och AI för frågor, fel 
och beslut 

Teknik och 
fastighet 

Strategiskt IT- 
råd/Vht- chefer 
 

2023–
2024 

   1.1.6 Utredning 
Digital 
snöröjningskarta 

Teknik och 
fastighet 

Vht- chef 
/vht- utvecklare  

2022–
2023 

 2. Ökad 
digitalisering 

2.1 Digitaliserad 
administration 

2.1.1 
Digitalisering av 
beställningar, 
förändringar och 
felanmälan 

Städ Vht- chef 
/vht- utvecklare 

-2022 

   2.1.2 
Pedagogiska 
luncher 
(E-servering) 

Kost Vht- chef 
/vht- utvecklare 

-2022 

   2.1.3 Digitala inköp Förvaltnings- 
övergripande 

Vht- chef 
/vht- utvecklare 

- 2022 
 

   2.1.4 Digitala  
bygg - och 
relationshandlingar 

Trafik och gata Vht- chef 
/vht- utvecklare 

2022 

  2.2 Stödjande IT 
system 

2.2.1 
Planering, data och 
ärende/ 
uppföljningssystem 
för lokalvård och 
fastighet 

Städ och 
fastighet 

Vht- chef 
/vht- utvecklare 

-2022 



 

 

   2.2.2 
Utreda möjliga 
integrationer 
utifrån 
förvaltningens 
system 

Förvaltnings- 
övergripande 

Strategiskt IT- 
råd 

2022–
2024 

Digital 
kompetens 

3. Ökad digital 
arbetsmiljö 

3.1. Ökad tillgång 
teknisk 
utrustning1 

3.1.1 
Utbyte datorer 

Förvaltnings- 
övergripande 

vht- utvecklare 2022 

   
 

3.1.2 
Datorer/Ipad 

Kost Vht- chef 
/vht- utvecklare 

2022 

  3.2 Fler digitala 
möten inom 
verksamheterna 

3.2.1 
Mötesutrustning 
verksamheter 

Kost, städ, 
gata och park 

Vht- chef 
/vht- utvecklare 

2022–
2024 

  3.3 Ökad 
användning av 
digitala brev 

3.3.1 
Utbildning Idata 

Teknik och 
fastighet 

vht- utvecklare/ 
systemförvaltar
e 

-2022 

 4. Ökad digital 
kompetens 

4.1 Kompetens- 
utveckling 

4.1.1 
Utbildning/ 
inspiration 

Förvaltnings-
övergripande 

Vht- chef 
/vht- utvecklare 

v.8 eller 
44 

   4.1.2 
Utbildning i 
samband 
med att ny 
teknik/system 

Förvaltnings- 
övergripande 

Leverantör/ 
system-
förvaltare 

Löpande 

Digital 
trygghet 

5. Ökad digital 
trygghet 

5.1 Rutiner för 
behandling av 
personuppgifter 

5.1.1 
Inventering 
personuppgifter 
och uppdatering av 
riktlinjer 

Förvaltnings- 
övergripande 

Förvaltningssek
reterare/ 
system-
förvaltare 
 

2022 

Digital 
innovation 

6. Ökad 
innovation 

6.1 Ökat 
innovations- 
perspektiv 

6.1.1 
Undersöka och 
möjliggöra för 
innovationsprojekt 
med 
fokus sensorer 

Förvaltnings- 
övergripande 

Strategiskt IT- 
råd 

2023-
2024 

   6.1.2 
Undersöka och 
möjliggöra för 
innovationsprojekt 
med fokus den 
smarta staden 

Koncern-
övergripande 

Strategiskt IT- 
råd 

2022–
2024 

Digital ledning 7. Ökad digital 
ledning 

7.1 Ökad 
kompetens och 
förutsättningar 
 

7.1.1 Kommun-
övergripande 
inspirationsdagar/ 
workshops 
 
 

Ledning Strategiskt IT- 
råd / 
Digitaliserings-
råd 

2022 

   7.1.2 Tillit till 
automatisering 

Fastighets-
service 

Strategiskt IT- 
råd 

2023 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Yttrande på Karlskogaförslag 5327 Broarna i 
Björkborn  
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över ett 
Karlskogaförslag rörande Broarna i Björkborn. Förslagsställaren vill att 
broarna i Björkborn färdigställs och att det skulle gynna turismen och alla 
som cyklar till jobbet. Vidare skriver förslagsställaren ”Varför prioriteras 
inte Björkorns broarna? Ett löfte som inte hållits men skulle betyda så 
mycket för turistnäringen i Karlskoga och framförallt miljön. Jag hoppas 
o tror att er skulle cykla till jobbet om broarna öppnades igen.” 
 
Den bro som kommunen äger kommer att färdigställas under våren 2022 
och ha invigning vid valborg samma år.  
Tillsammans med att bron färdigställs utförs även åtgärder på Sågholmen 
för att förenkla GC-trafik från GC-vägen längs Norrleden till Björkborns 
herrgård och industriområde. 
 
Förslagsställaren bjöds in till samhällsbyggnadsnämndens beredning den 
6 oktober men responderade ej på detta i tid.  
 
Samhälle och Serviceförvaltningens förslag är att 
samhällsbyggnadsnämnden förslår kommunfullmäktige att besluta att 
Karlskogaförslaget mot bakgrund av det som redan planeras/genomförts, 
inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd.  
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 september 2021 
Karlskogaförslag 5327 Broarna i Björkborn  
 
Samhälle och Serviceförvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
Karlskogaförslaget mot bakgrund av det som redan planeras/genomförts, 
inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd  
 
 

Alexander Blomqvist 
Förvaltningssekreterare 
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Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 



2021-01-25 15:19:15

Ärende-ID

Registrerat av

Registrerades

Senast ändrat

Avslutat

Förslaget gäller

Rubrik

Slutdatum

Status

Ärendeutskrift

Ärende 5327

Egenskaper
5327

 2021-01-10 10:11:17

2021-01-13 14:08:51

Nej

Innehåll
Bygga, bo och miljö

Färdigställ broarna till Björkborn

Sammanfattning

Färdigställ broarna till Björkborn. Gynnar turismen samt alla som cyklar till jobbet.

Hela förslaget

Varför prioriteras inte Björkorns broarna? Ett löfte som inte hållits men skulle betyda så mycket för
turistnäringen i Karlskoga och framförallt miljön. Jag hoppas o tror att �er skulle cykla till jobbet om broarna
öppnades igen.

2021-04-10

Samlar underskrifter

Utskrift till nämnd

Röstning

Identifieringstyp För Emot

Anonymt 0 0

Personlig Info 85 0

Inloggad 0 0

Totalt 85 0
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Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Dataskyddsombud för Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanfattning 
Degerfors kommun har sagt upp avtal om samarbete kring 
dataskyddsombud i samband med att nuvarande dataskyddsombud fått 
annan tjänst. 
Karlskoga kommun kommer att se över en lösning för detta men för att 
kommunen inte ska stå utan ombud föreslås IT-supportchef Marianne 
Karlsson som tillförordat dataskyddsombud under en period. Byte av 
dataskyddsombud gäller fr o m 1 oktober.   
 
Beslutsunderlag 
Samhälle och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 28 september 2021  
 

Samhälle och Serviceförvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden utser IT-supportchef Marianne Karlsson som 
tillförordnat dataskyddsombud från den 1 oktober.  
 
 

Alexander Blomqvist 
Förvaltningssekreterare 
 
 
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Yttrande - Revidering av reglemente för Rådet för 
funktionshinderfrågor (RFF) 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ledningskontor har på uppdrag av kommunstyrelsens 
arbetsutskott gjort en översyn av samtliga råd, utskott och arbetsgrupper i 
kommunens förtroendemannaorganisation. Översynen har rapporterats 
till kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 september 2020 i § 30, då 
arbetsutskottet beslutade att en allmän översyn av samtliga nämnd- och 
rådsreglementen skulle genomföras. Strukturen i reglementet är lagd för 
att följa det normalreglemente för nämnder som Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) har tagit fram. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har fått uppdrag att utreda behov och 
efterfrågan på funktionshinderskonsulent samt samverkansmöjligheter 
med andra aktörer. Detta i syfte att bredda rådets uppdrag för att beakta 
samtliga levnadsvillkor tillika fysisk tillgänglighet. Rapport kommer att 
lämnas senast 30 juni 2022 till KSAU. 
 
Begreppet funktionshinder hänvisar till relationen mellan den omgivande 
miljön och individen. Alla personer med funktionsnedsättning är inte 
alltid funktionshindrade i alla sammanhang. Personen anses 
funktionshindrad endast då hen befinner sig i en miljö som ställer upp 
hinder. Det gör att funktionshindersrådets reglemente behöver anpassas 
att gälla de levnadsvillkor och rättigheter som behövs för personer med 
funktionsnedsättning.  
 
Detta svar har samverkats med Rådet för funktionshindersfrågor. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att förslag till reglemente för 
Rådet för funktionshinderfrågor, som sitt yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Samhälle och Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 27 september 2021 
Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till reglemente för Rådet för 
funktionshinderfrågor 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse 27 januari 2021 
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-22 § 7  
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Beskrivning av förslag  
Samhälle och serviceförvaltningen tillstyrker i stort ledningskontorets 
förslag till reglemente med vissa förbehåll. Kommentarer på förslag till 
justeringar görs rubriksvis nedan. Läsanvisning: Understruken text visar 
på kommunstyrelsens förslag på ny text från ursprungligt reglemente. 
Genomstruken text visar på kommunstyrelsens förslag på text som stryks 
från ursprungligt reglemente. Där ingen kommentar lämnas tillstyrkes 
kommunstyrelsens förslag till revidering. 
 
Ny rubrik inledningsvis 
1 § Definition 
”Begreppet funktionshinder hänvisar till relationen mellan den 
omgivande miljön och individen. Alla personer med 
funktionsnedsättning är inte alltid funktionshindrade i alla sammanhang. 
Personen anses funktionshindrad endast då hen befinner sig i en miljö 
som ställer upp hinder.” 
 
Rubriken Grunder 
Kommunstyrelsens förslag 
 
1 § Följande lagrum föreskriver att kommunen ska samråda innan beslut i 
planeringsfrågor.  
- Kommunallag (2017:725) 8 kap 3 §  
- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 15 § p 7  
- Socialtjänstlagen (2001:453) 3 kap 1-2 §§, 5 kap 7-8a §§  
- Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 20 §  
- Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 11 kap 3 §  
- Skollagen (2010:800)  
 
Inriktningen på lagstiftningen står i stort i överensstämmelse med FN:s 
standardregler som i regel 18 poängterar funktionshinderorganisationernas 
representationsrätt och rådgivande roll i funktionshinderfrågor. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag 
Funktionshindersrådet ska hantera övergripande, strategiska och 
principiella funktionshinderspolitiska frågor på ledningsnivå. Via rådet 
ska kommunen få in funktionshindersrörelsens kunskap och erfarenhet i 
frågor som rör levnadsvillkor och rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. 
 
Funktionshindersrådet syftar till att:  
 
- Aktivt involvera funktionshindersrörelsen i frågor som rör planering, 
genomförande och uppföljning av kommunen för delaktighetsuppdrag 
och verksamhet. 
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- Gemensamt omvärldsbevaka och uppmärksamma utvecklingstendenser 
i frågor som utifrån FN:s konvention (CRPD) som avser rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning. 
- Implementering av konventionens intentioner.  
- Genomförande av funktionshinderspolitiken och 
funktionshinderperspektivet i samhällsutvecklingen. 
 
Detta innebär även att särskilt beakta vikten av samråd innan beslut i 
planeringsfrågor enligt: 

- Kommunallag (2017:725) 8 kap 3 § 
- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(1993:387) 15 § p 7 
- Socialtjänstlagen (2001:453) 3 kap 1-2 §§, 5 kap 7-8a §§ 
- Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 20 § 
- Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 11 kap 3 § 
- Skollagen (2010:800) 
- Barnkonventionen 

 
 
Rubriken Rådets uppgifter 
Kommunstyrelsens förslag 
3 § Rådet ska i sin verksamhet medverka till att funktionshinderperspektivet 
genomsyrar kommunens alla verksamheter. I rådets uppgifter ingår därmed 
att identifiera och söka undanröja hinder för full delaktighet i samhället för 
människor med funktionshinder.  
 
Rådet ska vara ett samråds-, informations- och referensorgan avseende 
övergripande planeringsfrågor samt behandla frågor om planering, 
verksamhet och service som har aktualitet för personer med 
funktionsnedsättning.  
 
Rådet ska hålla sig underrättat om planering och befintliga resurser vad 
gäller stöd och service till funktionshindrade och funktionshinderfrågor samt 
följa förändringen i efterfrågan av kommunens service.  
 
Rådet ska via Agenda 50-gruppen samla in de funktionshindrades 
synpunkter och erfarenheter av kommunens planering och service och 
förmedla detta till ansvariga förtroendevalda.  
Rådet ska till berörd huvudman framföra och motivera önskemål om 
resursförstärkning och/eller förändrat resursutnyttjande i frågor som rör 
personer med funktionsnedsättning. 4 (9)  
 
Rådet ska uppmärksamma frågor som rör information till funktionshindrade 
om samhällets service.  
 
Rådet ska behandla övriga frågor som rådet eller berörd nämnd anser 
rymmas inom den allmänna ram som § 2 anger. 
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Samhällsbyggnadsnämndens förslag 
Rådet ska medverka till att funktionshinderperspektivet genomsyrar 
kommunens alla verksamheter. I rådets uppgifter ingår att identifiera och 
söka undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor där 
funktionshinder uppstår. 
 
Rådet ska vara ett samråds-, informations- och referensorgan avseende 
övergripande planeringsfrågor samt behandla frågor om planering, 
verksamhet och service som har aktualitet för människor där 
funktionshinder uppstår. 
 
Rådet ska bidra till att framföra och motivera önskemål om 
resursförstärkning och/eller förändrat resursutnyttjande i frågor som rör 
människor där funktionshinder uppstår.  
 
 
Rubriken Behandling av personuppgifter B 2 § 
Kommunstyrelsens förslag 
Rådet är organisatoriskt knutet till samhällsbyggnadsnämnden, som är 
personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i 
rådets verksamhet. Rådet ansvarar för att behandling av personuppgifter 
följer gällande lagar och regler. 
 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag 
Rubriken stryks då personuppgifter inte ska hanteras i rådet. 
 
 
Rubriken Tidpunkt för sammanträde B 7 § 
Kommunstyrelsens förslag 
FÖRSTA STYCKET  
Rådet sammanträder minst två gånger per år, varav ett sammanträde ska 
hållas i anslutning till kommunens budgetbehandling.  
 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag 
Rådet sammanträder minst tre gånger per år, varav ett sammanträde ska 
hållas i anslutning till kommunens ordinarie budgetprocess. 
 
Rubriken Sammansättning B 12 § 
Kommunstyrelsens förslag 
Rådet består av förtroendevalda från kommunen samt representanter från 
funktionshinderorganisationer i kommunen.  
 
En ledamot och en ersättare vardera från  
- Kommunstyrelsen (1:e vice ordförande respektive 2:e vice ordförande)  
- Samhällsbyggnadsnämnden (ordförande och 2:e vice ordförande)  
- Socialnämnden (ordförande och 2:e vice ordförande)  
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- Barn- och utbildningsnämnden  
- Gymnasienämnden  
- Folkhälsonämnden  
- Kultur- och föreningsnämnden  
- Tillväxt- och tillsynsnämnden  
- Funktionshinderorganisationer med mer än 100 medlemmar  
- Region Örebro län  
 
En funktionshinderorganisation som ska vara representerad i rådet ska vara 
verksam lokalt i Karlskoga kommun och tillhöra en rikssammanslutning för 
funktionshindrade.  
 
Samtliga ledamöter och ersättare måste vara folkbokförda i Karlskoga 
kommun.  
 
Ledamöter och ersättare i rådet utses av samhällsbyggnadsnämnden. 
Funktionshinderorganisationerna nominerar sina ledamöter och ersättare.  
 
Sekreterare i rådet är en av serviceförvaltningen utsedd tjänsteman. 
  
Kommunens tillgänglighetshandläggare är föredragande i rådet. 
 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag 
12 § Rådet består av förtroendevalda från kommunen samt representanter 
från funktionshindersrörelser i kommunen.  
 
En ledamot vardera från: 

- Kommunstyrelsen  
- Samhällsbyggnadsnämnden  
- Socialnämnden  
- Barn- och utbildningsnämnden 
- Folkhälsonämnden 
- Kultur- och föreningsnämnden 
- Tillväxt- och tillsynsnämnden 
- Funktionshindersrörelser  
- Region Örebro län 

 
En organisation inom funktionshindersrörelsen som ska vara 
representerad i rådet ska vara verksam lokalt i Karlskoga kommun och 
tillhöra en rikssammanslutning för funktionshindrade.  
 
Ledamöter och ersättare i rådet utses av respektive nämnd som meddelar 
vald ledamot till Samhällsbyggnadsnämnden. 
Funktionshinderorganisationerna nominerar och utser sina ledamöter och 
ersättare.  
 
Sekreterare i rådet är en av Samhälle och Serviceförvaltningen utsedd 
tjänsteperson. 
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Rubriken Mandattid B 13 § 
Kommunstyrelsens förslag 
Mandattiden för ledamöter och ersättare sammanfaller med mandattiden 
för kommunstyrelsens ledamöter. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag 
Mandattiden för ledamöter och ersättare sammanfaller med mandattiden 
för nämnders ledamöter. 
 
Rubriken Ordförande 14 § Ordförande 
Kommunstyrelsens förslag 
Det åligger ordföranden  
1. Att leda rådets arbete och sammanträden,  
2. Inför sammanträdena se till att ärenden som ska behandlas i rådet vid 
behov är beredda,  
3. Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i rådet,  
4. Främja samverkan mellan rådet och kommunens styrelse och nämnder,  
5. Representera rådet vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte rådet bestämt annat i ett särskilt fall.  
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag 
Det åligger ordföranden  

1. Att leda rådets sammanträden 
2. Vid beredning inför sammanträdena se till att ärenden som ska 

behandlas i rådet är beredda 
3. Främja samverkan mellan rådet och kommunens styrelse och 

nämnder, 
4. Representera rådet vid uppvaktningar hos myndigheter, 

konferenser och sammanträden om inte rådet bestämt annat i ett 
särskilt fall. 

 
Rubriken Presidium 15 § 
Kommunstyrelsens förslag 
Rådets presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande och 
ytterligare en ledamot från en av funktionshinderorganisationerna.  
 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande är ordförande i rådet för 
funktionshinderfrågor.  
 
Vice ordförande väljs bland föreningarnas representanter och utses av rådet.  
 
Vice ordförande ska bistå ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.  
 
Ärenden till rådet ska beredas vid presidieberedning.  
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Vid presidiets möten medverkar tillgänglighetshandläggare och sekreterare. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag 
Rådets presidium ska bestå av ordförande, vice ordförande, en 
förtroendevald ledamot och en ledamot från en av 
funktionshindersorganisationerna.   
 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande är ordförande i rådet för 
funktionshinderfrågor.  
 
Vice ordförande väljs bland föreningarnas representanter och utses av 
rådet. 
 
De till presidiet hörande platserna som ytterligare en förtroendevald 
ledamot och ytterligare en ledamot från en av 
funktionshindersorganisationerna, nomineras och utses av rådet.   
 
Vice ordförande ska bistå ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 
 
Ärenden till rådet ska beredas vid presidieberedning. Ordförande, vice 
ordförande, en förtroendevald ledamot, en ledamot från en av 
funktionshindersorganisationerna samt sekreterare ingår i rådets 
beredning. Beredningens uppgift är att före rådets sammanträde bereda 
aktuella ärenden. 
 
Rådets ordförande är ordförande i beredningen. 
 

Huvudrubriken C. Arbetsgrupper, strykes i sin helhet. 
 

Redaktionell justering 
22 § Revidering av reglemente 
Revideringar i detta reglemente kan aktualiseras av rådet för 
funktionshinderfrågor och av samhällsbyggnadsnämnden men  och 
fastställs genom beslut i kommunfullmäktige. 
 
 
Samhälle och serviceförvaltningens förslag till beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden antar förslag till reglemente för Rådet 
för funktionshinderfrågor. som sitt yttrande. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar yttrandet till 
kommunstyrelsens arbetsutskott.   
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Alexander Blomqvist 
Utredare 
 
 
Expedieras till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 



 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-22 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 7 Dnr 2020-00492  
 
Revidering av reglemente för Rådet för 
funktionshinderfrågor (RFF) 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ledningskontor har på uppdrag av kommunstyrelsens 

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

kommunens förtroendemannaorganisation. Översynen har rapporterats 

till kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 september 2020 i § 30, då 

arbetsutskottet beslutade att en allmän översyn av samtliga nämnd- och 

rådsreglementen skulle genomföras.  

 

De ändringar i reglementet som föreslås är framför allt av redaktionell 

natur, såsom struktur i reglementet för att följa det normalreglemente för 

nämnder som Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram.  

 

Revideringen har skett parallellt med revidering av övriga råds 

reglementen för att ge en likartad struktur och formuleringar.  

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 27 januari 2021 

Förslag till reglemente för Rådet för funktionshinderfrågor 

Reglemente för Rådet för funktionshinderfrågor – fastställt av KF  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-09-14 § 30 

Rapport Översyn av råd, utskott och arbetsgrupper  

 

Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna förslag till 

reglemente till Rådet för funktionshinderfrågor för yttrande. 

 

2. Yttrande över förslag till reglemente ska lämnas till kommunstyrelsens 

arbetsutskott senast i juni 2021. 

 

Yrkanden 
Tony Ring (M) yrkade att förslaget till reglemente remitteras till samtliga 

nämnder i Karlskoga för yttrande.  

 

Propositionsordning 
Ordförande ställde kommunstyrelsens ledningskontors förslag, med 

ändring enligt Tony Rings (M) ändringsyrkande, under proposition och 

fann att kommunstyrelsens arbetsutskott biföll detta.  



 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-22 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att lämna förslag till 

reglemente till Rådet för funktionshinderfrågor och samtliga nämnder i 

Karlskoga för yttrande. 

 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att yttrande över förslag till 

reglemente ska lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott senast i juni 

2021. 

 

 

Expedieras till 

Rådet för funktionshinderfrågor 

Samtliga nämnder  
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A. Rådets uppgifter 

Grunder 
1 § Följande lagrum föreskriver att kommunen ska samråda innan beslut i planeringsfrågor. 

- Kommunallag (2017:725) 8 kap 3 § 

- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 15 § p 7 

- Socialtjänstlagen (2001:453) 3 kap 1-2 §§, 5 kap 7-8a §§ 

- Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 20 § 

- Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 11 kap 3 § 

- Skollagen (2010:800) 

 

Inriktningen på lagstiftningen står i stort i överensstämmelse med FN:s standardregler som i 

regel 18 poängterar funktionshinderorganisationernas representationsrätt och rådgivande roll i 

funktionshinderfrågor. 

 

Allmänt 
2 § Rådet för funktionshinderfrågor är hela kommunens referensorgan men är organisatoriskt 

knutet till samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Kommunen ska informera rådet om planer före förändring av samhällsinsatsernas utformning 

och organisation när det berör personer med funktionsnedsättning. Funktionshindrade ska 

genom rådet ges en större delaktighet i samhällets utformning.  

 

Rådet behandlar inte enskilda personers ärenden. 

 

Rådets uppgifter 
3 § Rådet ska i sin verksamhet medverka till att funktionshinderperspektivet genomsyrar 

kommunens alla verksamheter. I rådets uppgifter ingår därmed att identifiera och söka 

undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor med funktionshinder. 

 

Rådet ska vara ett samråds-, informations- och referensorgan avseende övergripande 

planeringsfrågor samt behandla frågor om planering, verksamhet och service som har 

aktualitet för personer med funktionsnedsättning. 

 

Rådet ska hålla sig underrättat om planering och befintliga resurser vad gäller stöd och service 

till funktionshindrade och funktionshinderfrågor samt följa förändringen i efterfrågan av 

kommunens service. 

 

Rådet ska via Agenda 50-gruppen samla in de funktionshindrades synpunkter och 

erfarenheter av kommunens planering och service och förmedla detta till ansvariga 

förtroendevalda. 

 

Rådet ska till berörd huvudman framföra och motivera önskemål om resursförstärkning 

och/eller förändrat resursutnyttjande i frågor som rör personer med funktionsnedsättning. 
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Rådet ska uppmärksamma frågor som rör information till funktionshindrade om samhällets 

service. 

 

Rådet ska behandla övriga frågor som rådet eller berörd nämnd anser rymmas inom den 

allmänna ram som § 2 anger. 

 

B. För råden gemensamma bestämmelser 

Uppdrag och verksamhet 
1 § Rådet ska inom sitt ansvarsområde följa vad som anges i lag eller annan författning. De 

ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – 

har bestämt att rådet ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa 

givna uppdrag och angivna riktlinjer. 

 

Behandling av personuppgifter 
2 § Rådet är organisatoriskt knutet till samhällsbyggnadsnämnden, som är 

personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i rådets verksamhet. 

Rådet ansvarar för att behandling av personuppgifter följer gällande lagar och regler. 

 

Arkiv och dokumenthantering 
3 § Allmänna handlingar ska behandlas i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400) samt tryckfrihetsförordningen. 

 

Rådet ska se till att dokumenthanteringen i övrigt uppfyller arkivlagens (1990:782) krav och 

att reglerna i kommunens arkivreglemente följs. 

 

Uppföljning, redovisning och rapportering till nämnder och fullmäktige 
4 § Nämndernas representanter ansvarar för återrapportering till respektive nämnd.  

 

Rådet rapporterar till kommunfullmäktige genom att lämna protokoll för kännedom. I ärenden 

som berör särskild nämnd skickas protokollsutdrag till aktuell nämnd för vidare hantering. 

 

Information och samråd 
5 § Rådet ska aktivt informera allmänheten om sin verksamhet.  

 

Om rådet finner det lämpligt kan rådet anordna särskilda konferenser och informationsträffar 

för samtliga funktionshindrade i kommunen och organisationer med verksamhet som riktar 

sig till funktionshindrade. 

 

Utbildning 
6 § Vid varje ny mandatperiod ska utbildning/introduktion om kommunens verksamhet ges 

till rådets ledamöter. 

 



 
 

 5 (9) 

Arbetsformer 

Tidpunkt för sammanträden 
7 § Rådet sammanträder minst två gånger per år, varav ett sammanträde ska hållas i 

anslutning till kommunens budgetbehandling. 

 

Sammanträde ska hållas också om rådets ordförande eller tre av rådets ledamöter så begär. 

Sammanträdet ska då hållas inom tre veckor. Ordföranden ska om möjligt samråda med vice 

ordförandena om tiden för extra sammanträde. 

 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 

eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförande. 

 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 

sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 

underrättas om beslutet. 

 

Kallelse 
8 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  

 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen 

ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid 

sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det 

inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 

 

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt. 

 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 

handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden 

ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 

 

Protokoll 
9 § Vid sammanträde förs protokoll. 

 

Då rådet är ett referensorgan och inte ett beslutande organ används inte formuleringen beslut i 

protokollet. I protokollet kan ledamöternas synpunkter antecknas. 

 

Protokollet publiceras på kommunens hemsida. 

 

Sammanträde på distans 
10 § Rådet får sammanträda med ledamöter närvarande på distans.  

 

Rådet får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i rådet. 
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Närvarorätt 
11 § Rådet beslutar om närvaro- och yttranderätt vid rådets sammanträden för representanter 

för förvaltningar eller andra organisationer, som berörs av samrådsplikten i ovanstående 

lagrum. 

 

Rådet får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i rådet att närvara vid 

sammanträde med rådet för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt 

sakkunnig kan medges denna rätt. Om rådet beslutar det, får den som kallats delta i 

överläggningarna. 

 

Rådet får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid rådets sammanträden. 

 

Sammansättning 
12 § Rådet består av förtroendevalda från kommunen samt representanter från 

funktionshinderorganisationer i kommunen. 

 

En ledamot och en ersättare vardera från 

- Kommunstyrelsen (1:e vice ordförande respektive 2:e vice ordförande) 

- Samhällsbyggnadsnämnden (ordförande och 2:e vice ordförande) 

- Socialnämnden (ordförande och 2:e vice ordförande) 

- Barn- och utbildningsnämnden 

- Gymnasienämnden 

- Folkhälsonämnden 

- Kultur- och föreningsnämnden 

- Tillväxt- och tillsynsnämnden 

- Funktionshinderorganisationer med mer än 100 medlemmar 

- Region Örebro län 

 

En funktionshinderorganisation som ska vara representerad i rådet ska vara verksam lokalt i 

Karlskoga kommun och tillhöra en rikssammanslutning för funktionshindrade.  

 

Samtliga ledamöter och ersättare måste vara folkbokförda i Karlskoga kommun. 

 

Ledamöter och ersättare i rådet utses av samhällsbyggnadsnämnden. 

Funktionshinderorganisationerna nominerar sina ledamöter och ersättare.  

 

Sekreterare i rådet är en av serviceförvaltningen utsedd tjänsteman. 

 

Kommunens tillgänglighetshandläggare är föredragande i rådet. 

 

Mandattid 
13 § Mandattiden för ledamöter och ersättare sammanfaller med mandattiden för 

kommunstyrelsens ledamöter. 

 

Ordföranden 
14 § Det åligger ordföranden  

1. Att leda rådets arbete och sammanträden, 
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2. Inför sammanträdena se till att ärenden som ska behandlas i rådet vid behov är 

beredda, 

3. Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i rådet, 

4. Främja samverkan mellan rådet och kommunens styrelse och nämnder, 

5. Representera rådet vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte rådet bestämt annat i ett särskilt fall. 

 

Presidium 
15 § Rådets presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande och ytterligare en ledamot 

från en av funktionshinderorganisationerna.  

 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande är ordförande i rådet för funktionshinderfrågor.  

 

Vice ordförande väljs bland föreningarnas representanter och utses av rådet. 

 

Vice ordförande ska bistå ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 

mån ordföranden anser att det behövs. 

 

Ärenden till rådet ska beredas vid presidieberedning. 

 

Vid presidiets möten medverkar tillgänglighetshandläggare och sekreterare. 

 

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 
16 § Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller en 

del av ett sammanträde, får rådet utse en annan ledamot som ersättare för dessa.  

 

Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordförande inte kan fullgöra sitt uppdrag under 

en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter. 

 

Förhinder 
17 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, kallar själv in sin ersättare. Om ersättaren inte kan nås informerar ledamoten 

sekreteraren. 

  

Ersättares tjänstgöring 
18 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 

ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.  

 

Justering av protokoll 
19 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. En ersättare till justeraren ska utses. 

 

Fullständiga protokoll ska tillställas ledamöter, ersättare, alla lokala funktionshinder-

föreningars ordföranden, kommunstyrelsen, övriga nämnder, länets råd för funktionshinder-

frågor, samt samrådsgruppen för tillgänglighet vid Karlskoga lasarett. 
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Rådets protokoll ska anslås på Karlskoga kommun officiella anslagstavla senast två dagar 

efter justeringen. 

 

Undertecknande av handlingar 
20 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från rådet ska på rådets vägnar undertecknas av 

ordföranden och kontrasigneras av tillgänglighetshandläggaren.  

 

Arvoden och ersättningar 
21 § Till rådets ledamöter och ersättare utgår arvode och övriga ersättningar enligt 

kommunens arvodesreglemente. 

 

Till funktionshinderorganisationernas representanter i granskningsgruppen utgår motsvarande 

två arvoden per år. 

 

Uppdrag som ledamot i rådet för en kommunal nämnd ingår i det fasta arvodet för respektive 

ordförande. 

 

Revidering av reglemente 
22 § Revideringar i detta reglemente kan aktualiseras av rådet för funktionshinderfrågor och 

av samhällsbyggnadsnämnden men fastställs genom beslut i kommunfullmäktige. 

 

 

C. Arbetsgrupper 
 

Granskningsgrupp 

Uppgift 
1 § Granskningsgruppens uppgift består i att avge yttranden för rådets räkning i 

samhällsplaneringsfrågor och att vara expertgrupp vid förfrågningar som rör 

tillgänglighetsanpassningar. 

 

Granskningsgruppen är hela kommunens referensorgan. 

 

Sammansättning 
2 § Granskningsgruppen utses av rådet och består av tre representanter från olika 

funktionshinderorganisationerna. en representant från vardera HSO, DHR och SRF.  

 

Arbetsformer 
3 § Sammankallande är kommunens tillgänglighetshandläggare.  

 

Minnesanteckningar Yttranden från granskningsgruppen anmäls vid rådets nästkommande 

sammanträde. 
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Arvode 
4 § Arvode utgår till funktionshinderorganisationernas representanter motsvarande två 

arvoden per år. 

 

Arvode och övriga ersättningar utgår enligt kommunens arvodesreglemente. 

 

 

Agenda 50-grupp 

Bakgrund 
5 § I januari 2009 trädde FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning i kraft i Sverige. Projektet Agenda 50 – ett verktyg för våra rättigheter 

startade i januari 2008. Projektet syftar på de femtio artiklar som FN-konventionen innehåller. 

 

Uppgift 
5 § Agenda 50-gruppens uppgift består i att ansvara för genomförandet av kommunens 

funktionshinderpolitiska handlingsplan, samt att vid ny mandatperiod göra en översyn av 

revidera planen. Planen fastställts av kommunfullmäktige. 

 

Gruppens syfte är att fånga in önskemål om tillgänglighetsåtgärder och sedan omsätta det i 

åtgärder. 

 

Sammansättning 
6 § Agenda 50-gruppen är en tillgänglighetsgrupp med tjänstemannarepresentanter från varje 

förvaltning. I gruppen ska även finnas representation från rådet för funktionshinderfrågor. 

 

Respektive förvaltning utser en tjänsteman till Agenda 50-gruppen.  

 

Rådet för funktionshinderfrågor HSO utser en egen representant från rådet. Representanten 

ska utses bland funktionshinderorganisationernas ledamöter i rådet.  

 

Tillgänglighetshandläggaren deltar i gruppen.  

 

Arbetsformer 
7 § Sammankallande är kommunens tillgänglighetshandläggare. 

 

Minnesanteckningar från Agenda 50-gruppen anmäls vid rådets nästkommande sammanträde. 

 

Arvode 
8 § Inga arvoden utgår. Arvode och övriga ersättningar utgår enligt kommunens 

arvodesreglemente till Agenda 50-gruppens representant från rådet för funktionshinderfrågor. 

 

 

 

 



 

 
 

 
Kommunstyrelsens ledningskontor 
Handläggare 

Karin Jirénius 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

 

 

Revidering av reglemente för Rådet för 
funktionshinderfrågor (RFF)  
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ledningskontor har på uppdrag av kommunstyrelsens 

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

kommunens förtroendemannaorganisation. Översynen har rapporterats 

till kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 september 2020 i § 30, då 

arbetsutskottet beslutade att en allmän översyn av samtliga nämnd- och 

rådsreglementen skulle genomföras.  

 

De ändringar i reglementet som föreslås är framför allt av redaktionell 

natur, såsom struktur i reglementet för att följa det normalreglemente för 

nämnder som Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram.  

 

Revideringen har skett parallellt med revidering av övriga råds 

reglementen för att ge en likartad struktur och formuleringar.   

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 27 januari 2021 

Förslag till reglemente för Rådet för funktionshinderfrågor 

Reglemente för Rådet för funktionshinderfrågor – fastställt av KF  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-09-14 § 30 

Rapport Översyn av råd, utskott och arbetsgrupper  

 

Bakgrund  
Rådet för funktionshinderfrågor (RFF) har inrättats för att i ordnade 

former samråda med brukare i kommunen. Rådet består av representanter 

för kommunen och olika funktionshinderföreningar i kommunen samt en 

representant för Region Örebro län. 

 

Rådet för funktionshinderfrågor är hela kommunens referensorgan men 

är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. 

 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 14 september 2020 i § 30 

beslutat att uppdra till kommunstyrelsens ledningskontor att revidera 

reglementen för följande råd avseende sammansättning: 

- Kommunala pensionärsrådet 
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- Lokala brottsförebyggande rådet Karlskoga-Degerfors 

- Rådet för funktionshinderfrågor 

- Sverigefinska rådet 

Revideringen ska ske utifrån de bedömningar som lyfts i Rapport 

Översyn av råd, utskott och arbetsgrupper. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade även att arbetsutskottet för 

rådet för funktionshinderfrågor tas bort ur rådets reglemente, och 

uppgifterna förs över till rådets presidium. 

 

Enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut bör även reglementet för 

rådet för funktionshinderfrågor förtydligas avseende gransknings-

gruppens och Agenda50-gruppens funktion och sammansättning. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vidare att uppdra till 

kommunstyrelsens ledningskontor att göra en allmän översyn av samtliga 

reglementen för nämnder och råd.  

 

Revidering av nämndreglementen och reglementen för råden ska lämnas 

till kommunfullmäktige för beslut senast i september 2021. 

 

Strukturen i reglementet har ändrats utifrån det normalreglemente för 

nämnder som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram. 

Översyn av formuleringar har gjorts för att i möjligaste mån ha likartade 

skrivningar i både nämnds- och rådsreglementen. 

 

Förslag till nytt reglemente för rådet innehåller förtydliganden avseende 

granskningsgruppen och Agenda 50-gruppen. Rådets sammansättning 

föreslås förändras i enlighet med arbetsutskottets beslut. Likaså innebär 

förslaget att rådets arbetsutskott tas bort, och dess uppgifter tas över av 

rådets presidium.  

 

Rådets organisatoriska koppling till kommunstyrelsen tas bort, och 

istället kopplas till samhällsbyggnadsnämnden. Detta med anledning av 

att funktionen som funktionshinderhandläggaren sedan flera år flyttats 

från kommunstyrelsens ledningskontor till samhällsbyggnads-

förvaltningen. Sekreterarskapet ligger för närvarande kvar hos 

kommunstyrelsens ledningskontor, men föreslås att hanteras av den 

nybildade serviceförvaltningen.  

  

Reglementet har även kompletterats och uppdaterats avseende aktuella 

lagrum. 

 

Understruken text markerar tillägg jämfört med rådets nuvarande 

reglemente. Överstruken text markerar förslag till borttag av text från 

rådets nuvarande reglemente. 
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Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna förslag till 

reglemente till Rådet för funktionshinderfrågor för yttrande. 

 

2. Yttrande över förslag till reglemente ska lämnas till kommunstyrelsens 

arbetsutskott senast i juni 2021.   

 

Johan Harryson 

Kommundirektör 

 

   Karin Jirénius  

Utredare 

    

 

 

Expedieras till 

Rådet för funktionshinderfrågor 





 

 
 

 
Samhälle och Serviceförvaltningen 
Handläggare 

Daniel Ränkedal 

Tjänsteskrivelse 1(3) 
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Antagande av ändring av detaljplan för kv. Bandet, 
Bergmästare och Kranen m.m 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick år 2018 i uppdrag att arbeta fram ett 
nytt planförslag för kvarteret Kranen i Karlskoga. Planförslaget syftade 
till att möjliggöra för bostäder och har varit ute på samråd men stannade 
av till följd av bullerproblematik från Villingsbergs skjutfält.  

Under hösten 2021 önskar Egeryds fastigheter AB bygga radhus inom 
kvarterets nordöstra del vilket inte tillåts enligt gällande detaljplan. För 
att inte behöva pröva bullerproblematiken föreslås istället att gällande 
detaljplan ändras. Ändringen föreslår att markanvändningen i gällande 
detaljplan för garage ersätts med bostäder. Dessa nya bostäder kommer 
kunna uppföras med en maximal byggrätt om 3047 kvm med en 
nockhöjd om 9 meter vilket i praktiken innebär två våningstal. Ändring 
av detaljplanen kommer att leda till att exploatörer återuppbygger del av 
kvarteret Kranen igen vilket kommer öka bostadsbeståndet i Karlskoga. 
Detta går i linje med översiktsplanen och övriga kommunala strategiska 
dokument. 

Planförslaget har varit ute på samråd men inga inkomna synpunkter har 
föranlett några betydelsefulla justeringar av planförslaget.  

Samhälle och Serviceförvaltningen förslag till beslut är att 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta ändring av detaljplan för 
Kv. Bandet, Bergmästaren och Kranen m.m.  
 
Beslutsunderlag 
Samhälle- och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 september 
2021 

• Fastighetsförteckning 23 augusti 2021 
• Samrådsredogörelse 29 september 2021 
• AH - Plankarta den 29 september 2021 
• AH - Planbeskrivning 29 september 2021  
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Bakgrund 

 
Planområdets läge inom kvarteret Kranen söder om Österledskolan 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick år 2018 i uppdrag från 
Samhällsbyggnadsnämnden att arbeta fram ett nytt planförslag för 
kvarteret Kranen i Karlskoga kommun. Kvarteret är beläget i stadsdelen 
Sandviken söder om Österledsskolan. Planförslaget syftade till att 
möjliggöra för bostäder inom hela kvarteret Kranen och var ute på 
samråd men stannade av till följd av bullerproblematik från Villingsbergs 
skjutfält.  

Under hösten 2021 önskar Egeryds fastigheter AB bygga bostäder inom 
kvarterets nordöstra del vilket inte tillåts enligt gällande detaljplan. För 
att möjliggöra för önskad bebyggelse utan att behöva ersätta gällande 
detaljplan föreslås en ändring av den gällande detaljplanen.  

Beskrivning av ärendet 
Ärendet gäller antagande av ändring av detaljplan vilket inrymmer en 
beslutspunkt, beslut att anta ändring av detaljplan. Syftet med ändring 
av detaljplanen för kv. Bandet, Bergmästare och Kranen m.m. är att 
möjliggöra för bostadsbebyggelse i kvarteret Kranens nordöstra del. 
Inom denna del medger gällande detaljplan markanvändningen bostäder 
och garage. Om beslut om ändring av detaljplan genomförs kommer 
markanvändningen garage att ersättas med bostäder. Dessa bostäder 
kommer kunna uppföras med en maximal byggrätt om 3047 kvm med en 
nockhöjd om 9 meter vilket innebär två våningstal, detta är ett våningstal 
mindre än vad gällande detaljplan medger. 

Planförslaget har varit ute på samråd men inga inkomna synpunkter har 
föranlett några betydelsefulla justeringar av planförslaget.  
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Överväganden samt konsekvenser 
Kvarteret Kranen är i behov av ny bebyggelse. För att möjliggöra detta 
har en ändring av detaljplan tagits fram. Ändringen kommer att leda till 
en mer flexibel detaljplan som uppfyller dagens behov på 
boendestandard. Bedömningen är att exploatörer kommer att 
återuppbygga del av kvarteret Kranen igen vilket kommer öka 
bostadsbeståndet i Karlskoga. Återuppbyggnaden kommer även stärka 
kopplingen mellan kvarteren och öka det sociala utbytet samt minska 
barriärerna mellan de olika stadsdelarna. Istället för tomma obebyggda 
ytor kommer det finnas människor i området under dag- och kvällstid, 
vilket är positivt ur både en social- och trygghetsaspekt. Detta går i linje 
med kommunens översiktsplan, bostadsplaneringsprogamet och det 
övergripande målet att bli 32 000 invånare fram till 2025. Vidare innebär 
den redan befintliga infrastrukturen och den tillgängliga servicen i 
närområdet att de nya bostäderna bidrar till ekonomisk, miljömässig och 
social hållbarhet. 

Om ändringen av detaljplanen inte genomförs finns det risk att kvarteret 
inte återuppbyggs. Detta innebär att delar av kvarteret fortsätter att bestå 
av tomma och anonyma ytor vilket är resursineffektivt för en sådan 
relativt central fastighet i Karlskoga tätort. Kommunens mål om 32 000 
invånare riskerar då att inte bli uppfyllt. 

Samhälle och Serviceförvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta ändring av detaljplan för 
Kv. Bandet, Bergmästaren och Kranen m.m. 
 

Daniel Ränkedal 
Planarkitekt 
 
Expedieras till 
Planarkitekt 



Område där prickmark och bestämmelsegränser 
upphör att gälla

Användningen garage upphör att gälla och ersätts 
med mark som inte får förses med byggnad

Genomförandetiden för ändring av detaljplanen är 5 år

Mark får inte förses med byggnad

Användningsgräns

Egenskapsgräns 

Största byggnadsarea i procent av ändringsområdet.  
Ändringsområdet är 10155 kvm stort 

Högsta nockhöjd är 9 meter

Utfartsförbud

Ändring av detaljplan
Denna plankarta redovisar med rött ändringar till en gällande stadsplan och ska läsas 
tillsammans med gällande stadsplan.

Utöver ändringar som angers med rött gäller laga kraftvunnen stadsplan: 
Kv. Bandet, Bergmästaren och Kranen m.m, akt. 1883K-4398. Laga kraft 1965-05-13.

Planändringen upprättad 2018-08-17
Planändringen antagen 20xx-xx-xx
Planändringen laga kraft 20xx-xx-xx

Antagandehandling
Begränsat förfarande

h
e 30
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Inzoomning av de föreslagna ändringarna i detaljplanen. 

B

B   Område för bostadsändamål
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Ändring av detaljplan 
Kv. Bandet, Bergmästaren och Kranen m.m (ÄDP) 
 
ANTAGANDEHANDLING 
 
Denna handling beskriver ändringar och tillägg till en tidigare gällande detaljplan samt väntade 
konsekvenser av ett genomförande. För ytterligare beskrivning av området se planbeskrivning för 
gällande detaljplan. 
 
Samrådstid 23 augusti – 6 september 2021 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Karlskoga kommun, Örebro län 
 Upprättad 2018-08-17 

SBN 2018-00308 
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 
Begränsat förfarande 
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Planbeskrivningen syftar till att underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de 
syften och förutsättningar ändring av detaljplanen har. Planbeskrivningen har ingen rättsverkan utan 
det är plankartan som fastställs och är juridiskt bindande. Planbeskrivningen redogör för 
planområdets befintliga förhållanden, vilka förändringar som föreslås och effekter som kan väntas 
vid genomförande av detaljplanen. 
 
Plankartan är ett juridiskt bindande dokument som anger hur mark- och vattenområden får eller ska 
användas inom ett avgränsat område, kallat planområde. En detaljplan medför både rättigheter och 
skyldigheter som till exempel byggrätt eller skyldigheter att utforma byggnader på något speciellt 
sätt.  En detaljplan tas fram genom en planprocess, som kan föras med olika planförfaranden, 
metoder, baserat på hur omfattande och betydande detaljplanens syfte är för allmänheten och 
miljön. Planförslaget som följer handläggs med ett begränsat förfarande. 
 
Planförslaget utgörs av: 
• Plankarta 
• Planbeskrivning 
• Miljöundersökning 
• Samrådsredogörelse 
• Fastighetsförteckning 

 

VAL AV PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN 
Planförslaget handläggs med ett begränsat förfarande i enlighet med plan- och bygglagen 5 kap. 
18 § om samtliga sakägare godkänner planförslaget vid samråd. Synpunkter på planförslaget lämnas 
då endast vid det första och enda kommunikationssteget vilket är samrådet. Efter samrådet redovisas 
och besvaras de framförda synpunkterna i en samrådsredogörelse. Därefter antas planförslaget av 
samhällsbyggnadsnämnden och tre veckor efter att beslutet tillkännagetts laga det kraft under 
förutsättning att beslutet inte överklagas. Begränsat förfarande tillämpats då planändringen bedöms 
sakna ett allmänt intresse, ha en begränsad betydelse samt att den är förenlig med kommunens 
översiktsplan. Förslag till ändringen bedöms inte heller föra med sig en betydande miljöpåverkan 
eller avvika från syftet i ursprungliga detaljplanen. Om någon sakägare inte godkänner planförslaget 
vid samrådet så kommer detaljplanen att granskas och förfarandet växlas således till ett 
standardförfarande. 
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DETALJPLANENS FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN  
När en kommun eller myndighet upprättar eller ändrar en detaljplan ska enligt 6 kap. 11 § Miljöbalken 
(SFS 1998:808) en miljöundersökning göras om genomförandet av planen kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan (Plan- och bygglagen 4 kap. 34 §, SFS 2010:900). En miljöundersökning 
anger de huvudsakliga förutsättningar för planarbetet och görs i tidigt skede för att avgöra om en 
detaljplan ska miljöbedömmas. Enligt utförd miljöundersökning bedöms planförslaget inte medföra 
någon betydande miljöpåverkan eller överskrida några miljökvalitetsnormer, en 
miljökonsekvensbeskrivning är i sin tur inte nödvändig. Detaljplanen motverkar inte kommunens, 
länets eller de nationella miljökvalitetsmålen och bedöms i övrigt vara förenlig med MB 3, 4 och 5 
kap.  

ÄNDRING AV DETALJPLAN (ÄDP)  
Ändring av en detaljplan kan användas för att anpassa den gällande detaljplanen till nya förhållanden 
och hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som görs vid 
upprättandet av en ny detaljplan. Det finns i lagen ingen uttalad gräns för vad som kan göras inom 
ramen för en ändring. Ändringen ska dock uppfylla plan- och bygglagens krav på tydlighet och 
rymmas inom syftet för den ursprungliga detaljplanen. Det är kommunen som avgör om det är 
lämpligt att ändra en detaljplan eller om den befintliga planen ska ersättas med en ny eller upphävas. 
Kommunen kan använda sig av ändring av detaljplan (ÄDP) när det finns en detaljplan med ett syfte 
som fortfarande är aktuellt men där justeringar av planen behövs för att den ska bli mer användbar 
och funktionell.  

METOD FÖR ÄNDRING AV DETALJPLAN  
Planbeskrivningen begränsas till en framställning av syftet med och konsekvensen av ändringen till 
underliggande detaljplan. Planändringen genomförs genom att rita på underliggande plankarta, 
vilket resulterar i att det därefter finns en gällande plankarta samt en ändringskarta, d.v.s. en separat 
plankarta som redovisar ändringar till den underliggande detaljplanen. Kartorna ska vid plantolkning 
läsas tillsammans. Därav begreppet ändring av detaljplan. Det område som ändras benämns som 
ändringsområdet. 

 

DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

BAKGRUND  
En exploatör önskar bygga tre flerbostadshus i kvarteret Kranens nordöstra delar men den 
nuvarande stadsplanen tillåter inte detta. Om bebyggelsen ska tillåtas måste stadsplanen ändras så 
att kvarteret Kranen på ett bättre sätt tillmötesgår det aktuella behovet av nya bostäder i Karlskoga 
kommun. 

Kvarteret Kranen har genomgått många faser de senaste 50 åren. Fram till andra delen av 1960-talet 
användes marken för jordbruk. Kvarteret utgjorde en oexploaterad del av Karlskoga tillsammans 
med ytterligare ett större parti jordbruksmark som vidsträckte sig ända till Svartälven. I samband 
med att Miljonprogrammet kom även detta område att bli intressant för exploatering och år 1975 
var kvarteret Kranen exploaterat med 12 flerbostadshus. Under 2000-talet revs succesivt 
flerbostadshusen till följd av den utflyttning som förekom i Karlskoga kommun. Kvarteret var 
obebyggt mellan ett flertal år för att sedan återigen bebyggas med två gruppboenden och ett 
flerbostadshus. Det senaste blev färdigställt under våren 2019. 
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SYFTE  
Syftet med planförslaget är att ändra detaljplanen för kv. Bandet, Bergmästare och Kranen m.m. 
för att möjliggöra för flerbostadsbebyggelse i enlighet med rådande förutsättningar och 
efterfrågan.  

OMFATTNING OCH MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN  
Ändringsområdet är 10155 kvm omfattar del av fastigheterna Kranen 1 och Kranen 3. Kranen 1 ägs 
av Karlskoga kommun och Kranen 3 ägs av privat aktör. Ändringsområdet består av en grusad 
parkering, grönyta och ett flerbostadshus.  

LÄGE   
Ändringsområdet är beläget i den östra delen av Karlskoga tätort drygt 2 kilometer från centrum i 
stadsdelen Sandviken. Söderut löper Örebrovägen (E18) och norrut på andra sidan av Solhagsvägen 
finns Österledskolan. Ändringsområdet avgränsas av Solhagsvägen i norr, befintlig 
flerbostadsbebyggelse i sydlig och östlig riktning samt en grönyta i väst. Ändringsområdet är i sin 
helhet belägen inom kvarteret Kranen som till större delen består av grönyta, flerbostadshus och  
rusad parkering. 
 

 
Ändringsområdets läge inringat i rött 
 

 
Ändringsområdets är beläget inom kvarteret Kranen och är markerat med röd streckad linje 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

ÖVERSIKTSPLAN  
I översiktsplanen från 2011 står det skrivet att ny flerbostadsbebyggelse ska främst uppföras genom 
förtätning i centrala lägen med närhet till stadskärnan och vatten. Kvarteret Kranen är beläget 
centralt i stadsdelen Sandviken med relativt god närhet till både sjön Möckeln och stadskärnan. Ny 
bebyggelse inom kvarteret Kranen går således i linje med översiktsplanens ställningstagande om 
placering av ny flerbostadsbebyggelse. 
 
BOSTADSPLANERINGSPROGRAM  
Översiktsplanen tar ställning att det kan bli aktuellt att avveckla flerfamiljshus i bland annat området 
Sandviken vilket kvarteret Kranen är belägen inom. Till följd av den ökade inflyttningen i Karlskoga 
kommun har ställningstagandet i översiktsplanen med tiden blivit inaktuellt. Kommunens 
bostadsplaneringsprogram från 2017 konstaterar att det inte längre finns behov att riva 
flerbostadshus genom ställningstagandet: Inga ytterligare rivningar av flerfamiljshus eller 
omställningar från bostäder till kontor eller liknande bör genomföras under programperioden. Det är 
därmed bedömt att nya flerbostadshus inom kvarteret Kranen går i linje med 
Bostadsplaneringsprogrammet och att ställningstagandet angående rivning av flerbostadshus i 
översiktsplanen inte längre är aktuellt. 
 
GÄLLANDE DETALJPLAN 
Detaljplanen som ändras är Kv. Bandet, Bergmästaren och Kranen m.m, akt. 1883K-4398 (Laga kraft 
1965-05-13). Detaljplanen omfattar i huvudsak kvarteret Kranen, Montören och Österledskolan 
tillsammans med dess närområde. Den del av detaljplanen som ändras är den nordöstra delen av 
kvarteret Kranen. Inom kvarteret tillåts bostadsbebyggelse i tre våningar till en höjd om 10 meter, 
inred vind får inte förekomma. I kvarterets nordöstra hörn tillåts garage för boende inom kvarteret, 
ingen servicestation eller dylikt får förekomma. I övrigt består kvarteret av prickad mark som inte får 
bebyggas samt ett markreservat för underjordiska ledningar som löper mellan Sandviksvägen och 
Solhagsvägen. 

 
                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plankarta för stadsplan Kv. Bandet, Bergmästaren och Kranen m.m.  
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RÄTTIGHETER OCH SERVITUT  
• Offecialservitut 1883K-4175.1 

Officialservitut gällande vatten och avloppsledning. Strax utanför ändringsområdet inom fastigheten 
Kranan 1 löper ett servitut för ändamålet vatten och avloppsledning. Det är inte tillåtet att uppföra 
bebyggelse eller annan fast anordning inom officialservitutets avgränsning.   
 

• Offecialservitut 1883K-4264.1 
Officialservitut för vattenledning. Strax utanför ändringsområdet inom fastigheten Kranen 1 löper ett 
servitut för vattenledning. Det är inte tillåtet att uppföra bebyggelse eller annan fast anordning inom 
officialservitutets avgränsning.   

BESLUT OM ÄNDRING AV DETALJPLAN 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-12-14 att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att 
upprätta förslag till detaljplan för Kranen 1 m. fl, Sandviken.  

BESLUT OM STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-08-17 att en strategisk miljöbedömning eller 
miljökonsekvensbeskrivning för planområdet inte behöver tas fram eftersom ändring av detaljplanen 
inte antas medföra betydande miljöpåverkan. 

RIKSINTRESSEN  
Planområdet berörs av riksintresse för totalförsvaret Villingsbergs skjutfält, område särskilt behov av 
hinderfrihet. Den planerade markanvändningen bedöms inte innebära någon konflikt med nämnt 
riksintresse. Inom eller angränsande planområdet finns idag inga kända fornlämningar eller 
kulturmiljöer. 
 

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN  

MARKOMRÅDET 
I närheten av ändringsområdet inom Kvarteret kranens södra del finns två flerbostadshus som 
fungerar som gruppboende. Byggnaderna är uppförda under 2010-talet av Karlskoga kommun och 
bedrivs i socialförvaltningens regi. I direkt anslutning till ändringsområdets östra del har under 2019 
ett tredje flerbostadshus uppförts i två våningar. Resterande delar av kvarteret Kranen är till största 
del gräs- och trädbevuxen. Exempelvis genom de bersåformerade parkpilarna centralt i kvarteret 
eller den biotopskyddade ensidiga allén av parkpil i kvarteret sydöstra del. De öppna gräsytorna 
som inte är trädbevuxna vittnar om en tid då kvarteret var exploaterat med upp till 12 flerbostadshus. 
Inom ändringsområdet vilket är kvarterets nordöstra delar består marken i huvudsak av en 
grusparkering och en grönyta med tillhörande träd som är planterade i cirkulär form väster om de 
befintliga kedjehusen. 
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TIDIGARE BEBYGGELSE  
Det finns tre stycken byggnadsgrunder/källarplan som blivit kvar sedan rivningen av 
flerbostadshusen på 2000-talet. På den östra delen av kvarteret stod två av byggnaderna placerade 
i nordsydlig riktning med ca 25 meters mellanrum, ca 13 respektive 85 meter norr om Sandviksvägen. 
I Kvarteret västra del finns en källargrund kvar i väst-östlig placering. Huvudbyggnaderna utgjorde 
ca 500-650 m2 byggnadsarea och byggdes tre våningar höga. De var sparsamt utsmyckade med vit 
puts, bruna balkonger och platta tak. Om ny bebyggelse ska uppföras på dessa platser bör 
byggnadsgrunderna/källarplanen studeras närmare innan planering och projektering då dessa 
förutsättningar eventuellt kan orsaka ekonomiska eller tidsmässiga konsekvenser.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flygbild över kvarteret Kranen 
år 1975. Bebyggelsen bestod 
av 12 flerbostadshus som revs 
under 2000-talet. Kvar blev tre 
byggnadsgrunder/källarplan 
illustrerade med blå färg. 
Under 2010-talet bebyggdes 
kvarteret med tre stycken 
befintliga flerbostadshus 
markerade i ljusorange färg. 
Ändringsområdet markerat 
med röd streckad linje. 
 

 

Befintliga kedjehus inom ändringsområdet  Träden som är planterade i en cirkel inom ändringsområdet 
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Den tidigare bebyggelsen inom kvarteret Kranen. Foto från Boforsaktuellt nr 1, år 1968. Foto från Boforsaktuellt nr 1, 1968.  

TRAFIK   
Trafik till och från ändringsområdet sker via det kommunala vägnätet genom avtagsvägen från 
Österledsvägen in på lokalgatan Solhagsvägen. Inom ändringsområdet finns det enbart mindre 
asfalterade vägar avsedda för boende inom fastigheten Kranen 3, inga vägar för allmän biltrafik 
förekommer. I övrigt består större delen av ändringsområdet av en grusad yta avsedd för 
bilparkering. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Till följd av att hela planområdet varit exploaterat sedan tidigare finns all nödvändig teknisk 
infrastruktur såsom vatten och avlopp-, el-, fiber- och fjärrvärmeledningar framdraget inom eller i 
anslutning till planområdet. Karlskoga Energi och Miljö AB informerar att det finns två äldre 
fjärrvärmeledningar kvar i marken från den tidigare bebyggelsen som funnits på platsen. 
Ledningarna är tagna ur drift och kan grävas upp om behov uppstår. 

AVFALL 
Avfall hanteras av respektive fastighetsägare inom planområdet. För flerbostadsbebyggelse föreslås 
en samlokaliserad lösning för hanteringen av hushållsavfall.  
 

PLANFÖRSLAG OCH FÖRÄNDRINGAR 
Det område som ändras i detaljplanen kallas för ändringsområde och omges av en röd 
ändringsområdesgräns på tillhörande ändringskarta. Ändringarna syftar till att möjliggöra 
flerbostadsbebyggelse inom del av kvarteret Kranen i enlighet med rådande förutsättningar och 
efterfrågan.    

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK 
Bostad – 4 kap. 5 § 3, 11 § 2 och 30 § PBL 
Markanvändning för bostäder utökas och omfattar hela ändringsområdet. Markanvändningen för 
garage upphör och ersätts med bostad.  
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER INOM KVARTERSMARK 
Nockhöjd - 4 kap. 11 § 1, 16 § 1 och 30 § PBL 
Ny egenskapsbestämmelse som anger att bebyggelsens nockhöjd får vara högst 9 meter. 
 
Utnyttjandegrad – 4 kap. 11 § 1 och 30 § PBL 
Ny egenskapsbestämmelse som anger att bebyggelsen maximalt får uppta 30% av 
ändringsområdet. Ändringsområdet är 10155 kvm stort vilket innebär en maximala byggrätt om 
3047 kvm.  
 
Utfartsförbud – 4 kap. 9 och 30 § PBL   
Ny egenskapsbestämmelse som anger att utfart inte får finnas mot allmän gata. 
 
PLANBESTÄMMELSER SOM UPPHÄVS INOM ÄNDRINGSOMRÅDET 
Upphävande av användningen Garage  
Markanvändningen för garage upphör att gälla inom ändringsområdet. Detta illustreras genom 
rött streck över bokstaven G samt blå skrafferad yta över del av garageområdet. 
 
Upphävande av Begränsning av markens utnyttjande  
Prickmark upphör att gälla inom del av ändringsområdet. Detta illustreras genom att upphäva 
prickmarken och bestämmelsegränserna mot användningen bostad och garage inom den 
skrafferade röda ytan. 
 
Upphävande av byggnadshöjd, våningsantal och bruttovåningsyta. 
Egenskapsbestämmelserna för byggnadshöjd, våningsantal och högst tillåtna bruttovåningsyta 
upphävs inom ändringsområdet. Detta illustreras genom röda streck över symbolerna för 
egenskapsbestämmelserna. 
 
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförandetid  
Genomförandetiden för ändringen av detaljplanen är 5 år efter den har vunnit laga kraft. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration över föreslagna ändringar. 
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MOTIVERING TILL METODEN ÄDP  
Om en äldre detaljplan ändras har markens lämplighet redan prövats från bland annat buller, 
dagvatten eller risksynpunkt, och om en byggrätt finns så gäller den. Länsstyrelsens prövning är 
därför avgränsad till att omfatta enbart det som ändringen avser. Vid en ändring av detaljplan, liksom 
vid all planläggning, är utgångspunkten lämplighetsprövning enligt 2 kap. Plan och Bygglagen, PBL. 
Vid ändring av detaljplan görs dock inte någon fullständig lämplighets- och lokaliseringsprövning. 
Prövningen ska enbart omfatta den eller de planbestämmelser som läggs till, justeras eller tas bort. 
Ett exempel på detta kan vara när kommunen i ett äldre bostadsområde vill öka byggrätten för att 
bättre möta dagens behov av standard eller ta bort alternativt lägga till planbestämmelser.  

Syftet med gällande stadsplan är att möjliggöra för bostadsbebyggelse inom kvarteret Kranen varför 
större delen av kvarteret är planlagt för användningen bostadsändamål. Den del av fastigheten som 
är planlagd för användningen garageändamål syftar enligt dåvarande planbestämmelser till 
fordonsuppställning för boende inom nyare bostadsområden1. När flerbostadsbebyggelsen stod 
färdig under den senare delen av 60-talet fungerade markanvändningen för garage som parkering 
till boende inom det nya bostadskvarteret, ingen servicestation eller dylikt fick anordnas. Mot dagens 
planbestämmelser skulle garage för parkering till boende falla under begreppet bostadskomplement 
och vara en del av användningen för bostad. Ett sådant bostadskomplement kan ligga i eller i 
anslutning till bostaden och är till för de boendes behov. Eftersom gällande detaljplan fastslagit att 
garage skulle placeras inom angett område för att tillhandahålla parkering för de numera rivna 
flerbostadshusen anses markanvändningen även utifrån dagens planbestämmelser vara ett 
komplement till bostäderna.  

Mot den här bakgrunden är det uppenbart att användningen för garage syftar till att komplettera 
användningen för bostad. Att del av kvarteret är planlagt för garage innebär inte att denna del av 
kvarteret är olämplig för bostäder. Stadsplanen hade för avsikt att kvarteret Kranen skulle bestå av 
bostäder och att parkeringen i det här enskilda fallet enbart kompletterar bostadskvarteret. Det har 
därmed en försumbar betydelse att markanvändningen ändras från garage till bostad och det är ett 
rimligt antagande att gällande stadsplan redan har lämplighetsprövat hela kvarteret Kranen för 
bostadsändamål mot 2 kap. i PBL. En fullständig lämplighets- och lokaliseringsprövning är således 
inte nödvändig. Aktuell ändring av detaljplanen bedöms falla inom ramarna för vad som enligt 
Boverket är rimligt att genomföra som ändring av detaljplan.  

Bofors Testcenter (BTC) har tagit del av kommunens planer att ändra detaljplanen och meddelar att 
deras verksamhet inte påverkas negativt av att nya bostäder uppförs inom kvarteret Kranen. Vidare 
är det viktigt att poängtera att ändringen av detaljplanen minskar största tillåtna våningsantal från 
tre till motsvarande två våningar. Om ändringen inte genomförs kommer denna del av kvarteret 
kunna bebyggas i högre våningsantal än vad ändringen medger. Ändringen utökar visserligen 
användningsområdet för bostad, vilket möjliggör nödvändig flexibilitet för placering av bebyggelse, 
men byggnadshöjden utökas inte, istället reduceras den.   

Med hänsyn till hur markanvändningen för garage tillämpades och syftade till under framtagande 
och genomförande av gällande stadsplan, medgivandet från BTC samt att ändringen är begränsad 
i sin omfattning anses det vara lämpligt att ändra detaljplanen i syfte att anpassa den till rådande 
förutsättningar och efterfrågan.  

 
1 Planbestämmelsekatalogen, garageändamål mellan åren 1949–1969. 
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KONSEKVENSBESKRIVNING 
Kommunen har konstaterat att det i kvarteret Kranen finns större intresse för flexibel placering av 
nya bostäder i stället för att bostäderna ska vara monumentala. Ändringen medger därmed en lägre 
byggnadshöjd i förhållande till gällande detaljplan men samtidigt blir placering av ny bebyggelse 
mer flexibel. Planförslaget föreslår en nockhöjd om 9 meter vilket i praktiken innebär bebyggelse om 
två våningar istället för tre våningar som detaljplanen i dagsläget medger. Prickade ytor och mark 
för garagesändamål i gällande detaljplan omfattar ungefär 54% av ändringsområdets area vilket 
försvårar förutsättningarna för placering av ny bebyggelse. Större delen av prickmarken upphävs så 
att denna del av kvarteret Kranen kan exploateras på ett så flexibelt sätt som möjligt. Dessa ändringar 
kommer leda till att exploatörer attraheras att återuppbygga del av kvarteret Kranen igen. 
Återuppbyggnaden kommer stärka kopplingen mellan kvarteren och öka det sociala utbytet samt 
minska barriärerna mellan de olika stadsdelarna. Istället för tomma obebyggda ytor kommer det 
finnas människor i området under dag- och kvällstid, vilket är positivt ur både en social- och 
trygghetsaspekt. 

Om ändringen av detaljplanen genomförs kommer det öka bostadsbeståndet i Karlskoga vilket går 
i linje med kommunens översiktsplan, bostadsplaneringsprogamet och det övergripande målet att 
bli 32 000 invånare fram till 2025. Vidare innebär den redan befintliga infrastrukturen och servicen i 
närområdet att den nya bebyggelsen blir både är ekonomisk, miljömässig och socialt hållbar. 

Om ändringen av detaljplanen inte genomförs finns det risk att kvarteret inte återuppbyggs. Detta 
innebär att delar av kvarteret fortsätter att bestå av tomma och anonyma ytor vilket är 
resursineffektivt för en sådan relativt central fastighet i Karlskoga tätort. Kommunens mål om 32 000 
invånare riskerar då att inte bli uppfyllt. 

 
BARNPERSPEKTIVET 
FN:s barnkonvention gäller som utgångspunkt för beslut som rör barn och unga. Hur staden i stort 
och bostadsmiljöer i synnerhet utformas påverkar alla som bor och rör sig där. Barnperspektivet är 
viktigt att bevaka i planeringen. Detta rör till exempel tillgång till skola, lekmiljöer, samt trygga 
möjligheter att röra sig till fots och cykel mellan olika målpunkter. 

I dagsläget består ändringsområdet av ett flerbostadshus, en grusad parkeringsyta och en friväxande 
grönyta. Till följd av att grönytan inte sköts är det tveksamt om den har något för lek- eller 
rekreationsvärde. Det är bedömt att ny bebyggelse inom ändringsområdet inte försämrar 
barnperspektivet. I närheten av planområdet finns det två skolor med tillhörande lekytor samt en 
fotbollsplan som inbjuder till lek inom och utanför skoltid Vidare finns det ett flertal gång- och 
cykelvägar i närområdet som bidrar till god trafiksäkerhet för både barn, ungdomar och vuxna. 
 

  



   
 

13 
 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
En genomförandebeskrivning redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett ändamålsenligt genomförande av 
detaljplanen.  

HANDLÄGGNING OCH TIDSPLAN 
Ändring av detaljplan handläggs med begränsat standardförfarande, vilket innebär att 
standardförfarandet begränsas till att endast innehålla ett kommunikationssteg – samrådsskedet. 
Samrådskretsen har begränsats till de som bedöms beröras av själva ändringen. Förfarandet 
tillämpas i enlighet med Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 5 kap. 7 §, då planförslaget är förenligt 
med kommunens översiktsplan och Länsstyrelsens granskningsyttrande över densamma. Förslag till 
ändring av detaljplan bedöms inte vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor 
betydelse, eller kunna medföra en betydande miljöpåverkan.  

HUVUDMANNASKAP OCH ANSVARSFÖRDELNING 
Karlskoga kommun äger fastigheten Kranen 1 och Egeryds Fastigheter Karlskoga AB äger fastigheten 
Kranen 3 inom ändringsområdet. Fastighetsägare ansvarar för arbete, skötsel och övrig förvaltning 
inom kvartersmark. Fastighetsägaren ansvarar för åtgärder inom kvartersmark på den egna 
fastigheten, samt de utredningar och undersökningar sådana åtgärder kräver så som 
fastighetsbildning, anslutningsavgifter för VA, el, tele etc. samt andra avgifter såsom bygglov, 
nybyggnadskarta m.m.  

Ledningar i mark som eventuellt påverkas av planens genomförande kan behöva flyttas. Detsamma 
gäller byggnadsgrunder/källarplan. Detta bekostas av exploatören om inget annat avtalas. 
Exploatören initierar och bekostar även eventuella lantmäteriförrättningar. Ledningshavare ansvarar 
för och bekostar utbyggnad samt drift och underhåll av energiförsörjningsledningar, nätstationer, 
tele- och bredbandskablar. Anslutnings- och brukningsavgifter tas ut enligt taxa för respektive 
ändamål av ledningsägare och operatörer. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA KONSEKVENSER 
Om kvarteret Kranen ska bebyggas enligt planförslaget behöver en fastighetsreglering genomföras. 
De åtgärder som krävs för fastighetsreglering initieras och bekostas av exploatören om inget annat 
avtalas.  

• Cirka 6174 kvm ska överföras från Kranen 1 till Kranen 3 för ändamålet bostad.  

AVTAL OCH PLANEKONOMI 
Ändring av detaljplanen bekostas av Karlskoga kommun. Planavgift ska inte tas ut i samband med 
bygglovsprövning inom det område som utgör ändringsområde.  
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ÖVRIGA REMISSINSTANSER  

STATLIGA REMISSINSTANSER 

REVIDERINGAR I ANTAGANDEHANDLINGARNA 

BILAGOR  5 

Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och 
överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Kommunen ska vid begränsat förfarande 
under minst två veckor samråda om ett förslag till detaljplan med bland andra länsstyrelsen, 
lantmäterimyndigheten, kända sakägare som berörs. 

Synpunkter som har kommit in under samrådet om förslag till detaljplan redovisas i en 
samrådsredogörelse, och bemöts där av kommunen. 
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BAKGRUND OCH SYFTE 
En exploatör önskar bygga tre flerbostadshus i kvarteret Kranens nordöstra delar men den 
nuvarande stadsplanen tillåter inte detta. Om bebyggelsen ska tillåtas måste stadsplanen ändras så 
att kvarteret Kranen på ett bättre sätt tillmötesgår det aktuella behovet av nya bostäder i Karlskoga 
kommun.  

Kvarteret Kranen har genomgått många faser de senaste 50 åren. Fram till andra delen av 1960-
talet användes marken för jordbruk. Kvarteret utgjorde en oexploaterad del av Karlskoga 
tillsammans med ytterligare större parti jordbruksmark som vidsträckte sig ända till Svartälven. I 
samband med att Miljonprogrammet kom även detta område att bli intressant för exploatering 
och år 1975 var kvarteret Kranen exploaterat med 12 flerbostadshus. Under 2000-talet revs 
succesivt flerbostadshusen till följd av den utflyttning som förekom i Karlskoga kommun. Kvarteret 
var obebyggt mellan ett flertal år för att sedan återigen bebyggas med två gruppboenden och ett 
flerbostadshus. Det senaste blev färdigställt under våren 2019. 

SAMRÅD 
Ändring av detaljplanen var ute på samråd mellan den 223 augusti till den 6 september juni 2021. 
Samrådshandlingarna har under perioden funnits tillgängliga i samhällsbyggnadsförvaltningens 
entréhall och lokaler på Skrantahöjdsvägen 35 i Karlskoga samt på kommunens hemsida, 
www.karlskoga.se. Digitala handlingar har skickats till sakägare och obligatoriska remissinstanser, 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket. Handlingarna har varit offentliga på kommunens hemsida 
under hela samrådsperioden.  

Inkomna remissvar med synpunkter har inkommit från: 

Länsstyrelsen i Örebro län (Bilaga 1) 
Postnord Sverige AB (Bilaga 2) 

Inkomna remissvar utan synpunkter har inkommit från: 
Trafikverket (Bilaga 3) 
Kultur och föreningsförvaltningen  (Bilaga 4)
Socialförvaltningen (Bilaga 5) 
Karlskoga kommunbiolog (Bilaga 6) 
Lantmäteriet i Karlskoga kommun (Bilaga 7)
Bergslagens räddningstjänst (Bilaga 8) 
Tillväxt- och tillsynsförvaltning (Bilaga 9)
Skanova AB (Bilaga 10) 
Skolförvaltningen (Bilaga 11) 
KEMAB (Bilaga 12) 
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SÄNDLISTA 

Sakägare Till berörda av pågående planering enligt fastighetsförteckningen. 

Karlskoga kommun 
Karlskoga Energi- och miljö info@karlskogaenergi.se (Karlskoga Energi & Miljö) 

registrator@karlskogaenergi.se (registrator) 

Kommunstyrelsens ledningskontor kommunstyrelsen@karlskoga.se 
bo.bjork@karlskoga.se (samhällsplaneringschef)  
karl.selander@karlskoga.se (näringsliv och tillväxtschef) 
niklas.olsson@karlskoga.se (strategisk planerare) 
jörgen.skog@karlskoga.se (säkerhetssamordnare) 
bjorn.winnbergpersson@karlskoga.se (mark- & exploateringschef) 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande ronnie.erhard@karlskoga.se
Ungdomsfullmäktige ungdomsfullmäktige@karlskoga.se 
Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) ulrika.lundgren@karlskoga.se (förvaltningschef) 

SBF Verksamhetsstab robert.gustafsson@karlskoga.se (verksamhetscontroller) 

SBF Miljösamordning miljosamordning@karlskoga.se 
SBF Stadsarkitekt ann.dakovic@karlskoga.se 
TTF Bygg- och miljökontoret ttn@karlskoga.se
SBF Teknik- och fastighetsavdelning teknikfastighet@karlskoga.se 

josephine.nilsson@karlskoga.se (trafikhandläggare) 
agnetha.kohler@karlskoga.se (trafikingenjör) 
sonny.larsson@karlskoga.se (enhetschef) 
robert.brånn@karlskoga.se (fastighetschef) 
veronica.holmen@karlskoga.se (stadsträdgårdsmästare)  

SBF Samhällsutveckling- och geodata avdelningen liv.hellquist@karlskoga.se (avd. chef samhällsutveckling- och geodata avd.)
johanna.hellsing@karlskoga.se (mätningsingenjör)
magnus.jordan@karlskoga.se (mätningsingenjör)
max.holmstrom@karlskoga.se (mätningsingenjör)
ida.englund@karlskoga.se (planarkitekt)
daniel.rankedal@karlskoga.se (planarkitekt)
madeleine.eriksson@karlskoga.se (fysisk planerare)
georgios.apostolidis@karlskoga.se (fysisk planerare)
oscar.sawstrom@karlskoga.se (kommunbiolog)
daniel.berg@karlskoga.se (projektkoordinator)
malin.loow@karlskoga.se (projektledare)

Folkhälsoförvaltningen fkn@karlskoga.se
Skolförvaltningen bun@karlskoga.se

Kultur- och föreningsförvaltningen kfn@karlskoga.se 
Socialförvaltningen sn@karlskoga.se
Intressenter 

Region Örebro län regionen@regionorebrolan.se 
Skanova skanova-remisser-orebro@skanova.se
Trafikverket trafikverket@trafikverket.se

Lantmäteri (KLM) lantmateri@karlskoga.se 
Länsstyrelsen Örebro län orebro@lansstyrelsen.se 
Bergslagens räddningstjänst bergslagens.rtj@brt.se

Karlskoga hembygdsförening karlskogahembygd@gmail.com 
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INKOMNA YTTRANDEN MED SYNPUNKTER 
Inkomna yttranden har sammanfattats nedan. 

YYTTRANDEN FRÅN PRIVATPERSONER ELLER SAKÄGARE 
Inga privatpersoner eller sakägare har lämnat yttrande. 

KOMMUNALA REMISSINSTANSER 
Inga synpunkter med erinran har inkommit från kommunala remissinstanser 

ÖVRIGA REMISSINSTANSER 
Inga synpunkter med erinran har inkommit från övriga remissinstanser 

STATLIGA REMISSINSTANSER 
Länsstyrelsen Örebro län har tagit del av handlingarna och lämnat synpunkter. Yttrandet finns 
redovisat i sin helhet som Bilaga 1. 
Kommentar:  
Råd planbestämmelser
Gränserna i plankartan har ändrats från ny ändringsområdesgräns och ny egenskapsgräns till 
ändringsområdesgräns och egenskapsgräns. Romben för nockhöjd har blivit ersatt med 
beteckningen h.

Råd ÖP
Planhandläggaren har hört med ansvarig på kommunen och det är en felaktighet i kartan och detär 
mer ett konstaterande att området skulle avvecklas vid tidpunkten år 2011. Kommunens 
bostadsplaneringsprogram från år 2017 konstaterar att det inte längre finns behov att avveckla 
flerbostadshus genom ställningstagandet: Inga ytterligare rivningar av flerfamiljshus eller 
omställningar från bostäder till kontor eller liknande bör genomföras under programperioden. Det 
är därmed bedömt att planförslaget går i linje med kommunens strategiska planering.

Postnord Sverige AB har tagit del av handlingarna och lämnat synpunkter. Yttrandet finns 
redovisat i sin helhet som Bilaga 2. 

Kommentar:  
Det är dessvärre inte möjligt att styra placering av postlådor, lådsamlingar och fastighetsbox 
inom ramen av en detaljplan. Fastighetsägaren uppmanas ta kontakt med Postnord för dialog 
kring lämplig placering av lådinsamling. 

REVIDERINGAR I ANTAGANDEHANDLINGARNA
Följande revideringar görs i antagandehandlingarna:  
Enligt ovanstående kommentarer revideras plankartan enligt nedan: 

o Gränserna i plankartan har ändrats från ny ändringsområdesgräns och ny egenskapsgräns
till ändringsområdesgräns och egenskapsgräns.

o Romben för nockhöjd har blivit ersatt med beteckningen h
o Indexnumret för genskapsbestämmelsen för  byggnadsarea  (e1) har tagits

bort

Planbeskrivningen revideras enligt nedan: 
o Illustrationsbilden under planförslag och förändringar har justerats så de stämmer överens

med revideringarna i plankartan.



Yttrande
1(2)

Datum Diarienummer
2021-08-31 402-6800-2021

Karlskoga kommun,
Samhällsutveckling och geodataavdelningen
detaljplan@karlskoga.se  

Postadress Gatuadress Telefon E-post Internet Organisationsnummer
701 86  ÖREBRO Stortorget 22 010–224 80 00 orebro@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/orebro 202100-2403

Ändring av detaljplan för Kv. Bandet, 
Bergmästaren och Kranen m.m., Karlskoga 
kommun
Ändringen av detaljplanen har överlämnats till Länsstyrelsen i enlighet med 5 kap. 
11 § plan- och bygglagen (PBL), begränsat standardförfarande. Länsstyrelsen har 
beretts tillfälle att lämna synpunkter. 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att ett antagande av ändringen av detaljplanen inte 
kommer att prövas. 

Råd enligt 2 kap. PBL

Överensstämmelse med översiktsplan
I kartbilagan till kommunens översiktsplan är planområdet angivet som 
”Hyresbostäder befintligt bestånd”. I närområdet anger kartbilagan 
”Avvecklingsområden för bostäder”. 

Undersökning av betydande miljöpåverkan
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. 

Planbestämmelser
På plankartan redovisas två typer av gränser, ”Ändringsområdesgräns” och ”Ny 
egenskapsgräns”, som inte överensstämmer med de gränser som anges i 
Boverkets allmänna råd (2020:6) om redovisning av reglering i detaljplan. Den 
gräns som på plankartan redovisas som ”Ändringsområdesgräns” bör ersättas med 
en användningsgräns och ”Ny egenskapsgräns” bör ersättas med en 
egenskapsgräns. 
På plankartan regleras högsta nockhöjd genom symbol betecknad som romb. 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma att enligt Boverkets allmänna råd (2020:6) om 
redovisning av reglering i detaljplan kan bestämmelse om höjd på byggnadsverk 
betecknas h. 



Yttrande 2(2) 

2021-08-31 402-6800-2021

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av bitr. enhetschef Jonas Jansson med samhällsplanerare 
Camilla Lund som föredragande.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.



Styrelsens säte 
Solna 

Org nr  
556711-5695 

postnord.se 

Till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samhällsutveckling och geodataavd. 
Skrantahöjdsvägen 35 
691 83  KARLSKOGA 

PostNord Sverige AB 
SE-105 00 Stockholm 

Postutdelning för kvarteren Bandet, Bergmästaren och Kranen m.m., i 
Karlskoga kommun 
ÄrendeNr: SBN 2018-00308 

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande 
posttjänsten vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna 
placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll 
representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det 
aktuella området. 

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med 
hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna 
genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras. 

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras 
postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta 
emot sin post i en fastighetsbox på entréplan.  

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för 
dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation 
och förändring av befintlig detaljplan. 

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till 
adressen. 

Solna, 2021-09-03 

Sändlista 
Anna-Lena Wennström, Distributionsområdeschef Örebro 
Patrick Andersson, Produktionschef Karlskoga 
Karlskoga kommun 
Martin Hiller, Citymail 
Håkan Malmros, Fria postoperatörers förbund 



Från: elis.hoglind@trafikverket.se
Till: Karlskoga - Detaljplan
Kopia: orebro@lansstyrelsen.se
Ärende: SBN 2018-00308
Datum: den 30 augusti 2021 12:42:56

Karlskoga kommuns dnr: SBN 2018-00308
Trafikverkets dnr: TRV 2021/97155

Samråd gällande Detaljplan för Bandet, Bergmästaren och Kranen i Karlskoga kommun

Syftet är att ändra befintlig detaljplan för att möjliggöra för flerbostadsbebyggelse.

Trafikverket har inget att erinra i ärendet.

Med vänlig hälsning

Elis Höglind
Samhällsplanerare

elis.hoglind@trafikverket.se
Direkt: 010-123 05 46

Trafikverket
Box 1140
631 80 Eskilstuna
Besöksadress: Tullgatan 8
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se



SAMRÅDSSREMISS 
DETALJPLAN  
Samhälle- och serviceförvaltningen 
KARLSKOGA KOMMUN   Datum: 2021-08-11

Förslag till ändring av detaljplan för:
Kv. Bandet, Bergmästaren och Kranen m.m. 
Samrådstid 23 augusti – 6 september    
Yttrande kan tecknas nedan, varefter blankett återsändes senast den 6 september 2021 till: 

Daniel Ränkedal 
Samhälle- och serviceförvaltningen 
daniel.rankedal@karlskoga.se 

Samrådshandlingarna består av: 
Plankarta
Planbeskrivning
Informationsbrev
Miljöundersökning

(För digital ifyllning, markera en ruta nedan för att skriva in ett kryss) 
SVAR: Ingen erinran Ingen erinran om Godkännes ej,

 anmärkningar nedan  se anmärkning 
 beaktas  nedan 

Synpunkter: 

Kultur- och föreningsförvaltningen 2021-08-24  
-------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 
Avsändare (fyll i förvaltning/avdelning/företag/) Datum 



SAMRÅDSSREMISS 
DETALJPLAN  
Samhälle- och serviceförvaltningen 
KARLSKOGA KOMMUN   Datum: 2021-08-11

Förslag till ändring av detaljplan för:

Kv. Bandet, Bergmästaren och Kranen m.m. 
Samrådstid 23 augusti – 6 september    
Yttrande kan tecknas nedan, varefter blankett återsändes senast den 6 september 2021 till: 

Daniel Ränkedal 
Samhälle- och serviceförvaltningen 
daniel.rankedal@karlskoga.se 

Samrådshandlingarna består av: 
Plankarta
Planbeskrivning
Informationsbrev
Miljöundersökning

(För digital ifyllning, markera en ruta nedan för att skriva in ett kryss) 
SVAR: Ingen erinran Ingen erinran om Godkännes ej,

anmärkningar nedan se anmärkning
beaktas  nedan

Synpunkter: 
Socialförvaltningen har inget att erinra på den föreslagna detaljplanen men i händelse av framtida 
förändringar i området vill socialförvaltningen bli inblandade i ett tidigt skede. Detta då 
tillsynsmyndigheter kan ha synpunkter på hur miljön ser ut runt, i det här fallet, gruppbostäder.  

-------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 



Avsändare (fyll i förvaltning/avdelning/företag/)  Datum    
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Daniel Ränkedal

Från: Oscar Säwström
Skickat: den 23 augusti 2021 15:17
Till: Daniel Ränkedal
Ämne: Sv: Ändring av detaljplan på samråd - Kv. Bandet, Bergmästaren och Kranen m.m.

Inga nya ytterligare synpunkter från mig. Tror allt kom med när vi jobbade med Kranen.
/Oscar

Från: Daniel Ränkedal <daniel.rankedal@karlskoga.se>
Skickat: den 23 augusti 2021 08:03
Till: Agnetha Köhler <agnetha.kohler@karlskoga.se>; Ann Dakovic <ann.dakovic@karlskoga.se>; Bergslagens
räddningstjänst <bergslagens.rtj@brt.se>; Björn Winnberg Persson <bjorn.winnbergpersson@karlskoga.se>; Bo
Björk <bo.bjork@karlskoga.se>; Diarium Bun <bun@karlskoga.se>; Daniel Berg <daniel.berg@karlskoga.se>; Diarium
TTN <ttn@karlskoga.se>; Diarium FHN <fkn@karlskoga.se>; Georgios Apostolidis
<georgios.apostolidis@karlskoga.se>; Diarium GN <gymnasienamnden@karlskoga.se>; Ida Englund
<ida.englund@karlskoga.se>; Johanna Hellsing <johanna.hellsing@karlskoga.se>; Josephine Nilsson
<josephine.nilsson@karlskoga.se>; Jörgen Skog <jorgen.skog@karlskoga.se>; Karl Selander
<karl.selander@karlskoga.se>; Karlskoga Miljösamordning <miljosamordning@karlskoga.se>; Karlskoga
Ungdomsfullmaktige <ungdomsfullmaktige@karlskoga.se>; Karlskoga Energi och Miljö service
<info@karlskogaenergi.se>; Karlskoga hembygdsförening <karlskogahembygd@gmail.com>; KARLSKOGA Lantmäteri
<lantmateri@karlskoga.se>; KARLSKOGA Teknikfastighet <teknikfastighet@karlskoga.se>; Diarium KFN
<kfn@karlskoga.se>; Diarium KS <kommunstyrelsen@karlskoga.se>; Liv Hellquist <liv.hellquist@karlskoga.se>;
Madeleine Eriksson <madeleine.eriksson@karlskoga.se>; Magnus Jordan <magnus.jordan@karlskoga.se>; Malin
Lööw <malin.loow@karlskoga.se>; Max Holmström <max.holmstrom@karlskoga.se>; Niklas Olsson
<niklas.olsson@karlskoga.se>; Oscar Säwström <oscar.sawstrom@karlskoga.se>; Regionen Örebro Län
<regionen@regionorebrolan.se>; registrator@karlskogaenergi. se (registrator@karlskogaenergi.se)
<registrator@karlskogaenergi.se>; Robert Brånn <robert.brann@karlskoga.se>; Robert Gustafsson
<robert.gustafsson@karlskoga.se>; Ronnie Erhard <ronnie.erhard@karlskoga.se>; Skanova <skanova remisser
orebro@skanova.se>; Diarium SN <sn@karlskoga.se>; Sonny Larsson <sonny.larsson@karlskoga.se>; Trafikverket
<eskilstuna@trafikverket.se>; Trafikverket (2) <Trafikverket@trafikverket.se>; Ulrika Lundgren
<ulrika.lundgren@karlskoga.se>; Veronica Holmén <veronica.holmen@karlskoga.se>
Ämne: Ändring av detaljplan på samråd Kv. Bandet, Bergmästaren och Kranen m.m.

FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV DETALJPLAN PÅ SAMRÅD
Kv. Bandet, Bergmästaren och Kranen m.m  

23 augusti – 6 september 2021
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga kommun har på uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden fått i uppgift att
upprätta förslag till detaljplan för kvarteret Kranen vilket är beläget i stadsdelen Sandviken söder om Österledskolan.
Syftet med att ändra detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse inom fastigheten Kranen 3 och del av
Kranen 1. Kvarteret har tidigare varit bebyggt med 12 flerbostadshus som med tiden rivits. I dagsläget består
kvarteret av två flerbostadsbyggnader och en radhusbyggnad. Om ändring av detaljplanen genomförs kan ny
bostadsbebyggelse uppföras inom kvarterets nordöstra del.

Planhandlingar: Ändring av detaljplan för kv. Bandet, Bergmästare och Kranen m.m.

Blankett för remissyttrande finns bifogat. Fyll i blanketten och skicka eller maila den till mig senast 6
september
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Planhandlingar:
 Informationsbrev
 Plankarta
 Planbeskrivning
 Miljöundersökning

SAMRÅDSTID
Ändring av detaljplanen fallen inom ramen för och handläggs med begränsat standardförfarande i enlighet med PBL
5 kap. 7 §, vilket innebär att standardförfarandet begränsas till att innehålla enbart ett kommunikationssteg,
samrådet. Samrådet syftar till att ge intressenter som berörs insyn i arbetet med att ta fram en detaljplan och
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Efter samrådet sammanställs de yttranden som inkommit tillsammans
med eventuella nya inkomna yttranden i antagandehandlingarna (samrådsredogörelsen).

Läs mer om planprocessen här: https://www.boverket.se/sv/PBL
kunskapsbanken/planering/detaljplan/detaljplaneprocessen/standardforfarande/begransning av
standardforfarande/

Vänliga hälsningar 
Daniel Ränkedal
Planarkitekt
Samhällsutveckling- och geodataavdelningen
Samhälle och Serviceförvaltningen
Telefon: 0586-61949 
E-post: daniel.rankedal@karlskoga.se 
www.karlskoga.se 

Den kloka, välkomnande och innovativa kommunen 



SAMRÅDSSREMISS 
DETALJPLAN  
Samhälle- och serviceförvaltningen 
KARLSKOGA KOMMUN   Datum: 2021-08-11

Förslag till ändring av detaljplan för:

Kv. Bandet, Bergmästaren och Kranen m.m. 
Samrådstid 23 augusti – 6 september    
Yttrande kan tecknas nedan, varefter blankett återsändes senast den 6 september 2021 till: 

Daniel Ränkedal 
Samhälle- och serviceförvaltningen 
daniel.rankedal@karlskoga.se 

Samrådshandlingarna består av: 
Plankarta
Planbeskrivning
Informationsbrev
Miljöundersökning

(För digital ifyllning, markera en ruta nedan för att skriva in ett kryss) 
SVAR: Ingen erinran Ingen erinran om Godkännes ej,

anmärkningar nedan se anmärkning
beaktas  nedan

Synpunkter: 

Lantmäterimyndigheten /Anders Jansson 2021-09-01  
-------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 
Avsändare (fyll i förvaltning/avdelning/företag/) Datum 









SSAMRÅDSSREMISS 
DETALJPLAN  
Samhälle- och serviceförvaltningen 
KARLSKOGA KOMMUN   Datum: 2021-08-11

Förslag till ändring av detaljplan för:

Kv. Bandet, Bergmästaren och Kranen m.m. 
Samrådstid 23 augusti – 6 september    
Yttrande kan tecknas nedan, varefter blankett återsändes senast den 6 september 2021 till: 

Daniel Ränkedal 
Samhälle- och serviceförvaltningen 
daniel.rankedal@karlskoga.se 

Samrådshandlingarna består av: 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Informationsbrev 

  Miljöundersökning 

(För digital ifyllning, markera en ruta nedan för att skriva in ett kryss) 
SVAR: Ingen erinran Ingen erinran om Godkännes ej,

anmärkningar nedan se anmärkning
beaktas  nedan

Synpunkter: 

Tillväxt- och tillsynsförvaltningen 2021-09-03 

-------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 
Avsändare (fyll i förvaltning/avdelning/företag/) Datum 



Från: Skanova-Remisser-Örebro /Telia Sverige AB /Örebro
Till: Daniel Ränkedal
Ärende: Samråd - Ändring av detaljplan på samråd - Kv. Bandet, Bergmästaren och Kranen m.m. [ErrandId: CSY02298716] [ResponseId:4135485]
Datum: den 3 september 2021 09:36:20
Bilagor: image001.png

Blankett för remissyttrande.doc
image001.png
TeliaSignatureLogo

2021-09-03

Skanova ( Telia Company)  AB har tagit del av förslag till detaljplan enligt ovan, och låter framföra följande:

Yttrande

Skanova har inget att erinra mot detaljplanen.
Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av rubricerat planförslag.

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan. Kontakta https://www.ledningskollen.se

Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se

För ledningssamordning kontakta Nätcenter för det aktuella området på tfn (vxl): 020 - 50 50 00

Med vänlig hälsning

Mia Broström Kristensson

Mottagare:
agnetha.kohler@karlskoga.se;ann.dakovic@karlskoga.se;bergslagens.rtj@brt.se;bjorn.winnbergpersson@karlskoga.se;bo.bjork@karlskoga.se;bun@karlskoga.se;daniel.berg@karlskoga.se;ttn@karlskoga.se;fkn@karlskoga.se;georgios.apostolidis@karlskoga.se;gymnasienamnden@karlskoga.se;ida.englund@karlskoga.se;johanna.hellsing@karlskoga.se;josephine.nilsson@karlskoga.se;jorgen.skog@karlskoga.se;karl.selander@karlskoga.se;miljosamordning@karlskoga.se;ungdomsfullmaktige@karlskoga.se;info@karlskogaenergi.se;karlskogahembygd@gmail.com;lantmateri@karlskoga.se;teknikfastighet@karlskoga.se;kfn@karlskoga.se;kommunstyrelsen@karlskoga.se;liv.hellquist@karlskoga.se;madeleine.eriksson@karlskoga.se;magnus.jordan@karlskoga.se;malin.loow@karlskoga.se;max.holmstrom@karlskoga.se;niklas.olsson@karlskoga.se;oscar.sawstrom@karlskoga.se;regionen@regionorebrolan.se;registrator@karlskogaenergi.se;robert.brann@karlskoga.se;robert.gustafsson@karlskoga.se;ronnie.erhard@karlskoga.se;skanova-
remisser-orebro@skanova.se;sn@karlskoga.se;sonny.larsson@karlskoga.se;eskilstuna@trafikverket.se;Trafikverket@trafikverket.se;ulrika.lundgren@karlskoga.se;veronica.holmen@karlskoga.se
Cc:
Prioritet: Normal
Kontaktperson: daniel.rankedal@karlskoga.se
Ämne: Samråd - Ändring av detaljplan på samråd - Kv. Bandet, Bergmästaren och Kranen m.m.
Information:

FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV DETALJPLAN PÅ SAMRÅD

Kv. Bandet, Bergmästaren och Kranen m.m

23 augusti 6 september 2021

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga kommun har på uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden fått i uppgift att upprätta förslag till detaljplan för kvarteret Kranen vilket är beläget i stadsdelen Sandviken söder om Österledskolan. Syftet med att ändra detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse inom fastigheten Kranen 3 och del av Kranen 1. Kvarteret har tidigare varit bebyggt med 12 flerbostadshus som med tiden rivits. I dagsläget består kvarteret av två flerbostadsbyggnader och en radhusbyggnad. Om ändring av detaljplanen genomförs kan ny bostadsbebyggelse uppföras inom kvarterets nordöstra del. 

Planhandlingar: Ändring av detaljplan för kv. Bandet, Bergmästare och Kranen m.m.

Blankett för remissyttrande finns bifogat. Fyll i blanketten och skicka eller maila den till mig senast 6 september

Planhandlingar:

Informationsbrev
Plankarta
Planbeskrivning
Miljöundersökning

SAMRÅDSTID

Ändring av detaljplanen fallen inom ramen för och handläggs med begränsat standardförfarande i enlighet med PBL 5 kap. 7 §, vilket innebär att standardförfarandet begränsas till att innehålla enbart ett kommunikationssteg, samrådet. Samrådet syftar till att ge intressenter som berörs insyn i arbetet med att ta fram en detaljplan och möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Efter samrådet sammanställs de yttranden som inkommit tillsammans med eventuella nya inkomna yttranden i antagandehandlingarna (samrådsredogörelsen).

Läs mer om planprocessen här: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/detaljplaneprocessen/standardforfarande/begransning-av-standardforfarande/

Vänliga hälsningar

Daniel Ränkedal
Planarkitekt
Samhällsutveckling- och geodataavdelningen
Samhälle och Serviceförvaltningen
Telefon: 0586-61949

E-post: daniel.rankedal@karlskoga.se

www.karlskoga.se

Den kloka, välkomnande och innovativa kommunen

(OBS! Om du svarar på meddelandet, ta inte bort '[ResponseId:4135485]' från ämnesraden då denna text används för automatisk inläsning.)



SAMRÅDSSREMISS 
DETALJPLAN  
Samhälle- och serviceförvaltningen 
KARLSKOGA KOMMUN   Datum: 2021-08-11

Förslag till ändring av detaljplan för:

Kv. Bandet, Bergmästaren och Kranen m.m. 
Samrådstid 23 augusti – 6 september    
Yttrande kan tecknas nedan, varefter blankett återsändes senast den 6 september 2021 till: 

Daniel Ränkedal 
Samhälle- och serviceförvaltningen 
daniel.rankedal@karlskoga.se 

Samrådshandlingarna består av: 
Plankarta
Planbeskrivning
Informationsbrev
Miljöundersökning

(För digital ifyllning, markera en ruta nedan för att skriva in ett kryss) 
SVAR: Ingen erinran Ingen erinran om Godkännes ej,

anmärkningar nedan se anmärkning
beaktas  nedan

Synpunkter: 

Tommie Hedin, Skolförvaltningen  2021-09-03  
-------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 
Avsändare (fyll i förvaltning/avdelning/företag/) Datum 



SAMRÅDSSREMISS 
DETALJPLAN  
Samhälle- och serviceförvaltningen 
KARLSKOGA KOMMUN   Datum: 2021-08-11

Förslag till ändring av detaljplan för:

Kv. Bandet, Bergmästaren och Kranen m.m. 
Samrådstid 23 augusti – 6 september    
Yttrande kan tecknas nedan, varefter blankett återsändes senast den 6 september 2021 till: 

Daniel Ränkedal 
Samhälle- och serviceförvaltningen 
daniel.rankedal@karlskoga.se 

Samrådshandlingarna består av: 
Plankarta
Planbeskrivning
Informationsbrev
Miljöundersökning

(För digital ifyllning, markera en ruta nedan för att skriva in ett kryss) 
SVAR: X Ingen erinran Ingen erinran om Godkännes ej,

anmärkningar nedan se anmärkning
beaktas  nedan

Synpunkter: 

Karlskoga Energi & Miljö AB har inget att erinra i saken. 

Karlskoga Energi & Miljö AB, David Ranström 2021-09-06  
-------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 
Avsändare (fyll i förvaltning/avdelning/företag/) Datum 



Från: David Ranström
Till: Daniel Ränkedal
Ärende: Komplettering remiss
Datum: den 6 september 2021 10:57:46

Hej Daniel!
 
För info så finns det två par gamla fjärrvärmeledningar kvar i marken sen tidigare bebyggelse.
Dessa är tagna ur drift så de går att gräva upp om det behövs.
 
 
Med vänliga hälsningar

David Ranström | Hållbarhetschef
Karlskoga Energi & Miljö AB   |   Box 42   |   691 21  Karlskoga
Tel: +46586750143   |   Mobil: +46736623814

 



SAMRÅDSSREMISS 
DETALJPLAN  
Samhälle- och serviceförvaltningen 
KARLSKOGA KOMMUN   Datum: 2021-08-11

Förslag till ändring av detaljplan för:

Kv. Bandet, Bergmästaren och Kranen m.m. 
Samrådstid 23 augusti – 6 september    
Yttrande kan tecknas nedan, varefter blankett återsändes senast den 6 september 2021 till: 

Daniel Ränkedal 
Samhälle- och serviceförvaltningen 
daniel.rankedal@karlskoga.se 

Samrådshandlingarna består av: 
Plankarta
Planbeskrivning
Informationsbrev
Miljöundersökning

(För digital ifyllning, markera en ruta nedan för att skriva in ett kryss) 
SVAR: Ingen erinran Ingen erinran om Godkännes ej,

anmärkningar nedan se anmärkning
beaktas  nedan

Synpunkter: 

Tillväxt- och tillsynsförvaltningen, Bygglov 2021-09-10 
-------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 
Avsändare (fyll i förvaltning/avdelning/företag/) Datum 



Kv. Bandet, Bergmästaren och Kranen m.m (ÄDP) 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

 

 
 
 





 

 
 

 
Samhälle och Serviceförvaltningen 
Handläggare 

Madeleine Eriksson 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Östra kyrkogården – Bråten 2:23 m.fl. - Beslut om 
antagande av detaljplan 
 
Sammanfattning 
På uppdrag av Svenska kyrkan har en ny detaljplan för Östra 
kyrkogården – Bråten 2:23 upprättas i syfte att skapa möjlighet för en 
utvidgning av nuvarande begravningsplats och dess verksamhet. Syftet 
med detaljplan är att långsiktigt säkerställa ytor som behövs för driften av 
begravningsplatsens verksamhet. 
 
Detaljplanen innebär en förändring av delar av området då det ändras 
från ängs- och åkermark till begravningsplats. I detaljplanen har 
utformningsbestämmelser, höjdbestämmelser samt prickmark lagts till på 
plankartan för att i möjligaste mån bevara de arkitektoniska egenskaperna 
för kapellbyggnaden samt vyn som man möts av vid begravningsplatsen 
befintliga entré. Inom kvartersmarken strax söder om infarten till 
begravningsplatsen har en yta säkerställts för begravningsändamål vilket 
syftar till plantering av träd som ska skapa en form av allé. Detaljplanen 
skapar möjlighet för utbredning av parkering i sydvästra planområdet och 
ska främst användas av människor till och från rekreationsområdet 
Bullerdalen. Det skapas även möjlighet för en separerad gång- och 
cykelväg längs med Österleden. Prickmark har även lagts till på 
plankartan ur risk och säkerhetsaspekt. Strandskydd upphävs i 
planområdet östra delar. 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås anta detaljplan Östra kyrkogården – 
Bråten 2:23 m.fl. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 september 2021. 
Antagandehandlingar för Östra kyrkogården – Bråten 2:23 m.fl.: 
Plankarta, planbeskrivning, samrådsredogörelse, granskningsutlåtande 
samt fastighetsförteckning.  
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Beskrivning av ärendet  
Ärendet gäller en beslutspunkt, beslut om antagande av detaljplan. Syftet 
med detaljplanen är att möjliggöra för en utvidgning av nuvarande 
begravningsplats och dess verksamhet genom att långsiktigt säkerställa 
ytor som behövs för driften av begravningsplatsens verksamhet. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 12 september 2017 att uppdra 
åt Samhälle och Serviceförvaltningen att upprätta förslag till detaljplan 
för Östra kyrkogården. Planområdet ligger i den nordöstra delen av 
Karlskoga kommun i stadsdelen Bråten ca 3,5 km nordöst om Karlskogas 
centrum. Planområdet nås från väg 234 (Österleden) via Dalens växthus 
eller via en gång- och cykelväg från bostadsområdet i väst. Planområdet 
avgränsas av Österleden och jordbruksmark i nordväst, av skog och 
naturreservaten Bullerdalen och Torkesviken i norr-, öst- och söder och i 
sydväst av Dalens växthus.  

Samrådshandlingar arbetades fram under 2018 och som senare 
återupptogs under 2020. Förslag till detaljplan sändes ut på samråd 
mellan den 24 mars till den 14 april 2021 och därefter på granskning 
mellan den 15 juni till den 7 juli 2021. Planhandlingarna har 
reviderats mellan samråd, granskning och antagande utifrån vissa av 
de synpunkter som inkommit. Under samråd- och granskningsskedet 
har synpunkter från bland annat kommunala instanser, Länsstyrelsen i 
Örebro län, Trafikverket samt privatpersoner inkommit. Samtliga 
synpunkter har bemötts i samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet 
och planhandlingarna har reviderats. I antagandehandingarna har en 
höjdbestämmelse för transformatorstation lagts till inom planområdet. 
 
Bebyggelse, landskapsbild och naturmiljö 
I planförslaget har utformningsbestämmelser, höjdbestämmelser samt 
prickmark lagts till på plankartan. Detta för att i möjligaste mån bevara 
de arkitektoniska egenskaperna för kapellbyggnaden samt vyn som man 
möts av vid begravningsplatsen befintliga entré.  
 
Planförslaget innebär en förändring av delar av området då det ändras 
från ängs- och åkermark till begravningsplats. Landskapsbilden kommer 
därmed att förändras. Delar som idag utgörs av ängs- och åkermark kan 
komma att hårdgöras med exempelvis förrådsbyggnader, parkeringar, 
gångvägar, planteringar samt nya gravplatser. En begravningsplats sköts i 
regel i liknelse med parkmiljöer och är ofta belyst stora delen av dygnet. 
Detta kan komma göra att den yta mellan Österleden och kapellet 
kommer att få ett annorlunda utseende. Förvaltare av begravningsplatser 
anpassar ofta kyrkogårdar utifrån befintliga förhållanden såsom höjder, 
berg i dagen, träd, små rinnande vattendrag etc vilket kommer att ge mer 
värde för landskapet i sig som gör att utvidgningen av 
begravningsplatsen kommer smälta in i omgivningen. Utöver detta 
används en begravningsplats ofta av allmänheten och likställs med ett 
rekreationsområde där många besökare strövar utan att ha ett särskilt 
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ändamål. Den jordbruksmark som tas i anspråk kommer i och med 
planförslaget istället att kunna användas av fler personer i kommunen än 
enbart av en lantbrukare som tidigare. Strandskydd upphävs i 
planområdet östra delar där redan ianspråktagen mark berörs. 

 
Inom kvartersmarken strax söder om infarten till begravningsplatsen har 
en yta säkerställts för begravningsändamål vilket syftar till plantering av 
träd som ska skapa en form av allé. Träden ska fungera som en barriär till 
Dalen växthus generera till en prydligare entré till begravningsplatsen.  
 
De enskilda intressen som främst påverkas av en eventuell utbyggnad av 
begravningsplatsen är bostadsfastigheterna som ligger 75 meter väster 
om planområdet, som i vissa fall får förändrade omgivningar en bit ifrån 
sin fastighet. Detta gäller främst den utblick över jordbruksmarken som 
tas i anspråk för begravningsändamål i och med planförslaget. Några 
riskavstånd eller andra generella riktlinjer gällande avstånd mellan en 
begravningsplats och annan bebyggelse finns inte fastställt nationellt. Det 
finns heller inget som tyder på att en samlokalisering av bostäder och 
begravningsplatser ses som en risk utifrån människors hälsa och säkerhet 
vid studerandet av andra begravningsplatser runt om i landet.  Eventuella 
riskavstånd mellan krematorier och bostäder har också studerats. 
Krematoriet som är placerat vid Östra kyrkogården ligger ca 200 meter 
från närmaste bostadsbebyggelse och kommunens bedömning är att 75 
meter mellan närmsta del av begravningsplatsen samt bostäder i väst är 
ett accepterat avstånd som tillfredsställer människors hälsa och säkerhet.  
 
Östra kyrkogården är den enda begravningsplatsen i Karlskoga med 
utvecklingsmöjligheter. Upprättas inte förslag till detaljplan innebär det 
att en utveckling av Östra Kyrkogården uteblir och bristen på 
begravningsplatser i kommunen kvarstår. Genom att Karlskoga växer och 
befolkningsunderlaget ökar har området kommit att bli aktuellt för en 
utbredning av begravningsplatsen. Prognoser talar för ett ökat behov av 
begravningsplatser inom närtid i Karlskoga kommun. Det viktigt att 
utnyttja marken på ett resurseffektivt sätt vilken planförslaget bedöms att 
bidra med. Med hänsyn till dessa aspekter bedömer kommunen att 
fördelarna som planen medför därmed väger tyngre än nämnda 
olägenheter (2 kap. 6 § & 4 kap. 33 § PBL). 
 
Trafik och tillgänglighet 
Tillfart till begravningsplatsen sker genom en lokalgata som löper från 
Österleden och förbi Dalens växthus för att sedan ledas vidare längs 
begravningsplatsen västra sida ner mot en mindre parkering vid 
Bullerdalens naturreservat. Det finns även en parkering inom 
planområdets södra delar i anslutning till lokalgatan som leds från 
Österleden. Planförslaget skapar möjlighet för utbredning av denna 
parkering och ska främst användas av människor till och från 
rekreationsområdet Bullerdalen. I och med det ökade antalet gäster i 
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kommunens naturreservat skapar utökningen av parkering större 
tillgänglighet till reservatet.  
 
Det skapas även möjlighet för en separerad gång- och cykelväg längs 
med Österleden som sedan eventuellt kan byggas ut och kopplas på det 
befintliga gång- och cykelvägnätet strax söder och samt ca 130 meter 
norr om planområdet. Detta kommer i framtiden skapa möjlighet för en 
säkrare väg för exempelvis skolungdomar till Torkesvikens naturreservat 
där idrott ofta utövas. Inom kvartersmarken är det upp till 
begravningsplatsen verksamhetsutövare att anlägga vägar samt parkering 
för besökare. Detta skapar en flexibilitet för verksamhetsutövaren som 
kommer förvalta begravningsplatsen under lång tid framöver.  
Kommunen har tagit hänsyn till allmänhetens tillgänglighet genom att 
planlägga för en gång- och cykelväg längs med Österleden för att inte 
försämra allmänhetens tillgång till området. 
 
Samhälle och Serviceförvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förslag till detaljplan för 
Östra kyrkogården – Bråten 2:23 m.fl. 
  

Madeleine Eriksson 
Planarkitekt 
 
 
Expedieras till 
Handläggare 



Internt plannummer:

Grundkartan upprättad av

Samhällsutveckling och Geodata avdelningen, Karlskoga 
kommun

Koordinasystem i plan: SWEREF 99 15 00

Höjdsystem RH 2000

Mätklass II

INFORMATION

Förfarande: Utökad förfarande

Samrådstid: 24 mars - 14 april 2021

Granskningstid: 15 juni - 7 juli 2021

Utskriftsskala: 1:2000 (A1)

Upplysningar: Ska läsas tillsammans med 
planbeskrivning, samrådsredogörelse, 
granskningsutlåtande samt markteknisk 
undersökningsrapport, Geoteknik (MUR/Geo)

(2019-12-06)

Diarienummer: SBN 2017.0289

Fastighetsgränser

Trakt och kvartersgränser

Byggnadssymboler

Byggnader

Inglasad altan

Skärmtak

Trappa, ej fristående

Trappa, fristående

Trappa, hjälppil

Mur

Stenmur

Stödmur

Släntkrön

Slänt, symbol

Gång- och cykelbanor

Sjö, strandlinje

LAGA KRAFT

2021-xx-xx

SBN

2021-xx-xx

UPPRÄTTAD

2017-02-08

Detaljplan för:

Östra kyrkogården - Bråten 2:23 m.fl.

Denna detaljplan reglerar vad marken (och vattnet) får användas till och hur den får bebyggas.

Regleringen sker med stöd av plan- och bygglagen, PBL, och omfattar de på denna plankarta angivna

bestämmelser. Därutöver finns i PBL generella bestämmelser som skall iakttas vid byggande. Till

planens laga handling finns en beskrivning som är ett tolkningshjälpmedel till planens formella

innebörd.

ANTAGANDE HANDLINGDETALJPLAN

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen

inom hela området.

GRÄNSER

Planområdesgräns.

Användningsgräns.

Egenskapsgräns.

Administrativ gräns.

Egenskaps- och administratriv gräns.

Illustrationsgräns.

ANVÄNDNING AV MARK

Allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap

Cykelväg.

Gata.

Gångväg.

Naturområde.

Parkeringsplats.

Kvartersmark

Transformatorstation.

Begravning.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

Utfart

Utfartsförbud.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad.

Mark

Markens höjd får inte vara högre än 110,5 meter över nollplanet.

Markens anordnande och vegetation

Marken ska vara tillgänglig för omhändertagande av dagvatten.

Omfattning

Högsta nockhöjd är 119 meter över angivet nollplan . Enstaka

byggnadsdetaljer såsom antenner, spiror, kors och övriga

uppstickande delar får överstiga byggnadens nockhöjd.

Högsta nockhöjd är 10 meter.

Högsta totalhöjd är 4,5 meter.

Rivningsförbud

Byggnad får inte rivas.

Utförande

Endast 30 % av markytan får hårdgöras.

Endast 50 % av markytan får hårdgöras.

Varsamhet

Taktäckning ska vara av terrakottafärgat enkupigt tegel. Taket skall

ha en tornliknande utformning.

Fasader ska vara av puts och målas med ljus-beige färg.

Befintlig stenpartier såsom socklar längs fasadens nederkant samt

entréer ska bibehållas med avseende på volym och proportion i

samband med åtgärder såsom renovering. Sockelkaraktären ska

vara av gråa stenplattor.

Befintlig byggnads karaktärsdrag vad gäller kulturhistoriska värden

gällande volym, detaljer, material och färgsättning ska bibehållas.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Markreservat

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Strandskydd

Strandskyddet är upphävt.

GENOMFÖRANDETID

Genomförandetiden är 5 år.

TECKENFÖRKLARING GRUNDKARTA
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Planbeskrivningen syftar till att underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de syften och 

förutsättningar detaljplanen har. Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan det är plankartan som 

fastställs. Planbeskrivningen redogör för planområdets befintliga förhållanden, vilka förändringar som 

föreslås och effekter som kan väntas vid genomförande.  

Detaljplanen (plankartan) är ett juridiskt bindande dokument som anger hur mark- och vattenområden får 

eller ska användas inom ett avgränsat område, kallat planområde. En detaljplan medför både rättigheter och 

skyldigheter som till exempel byggrätt eller skyldigheter att utforma byggnader på något speciellt sätt.  En 

detaljplan tas fram genom en demokratisk process, planprocess, som kan föras med olika planförfarande, 

metoder, baserat på hur omfattande och betydande detaljplanens syfte är för människor och miljön.  
 

Planförslaget utgörs av: 

• Plankarta 

• Planbeskrivning 

• Behovsbedömning 

• Samrådsredogörelse  

• Granskningsutlåtande 

• Fastighetsförteckning 

 
DETALJPLANENS FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN  
När en kommun eller myndighet upprättar eller ändrar en detaljplan ska enligt 6 kap. 11 § Miljöbalken (SFS 

1998:808) en miljöbedömning göras om genomförandet av planen kan antas få en betydande miljöpåverkan 

(Plan- och bygglagen 4 kap. 34 §, SFS 2010:900). En behovsbedömning som anger de huvudsakliga 

förutsättningar för planarbetet görs i tidigt skede för att avgöra om en detaljplan ska miljöbedömas. Enligt 

behovsbedömningen bedöms planförslaget inte medföra någon betydande miljöpåverkan, eller 

överskridande av miljökvalitetsnormer, och en miljökonsekvensbeskrivning har i sin tur inte gjorts. Detaljplanen 

motverkar inte kommunens, länets eller de nationella miljökvalitetsmålen och bedöms i övrigt vara förenlig 

med MB 3, 4 och 5 kap.  

 

VAL AV PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN 

 
Detaljplanen handläggs med ett utökat planförfarande i enlighet med Plan- och bygglagen 5 kap. 7 § då 

planförslaget föreslår upphävande för strandskydd inom delar av planområdet och i övrigt är av stor betydelse 

för allmänheten. Planförfarandet innebär att kommunen inför samrådsskedet kungör detaljplaneförslaget i en 

ortstidning samt anslår på kommunens anslagstavla på hemsidan som når allmänheten, där det framgår var 

planförslaget hålls tillgängligt, vilket område som avses och om planförslaget avviker från översiktsplanen. Den 

som vill lämna synpunkter på planförslaget kan göra det under det minst tre veckor långa samrådsskedet. 

Inkomna synpunkter från samrådsskedet dokumenteras i en samrådsredogörelse, som ligger till grund för en 

revidering av planförslaget. Därefter inleds ett minst tre veckor långt granskningsskede, som syftar visa det 

bearbetade planförslaget som kommunen har för avsikt att anta, och samtidigt ge berörda en sista möjlighet 

att lämna synpunkter. I ett granskningsutlåtande redovisas inkomna synpunkter tillsammans med kommunens 

förslag och ställningstagande med anledning av synpunkterna. Detaljplanen prövas efter avslutat 

granskningsskede för antagande och vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet tillkännagetts, under 

förutsättning att beslutet inte överklagats. 

 

PLANBESKRIVNING 
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DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

SYFTE  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utvidgning av nuvarande begravningsplats och dess 

verksamhet genom att långsiktigt säkerställa ytor som behövs för driften av begravningsplatsens 

verksamhet. 

LÄGE  

Planområdet ligger i den nordöstra delen av Karlskoga kommun i stadsdelen Bråten ca 3,5 km 

nordöst om Karlskogas centrum. Planområdet nås från väg 234 (Österleden) via Dalens växthus eller 

via en gång- och cykelväg från bostadsområdet i väst. Planområdet avgränsas av Österleden och 

jordbruksmark i nordväst, av skog och naturreservaten Bullerdalen och Torkesviken i norr, öst och 

söder och i sydväst av Dalens växthus. 

BAKGRUND 

Samhällsbyggnadsnämnden gav i uppdrag 2017-09-12 åt Samhälle och Serviceförvaltningen (f.d. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen) att upprätta förslag till detaljplan för Östra kyrkogården i syfte att 

utreda utbyggnadsmöjligheterna för begravningsplatsen. Östra kyrkogården är den enda 

begravningsplats i Karlskoga kommun som har utbyggnadsmöjligheter jämfört med de 

begravningsplatser som finns i Karlskoga kommun. Dessa begravningsplatser har redan idag 

platsbrist och Svenska kyrkan har flaggat för att verksamheten vid Östra kyrkogården är i behov av 

expandering med anledning av att möta det kommande behovet av fler begravningsplatser i 

kommunen. 

 

Planuppdraget initierades till följd av att verksamheten för Östra kyrkogården tog kontakt med den 

dåvarande mark- och exploateringsavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen om önskemål 

att utveckla verksamheten och i samband med detta köpa in ytterligare mark i anslutning till 

verksamhetsområdet. Markområdet är idag inte planlagt och med en detaljplan fastställer man 

platsens ändamål till begravningsplats. 

Lokaliseringskarta och planområdesgräns markerat med vit linje 
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OMFATTNING OCH MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 

Planområdet är ca 20 ha stort och omfattas av fastigheten Bråten 2:23 där Karlskoga församling står 

som lagfaren ägare samt delar av Bråten 2:24, Bråten 2:22 och Bråten 2:17 som samtliga ägs av 

Karlskoga kommun.  

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 

ÖVERSIKTSPLAN  

Enligt Karlskoga kommuns översiktsplan (2011) är Östra kyrkogården den kyrkogård i kommunen 

som har bäst utrymme för utbyggnad och utveckling i Karlskoga kommun.   I översiktsplanen anges 

det att Östra kyrkogården bör säkerställas genom detaljplanläggning för att trygga utrymme för 

framtida behov av antalet begravningsplatser. Planförslaget anses därav vara förenligt med 

kommunens översiktsplan (2011). 

GÄLLANDE STADSPLAN, DETALJPLANER 

• Nr 248: Förslag till stadsplan för del av Karlskoga (Dalen 2) Laga kraft 1976-02-20. Akt. 

1883K-5429. Det är endast en liten del i planförslagets västra delar som berör detaljplanen. 

Den del är planlagd som parkmark och berörs av den naturmark som föreslås i 

planförslaget längs med Österleden.  

• Nr 255: Förslag till stadsplan för Dalen (Område 3 och 4), Karlskoga kommun. Laga kraft 

1976-09-30. Akt: 1883K-5494. Det är endast en liten del i planförslagets västra delar som 

berör detaljplanen. Den del är planlagd som parkmark och berörs av den naturmark som 

föreslås i planförslaget längs med Österleden. 

RÄTTIGHETER OCH SERVITUT 

Det finns ett avtalsservitut registrerade inom planområdet.  

• Serv 1: akt 18-IM3-65/44.1, med ändamålet väg. Servitutet berör fastigheten Bråten 2:16 

som förmån och Bråten 2:22 - 2:23 som last.  

BESLUT OM NY DETALJPLAN 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 12 september 2017 att uppdra åt Samhälle och 

Serviceförvaltningen (f.d. Samhällsbyggnadsförvaltningen) att upprätta förslag till detaljplan för 

Östra kyrkogården.  

 

FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP MILJÖBALKEN 

RIKSINTRESSE, KULTURMILJÖ OCH FORNLÄMNINGAR 

Planområdet berörs av riksintresse för totalförsvaret Villingsbergs skjutfält, område särskilt behov av 

hinderfrihet. Den planerade markanvändningen bedöms inte innebära någon konflikt med nämnt 

riksintresse. Inom eller angränsande planområdet finns idag inga kända fornlämningar dock finns 

ett kyrkligt kulturminne inom planområdet. Östra kyrkogårdens krematoriekapell har angetts av 

Riksantikvarieämbetet som kulturminne enligt. 4 kap. KML, en närmre beskrivning ges i kommande 

avsnitt Befintliga förhållanden> Markanvändning och bebyggelse >Kulturhistorisk värde.  
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BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN  

MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSE 

Stora delar av planområdet utgörs idag av en befintlig begravningsplats, krematoriekapell, 

etablerade vägar, gångvägar, parkeringar, förrådsbyggnader samt av en deponiyta för blommor, 

gravstenar, jord, grus och sand. Den norra, nordvästra samt västra delen som idag består av skogs, 

natur, och åkermark är oexploaterad. I mitten av planområdet ligger krematoriekapellet som 

används för begravningsceremonier samt för kremation. År 1993 anlades en särskild gravplats för 

de som inte tillhör något kristet samfund - kvarter X, vilket bör finnas på allmänna begravningsplatser 

(2 kap. 2§ Begravningslagen). På begravningsplatsen finns idag även urngravar, minneslund och 

traditionella kistgravar. I de östra delarna av begravningsplatsen finns en damm med ett konstverk 

från år 1982, se bild nedan.  

 

 
Vy över Östra kyrkogården, med utsikt över fontän samt kapellbyggnad. 

 

Markens sluttar mjukt ner i riktning mot Svartälven i öst. I södra delen finns förrådsbyggnader för 

skötseln av begravningsplatsen. Planområdet omgärdas av två större naturreservat, Bullerdalen och 

Torkesviken och i sydväst av det kommunala växthuset Dalen.  Längst den västra sidan av 

planområdet löper Österleden (väg 243.). Begravningsplatsen är en välbesökt plats för många 

invånare i kommunen, vilket tillsammans med de kringliggande vandringslederna vid Bullerdalen 

och Torkesviken, gör det till ett socialt viktigt område för Karlskogabor och andra besökare.  

KULTURHISTORISKT VÄRDE 

Inom planområdet finns ett kapellkrematorium som invigdes år 1946. Kapellet samt den befintliga 

begravningsplatsen är idag klassat som kyrkligt kulturminne och skyddad enligt 4 kap. (1988:950) 

kulturminneslagen (KML), likaså en framtida utvidgning omfattas av detta. Enligt 

Riksantikvarieämbetets kulturminnesförklaring beskrivs kapellkrematoriet och Östra kyrkogården 

som en ”Skogskyrkogård i storslaget bergslagslanskap, vars karaktär tillvaratagits. Åttkantigt, tämligen 

slutet kapellkrematorium, dominerande beläget på områdets högsta del och med en öppen sluttning 

ner mot gravplatserna och en damm samt en skulptur av Willy Gordon. En välanpassad tillbyggnad 

har gjort. Kupolartad ceremonirum med välbevarad 1940-talskaraktär.”  
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Kapellet består av en oktogonformad byggnad med tälttak i enkupigt tegel. Fasaden har en ljus-

beige puts med tre öppna entréer i portallikande form åt söder. Byggnaden omges i nederkant på 

fasaden av en stensockel som sträcker sig upp i portalerna. I öst finns en liknande stenportal entré 

dock med direkt anslutning till ena ceremonirummet som har utblick över hela kyrkogården. 

 NATUR 

TORKESVIKENS NATURRESERVAT                                                               

Planområdet avskärmas i nordöstra delen av det kommunala naturreservatet Torkesviken. 

Reservatet är 48 hektar stort och bildades år 2001. Reservatet används dels som rekreationsområde 

med flera motionsspår i varierande sträckningar. En del av sträckningen är även ett elljusspår. 

Naturreservatet gränsar även det mot Svartälven och det finns ett flertal etablerade stigar och 

motionsspår i området.  

Krematoriekapellet sett sydöst ifrån.  

Östra entrén med stensockel. Södra portalentréerna med stensockel 
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BULLERDALENS NATURRESERVAT                                                     

Planområdet avskärmas åt söder och öst av det kommunala naturreservat Bullerdalen. Reservat är 

31 hektar stort och bildades år 2000 och utgörs av en 10–20 meter djup bäckravin som skapats 

genom att Bullerbäcken i området skurit sig igenom jorden. Granskog och blåbärsris dominerar 

reservatet och området har en artrik fauna med bland annat 14 olika ormbunksväxter. Här kan man 

bland annat hitta strutbräken, måbär, lilja, trolldruva och underviol. Naturreservatet gränsar mot 

Svartälven. I reservatet finns ett flertal sittplatser, spångar och gångstigar som leder ner mot 

Svartälven.  Stigarna är väl etablerade i området och tydligt avskilda från planområdet. 

BIOTOPSOMRÅDE 

Inom Torkensviken naturreservat som ligger strax norr om planområdet finns ett 

nyckelbiotopsområde. Biotopsområdet beskrivs att innehålla ”Örtrika bäckdråg” enligt Länsstyrelsens 

databaser. Nyckelbiotopsområden är skogsområden med mycket höga naturvärden. 

Biotopkaraktären i området är enligt Länsstyrelsen, rikligt med döda träd, högstubbar, grova träd, 

diabasgångar och död ved. Området har stark sluttning och är källpåverkat. Biotopsområdet 

ansluter även till bäckar och Svartälven. Inom planområdet kan det dock finnas objekt som omfattas 

av det generella biotopskyddet trots att det inte är utpekat i länsstyrelsens databaser. Biotopskyddet 

innebär förbjud att skada biotoperna. Om biotoper som är skyddade enligt det generella 

biotopskyddet riskerar att skadas i samband med en exploatering måste en dispens från det 

generella biotopskyddet sökas innan området exploateras 

SVARTÄLVEN 

Öster om Östra Kyrkogården rinner Svartälven som är ett vattendrag som leder från Malmlången till 

Imälvens inlopp. Totalt ingår vattendraget i en 20 mil lång älv som rinner från källsjöar i Dalarna, 

genom Bergslagen och sedan ut i sjön Skagern. Älven domineras av lugnflytande strömförhållanden 

och blev utpekat som värdefullt vatten för naturvård av Länsstyrelsen (2005).  

JORDBRUKSMARK 

Planförslaget innebär att jordbruksmark tas i 

anspråk för i huvudsak begravningsplats. Enligt 3 

kap. 4 § miljöbalken får jordbruksmark, så som 

åkermark, endast tas i anspråk för bebyggelse eller 

anläggningar om det behövs för att tillgodose 

väsentliga samhällsintressen och om detta behov 

inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 

tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 

anspråk. Att tillhanda hålla begravningsplatser är ett 

statligt ansvar och räknas som ett väsentligt 

samhällsintresse. 

 

Den jordbruksmarken som berörs av planförslaget, 

se orange fält i bild till höger, brukas idag med 

slåtter för vallproduktion av en arrendator. Eftersom 

marken brukas idag och ligger i direkt anslutning till 

annan jordbruksmark måste den anses vara 

brukningsvärd. Marken får därmed endast bebyggas för att tillgodose väsentliga samhällsintressen 

som inte går att tillgodoses på annan mark.  

 

Länsstyrelsens sammanslagning av odlad mark från 

Lantmäteriets fastighetskarta samt jordbruksblock och 

ängs- och betesmarksinventeringen inom orange fält.  
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I takt med det ökade befolkningsunderlaget i kommunen ökar även behovet av fler 

begravningsplatser. De befintliga begravningsplatserna som finns i Karlskoga kommun, 

Skogskyrkogården, Karlskoga kyrka samt Östra kyrkogården visar idag en tydlig platsbrist. 

Begravningsplatsen avgränsas av naturreservat längst den östra, södra samt nordöstra vilket skapar 

barriär för begravningsplatsen att utvecklas åt det hållet. Detta gör att jordbruksmarken utgör den 

enda delen där begravningsplatsen kan utvidgas åt. Denna del anser kommunen är lämplig att ta i 

anspråk för en kommande utvidgning av begravningsplatsen.  

 

Östra kyrkogården pekas ut som den begravningsplats i kommunen som har bäst 

utvecklingsmöjligheter i Översiktsplanen (2011). Detta har i samband med Översiktsplanen förankrats 

i Karlskoga kommun genom den demokratiska processen som genomförs i och med gällande 

översiktsplan. För att tillgodose det kommande behovet av fler begravningsplatser i kommunen, 

som är ett väsentligt samhällsintresse, föreslås att jordbruksmark behövas tas i anspråk för 

begravningsändamål. Dessutom anser kommunen att utvidgningen av begravningsplatsen och 

krematoriet på platsen som en naturlig del av samhällsutvecklingen i takt med att kommunens 

invånarantal ökar. För att möjliggöra för ett hållbart samhällsbyggande krävs det fler 

begravningsplatser i Karlskoga kommun.  

 

Aktuellt planområde innefattar en relativt liten del av jordbruksmark, ca 1,6 ha och ligger redan i 

anslutning till befintlig begravningsplats. En alternativ lokalisering i Karlskoga kommun bedöms inte 

ekonomisk eller ekologisk hållbar då planområdets utrymme, struktur och läge för en 

begravningsplats inte går att hitta i andra delar av kommunen. Dessutom anger Översiktsplanen att 

Östra kyrkogården ska utvidgas framför att någon ny plats ska lokaliseras.  Kommunen bedömer att 

den del av jordbruksmarken som tas i anspråk väger tyngre rent ekologiskt och ekonomisk jämfört 

med att etablera en ny begravningsplats någon annanstans i kommunen. Infrastruktur såsom el, 

vägar, gång- och cykelvägar, parkeringen samt vatten och avlopp som redan finns utbrett i området 

kan fortsätta nyttjas och byggas ut. Att etablera en ny begravningsplats någon annanstans anses 

som slöseri på resurser. Planförslaget anses därför vara ett hållbart alternativ då ett redan befintligt 

område kan utvecklas. 

 

Den kvarvarande areal av jordbruksmark, om ca 2000 m2 som ligger i angränsning till planområdet 

norra delar innan dessa att ett krondike förekommer, kommer att vara möjlig att fortsätta brukas. 

Påverkan på kvarvarande jordbruksmark blir att arealen minskar av förklarliga skäl på redan befintliga 

arealer dock så kvarstår och förbättras de ovannämnda rätvinkliga mönstret på resterande 

jordbruksmark, vilket anses positivt. Jordbruksmarken ägs av Karlskoga kommun och ägosplittring 

uteblir. Den kvarvarande jordbruksmarken är över 20 meter bred och 100 meter lång vilket gör den 

fullt möjligt att brukar efter det att detaljplanen genomförs. 

 

GATOR, TRAFIK OCH KOMMUNIKATION  

TRAFIK OCH KOMMUNIKATION 

Riksväg 243 (Österleden) är belägen strax väster om planområdet och är den enda tillfarten till 

området. Vägen är en primär länsväg som sammanbinder Noravägen med E18. Vägen har en typisk 

landsvägskaraktär och saknar vägrenar, övergångställen, av- och påfarter samt gång- och 

cykelbana. Hastigheten är 70km/h.  

 

Tillfarten till Östra kyrkogården löper på utsidan av det kommunala växthuset Dalen. Andra 

infartsleder med exempelvis cykel eller till fots kan ske från bostadsområdet i väst via en gång- och 
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cykelväg, dock behöver man korsa väg 243 för att ta sig över. Det finns i nuläget ingen möjlighet att 

korsa denna väg vid planområdet på ett säkert sätt men ca 130 meter norr om planområdet finns 

en planskild gång- och cykelpassage via tunnel under riksväg 243 samt även ca 50 respektive 300 

meter söder om planområdet. Det finns även ett flertal gångvägar från både Torkesvikens- och 

Bullerdalens naturreservat. Hållplatser för kollektivtrafik finns ca 300 meter söder om planområdet.  

TRANSPORTER MED FARLIGT GODS 

Österleden är utpekad som sekundärled för transporter av farligt gods. En sekundär transportled är 

en väg utpekat av Länsstyrelsen som syftar till en rekommenderad sträckning för trafik med farligt 

gods mellan de primära lederna. Farligt gods får dock transporteras på alla vägar som inte är 

belagda med Länsstyrelsens förbud av transport av farligt gods. Att en väg inte är utpekad som en 

rekommenderad transportled är därmed ingen garanti för att det inte förekommer transporter av 

farligt gods. Länsstyrelsen i Stockholm län har tagit fram Riktlinjer för planläggning intill vägar och 

järnvägar där det transporteras farligt gods (2016:6). Länsstyrelsen anser att det, för de flesta 

sekundära leder, behöver finnas ett bebyggelsefritt skyddsavstånd på minst 25 meter mellan vägen 

och markanvändning bostäder (B), centrum (C), vård (D), handel (H), friluftsliv och camping (N), 

tillfällig vistelse (O), besöksanläggningar (R), skola (S) och kontor (K). Dock nämns inte användningen 

begravningsplats (M) i Länsstyrelsens rapport men användningen kan enligt kommunens 

bedömning likställas med användningen besöksanläggning (R). Länsväg 243 har dessutom ett utökat 

byggnadsfritt avstånd på 30 meter, vilket beslutats av Länsstyrelsen 2008-08-21, därav säkerställs ett 

bebyggelsefritt om minst 30 meter från vägen i detaljplaneförslaget. 
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GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

JORDART OCH HÖJDFÖRHÅLLANDEN 

Området stiger markant i höjdskillnader från Svartälven och Bullerdalen till Kyrkogården.  Enligt 

granskningskartan från SGU (Sveriges geologiska undersökning) består planområdet till största del 

av lera och silt, längs i öster förekommer älvsediment av sand, vilket är klassat att ha hög 

genomsläpplighet.  Markområdets höjdskillnad stiger successivt från naturreservatet i väst till öst. 

Det skiljer ca 10–12 meter i höjdled mellan planområdets västra och östra delar. Utöver finns en svag 

sluttning i riktning från norr till söder. Sluttningen utanför planområdet, söderut i riktning mot 

Bullerdalen, är ca 15 meter före det att gångstråket i naturreservatet nås och cirka 20 meter i 

höjdskillnader mellan Svartälven och den västra sidan av planområdet.  

RAS OCH SKREDRISKFÖRHÅLLANDEN 

Det finns registrerad risk för skred inom planområdet enligt Länsstyrelsens rapport Ras och skredrisk 

i Örebro län, 2013:37. Kartläggningen är schematisk och baseras på lutning och höjdförhållanden.  

Enligt den geotekniska markundersökningen som utförts av Loxia group AB (2019) över området 

visar den dock att den förekommande jordarten är att betrakta som stabil för markuppfyllnader. 

Markuppfyllnader större än 1 m får dock ej utföras inom ett avstånd motsvarande dubbla djupet av 

ravinen, dvs. vid en 5 meter djup ravin ska bebyggelsen inte hamna närmre än 10 m från ravinkanten. 

Detta ställer särskilda krav på området i nordöst som vetter mot Svartälven och änden av Torkesviken 

naturreservat. Inom detta område skall uppfyllnadshöjden begränsas till 0,5 m, vilket redovisas på 

plankartan genom högsta tillåtna markhöjd.  Detta gör att det även ställs högre krav på de områden 

som vetter mot raviner, vilket planområdets norra, södra samt östra delar gör. Där rekommenderas 

det att ingen bebyggelse bör placeras i direkt anslutning till dessa, vilket säkerställs genom prickmark 

91,5 

91,5 

Jordartskarta med höjdkurvor där gult fält visar områden med lera-silt, grönt område Älvsediment med sand. Illustrerad 

planområdes gräns inom grå streckad linje. Inom blå pilar visas befintliga raviner. 



   

 

12 

 

på plankartan. Dessa delar kan även påverkas av erosion från ravinen i Torkesvikens naturreservat, 

Svartälven samt Bullerdalens naturreservat på lång sikt. Utöver detta finns ingen registrerad risk för 

höga radonhalter inom eller i närheten till planområdet. Andra delar av området lämpas sig väl för 

byggnation av begravningsplats.  

 
Ras och skredriskområden:  

Rött prickigt fält visar områden med lera eller silt som lutar minst 10% (LST). 

Rosa fält visar områden med sand eller grus som lutar minst 40% 50 meter inom vattendrag/sjö (LST). 

Gult fält visar området där förutsättningar för skred i finkornig jordart finns (SGU).  

Orange streckat fält visar strandnära området där förutsättningar för skred i finkornig jordart finns (SGU).  

 

Ras- och skredriskområden inom området redovisas på bild på föregående sida och omfattar främst 

de delar som vetter mot naturreservaten samt en remsa i mitten av planområdet.  Detta kartlager 

har tagits från SGU samt Länsstyrelsens GIS-analys där ras och- skredriskområden utpekar är det 

material som är grövst och utgör således en ganska omfattande felkälla. Datat har olika upplösning 

och grundskalor och kommer dels från lokala, dels från den översiktliga jordartsgeologiska 

databasen. Speciellt den översiktliga databasen har större felmarginal, ibland uppemot 50 meter. 

Aktsamhetsområden nära jordartsgränser bör, enligt rapporten, värderas med försiktighet.  

 

Felklassningar i jordartsdatat kan även förekomma, varför aktstamhetsområden både felaktigt kan 

ha pekats ut eller missats att tas med. Vägbankar, avfallsdeponier och andra utfyllnader som har en 

viss marklutning kan felaktigt ha pekats ut som aktsamhetsområden. Detta sker om den 

underliggande jordarten enligt databasen är lera eller annan skredkänslig jordart. De jordarter som 

klassificerats som skredkänsliga måste ha en viss mäktighet för att skred ska kunna initieras.  
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Kommunens bedömning är att vidare åtgärdsbehov ej föreligger. Kommunen gör den bedömning 

med hänvisning till den geotekniska undersökningen som gjort, där det visar att marken är lämpligt 

för bebyggelse då större delar av planområdet enligt mätningar bedöms som fast 1,5 meter ner 

samt medel fast därefter. Ansvaret åligger dock fastighetsägaren att ta fram och bekosta en mer 

detaljerad geoteknisk undersökning för att mer i detalj fastställa markens beskaffenhet vid 

kommande byggnation. Som ovan nämnt anses den förekommande jordarten som stabil för 

markuppfyllnader enligt den geotekniska undersökningen, vilket gör att eventuell byggnation inom 

de delar som är utpekade av LST samt i SGU:s kartor anses vara lämpade för bebyggelse. 

SKYFALL OCH DAGVATTENFÖRHÅLLANDEN 

Enligt skyfallskarteringen som togs fram under 2019 finns en risk att mindre delar av området setts 

under vatten vid ett 100 års regn, se bild nästkommande sida. Bostadsområdet i väst avvattnas längs 

med ett dike som löper genom Bullerdalen för att sedan ta sig vidare ut mot Svartälven. Detta dike 

påverkar inte planområdet. Skyfallskarteringen visar därmed på att stora delar av planområdet inte 

utsetts för några kritiska mängder vatten vid ett 100 års regn.  

 

Det område som enligt skyfallskarteringen är mest kritisk är det område som ligger strax väster om 

kapellbyggnaden, vilket har naturliga förklaringar då delar av kapellbyggnaden har källarvåning i 

suterräng och parkering samt underjordiskt garage strax utanför den del som ligger i suterräng. 

Enligt skyfallskarteringen kan man se att inget flöde leds till detta område från kringliggande delar 

av planområdet utan detta är främst ut markerat i skyfallskarteringen som en lågpunkt i och med 

befintliga förhållanden. Utöver detta finns en lågpunkt inom planområdet östra delar. Denna 

omringas dock av en mur vilket medför att dagvattnet stannar och fördröjs inom planområdet. 

Någon bebyggelse påverkas inte av den lågpunkten i och med planförslaget har prickmark inom 

detta område.  
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TEKNISK FÖRSÖRJNING OCH AVFALL 

Elledningar - och vattenledningar finn tillgängliga inom och anslutning till planområdet.  Delar av 

området ligger inom verksamhetsområde för VA. Elledningarna löper dels i lokalgatan, dels via 

gång- och cykelvägen i väst. Avfall hanteras av fastighetsägaren eller den part som upplåter 

fastigheten inom planområdet. Dagvattenledningar inom området tillhör inte verksamhetsområdet 

för VA. Vid uppförande av miljöhus eller liknande byggnation för hantering av avfall inom 

byggnaden ska detta göras i enlighet med gällande föreskrifter och regelverk i samråd med ansvarig 

för avfallshantering. 
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PLANFÖRSLAG OCH FÖRÄNDRINGAR 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utvidgning av Östra kyrkogården och dess 

verksamhet. Utöver detta möjliggörs det för en gång och cykelväg längs Österleden samt en 

parkering med huvudfunktion för Bullerdalens naturreservat.  Vidare är syftet att fastställa platsens 

ändamål till begravningsplats genom detaljplan. Vid utformning av planförslaget har Plan och 

bygglagen (2010:900) och Boverkets Allmänna råd (2014:5) används, lagstöd redovisas i sin helhet 

nedan för respektive planbestämmelse.  

 

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATSMARK 

GATA PBL (2010:900) 4 kap. 5§ 4 st. 2 p 

Användningen tillämpas för områden avsedd främst för både fordonstrafik och gång- och cykeltrafik 

som har sitt mål vid gatan. I användningen ingår även komplement som behövs för gatans funktion. 

Användningen gata kan betecknas GATA och kan vid färgläggning ges ljusgrå färg. 

GÅNG PBL (2010:900) 4 kap. 5§ 4 st. 2 p 

Användningen tillämpas för områden för gångväg. Användningen betecknas GÅNG och ges vid 

färgläggning ljusgrå färg. 

CYKEL PBL (2010:900) 4 kap. 5§ 4 st. 2 p 

Användningen tillämpas för områden för cykelväg. Användningen betecknas CYKEL och ges vid i 

plankartan färgläggning ljusgrå färg. 

P-PLATS PBL (2010:900) 4 kap. 5§ 4 st. 2 p 

Användningen tillämpas för områden för parkering. I användningen ingår även komplement som 

behövs för parkeringens funktion. Användningen parkering betecknas P-PLATS och ges vid 

färgläggning ljusgrå färg. 

NATUR PBL (2010:900) 4 kap. 5§ 4 st. 2 p 

Användningen används för att reglera naturmark som till exempel grön- och skogsområden som 

inte är anlagda och inte sköts mer än enligt skötselplan eller genom viss städning. Användningen 

anges på plankartan med versaler, NATUR och ges vid färgläggning ljusgrön färg. 

 

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK 

BEGRAVNING PBL (2010:900) 4 kap. 5§ 4 st. 3 p 

Användningen tillämpas för områden för begravningsändamål. Till begravningsändamål hör den 

mark som behövs för alla former av begravning. Likaså de byggnader och anläggningar som 

verksamheten kräver, exempelvis ceremonilokaler, bårhus och krematorier. Användningen 

begravningsplats betecknas M och ges vid färgläggning lila färg. 

TEKNISK ANLÄGGNING PBL (2010:900) 4 kap. 5§ 4 st. 3 p 

Användningen teknisk anläggning tillämpas för områden för tekniskt ändamål, i det här fallet för 

transformatorstation. Anläggningarna kan generera lågfrekvent buller, vibrationer, lukt eller övrig 

störning. Inom planområdet finns redan etablerade anläggningar. Användningen betecknas E1 och 

ges vid färgläggning blå färg.  
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS 

UTFART  

Utfartsförbud PBL (2010:900) 4 kap. 9§ - Ofyllda cirklar ovan användningsgräns: Körbar förbindelse 

får inte anordnas. Ett in- och utfartsförbud läggs till i plankartan med syfte att säkra en lämplig infart 

till parkeringen. 

 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK 

BEGRÄNSNING AV MARKENS UTNYTTJANDE   

Prickmark PBL (2010:900) 4 kap. 11§ 4 st. 1 p - anger mark som inte får förses med byggnad. 

Bestämmelsen tillämpas för att bevara ett byggnadsfritt avstånd av lämplighetsskäl till allmän 

platsmark. Dessutom tillämpas den för att bevara ett byggnadsfritt avstånd till de raviner som ligger 

utanför planområdet, i Bullerdalens- samt Torkesvikens naturreservat. Delar av den mark som inte 

får förses med byggnad närmast naturreservaten är beräknad utifrån resultatet av den geotekniska 

utredningen gällande ras och skred, dvs att byggnader inte ska placeras inom ett avstånd 

motsvarande det dubbla djupet av ravinerna. Dessutom används det bebyggelsefria området för att 

säkerställa ett lämpligt område till den sekundära leden för farligt gods. 

MARK  

n1 PBL (2010:900) 4 kap. 5§ 4 st. 2 p – Markens höjd får inte vara högre än 110,5 meter över 

nollplanet.  

MARKENS ANORDANDE OCH VEGETATION 

n2 PBL (2010:900) 4 kap. 5§ 4 st. 2 p – Marken ska vara tillgänglig för omhändertagande av 

dagvatten. Dagvatten från anlagd mark ska ledas till anvisad förbindelsepunkt (damm) för 

fördröjning. 

 

OMFATTNING 

Högsta nockhöjd PBL (2010:900) 4 kap. 16§ 4 st. 1 p - Högsta nockhöjd på 10 meter medges för 

huvudbyggnad avseende ändamålet begravningsplats och gäller inom egenskapsområdet. 

Nockhöjd är den högsta delen av byggnadens takkonstruktion. Enstaka byggnadsdetaljer såsom 

antenner, spiror, kors och övriga uppstickande delar får överstiga byggnadens nockhöjd.   

 

Högsta nockhöjd PBL (2010:900) 4 kap. 16§ 4 st. 1 p - Högsta nockhöjd (119 meter) i meter över 

angivet nollplan medges för huvudbyggnad med ändamålet begravningsplats och inom 

egenskapsområdet som berör kapellbyggnaden. Höjd på bebyggelse anges i plushöjd. Nockhöjden 

innebär den högsta punkten på byggnadens takkonstruktion. Skorsten, antenner eller liknande får 

inte överstiga byggnaden nockhöjd. 

 

+119 m.ö.h (RH 2000) medger huvudbyggnadens befintliga nockhöjd. 

 

Högsta totalhöjd PBL (2010:900) 4 kap. 16§ 4 st. 1 p - Högsta totalhöjd (4,5 meter) i meter medges 

för transformatorstation inom användningsområdet.  
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RIVNINGSFÖRBUD 

r1 PBL (2010:900) 4 kap. 16§ 4 st. 4 p – Byggnad får inte rivas 

UTFÖRANDE  

b1 PBL (2010:900) 4 kap. 16§ 4 st. 1 p – Endast 30% av markytan får hårdgöras 

 

b2 PBL (2010:900) 4 kap. 16§ 4 st. 1 p - Endast 50% av markytan får hårdgöras 

 

VARSAMHETSBESTÄMMELSER 

k1 PBL (2010:900) 4 kap. 16§ 4 st. 2 p- Taktäckning ska vara av terrakottafärgat enkupigt tegel. 

Taket skall ha en tornliknande utformning. 

 

k2 PBL (2010:900) 4 kap. 16§ 4 st. 2 p- Fasader ska vara av puts och målas i ljus-beige färg 

 

k3 PBL (2010:900) 4 kap. 16§ 4 st. 2 p– Befintlig stenpartier såsom socklar längs fasadens nederkant 

samt entréer ska bibehållas med avseende på volym och proportion i samband med åtgärder 

såsom renovering. Sockelkaraktären ska vara av gråa stenplattor. 

 

k4 PBL (2010:900) 4 kap. 16§ 4 st. 2 p– Befintlig byggnads karaktärsdrag vad gäller kulturhistoriska 

värden gällande volym, detaljer, material och färgsättning ska bibehållas.  

 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK 

MARKRESERVAT FÖR ALLMÄNNYTTIGT ÄNDAMÅL 

u1 PBL (2010:900) 4 kap. 6§ - Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Marken ska 

vara tillgänglig för underjordiska ledningar. Områdena ska hållas byggnadsfritt och tillgängligt. 
 

UPPHÄVANDE AV STRANDSKYDD 

a1 PBL (2010:900) 4 kap. 17§ - Strandskyddat område enligt Miljöbalken 7 kap. 13 - 18 a §§ 

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 

strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.   

 

Inom strandskyddat område är det förbjudet enligt Miljöbalken 7 kap. 15 § att: 

 

• uppföra nya byggnader, 

• ändra byggnader eller sätta upp andra anläggningar eller anordningar som avhåller allmänheten från 

att röra sig där, 

• gräva, spränga eller på annat sätt förbereda för sådana åtgärder, 

• utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv.  

 

En kommun får enligt Plan- och bygglagen (4 kap. 17 §) i en detaljplan bestämma att strandskyddet 

ska upphävas för ett område om det finns särskilda skäl, vilka listas nedan. Intresset av att ta området 

i anspråk ska väga tyngre än strandskyddsintresset. Vid varje beslut om dispens eller upphävande 

av strandskyddet ska enligt Miljöbalken 7 kap. 18 g § en fri passage lämnas för allmänhetens tillträde 

och för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv. 
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Planområdet omfattas delvis av strandskydd enligt Miljöbalken 7 kap. 13–14 §§ på grund av närheten 

till Svartälven, se bild nästkommande sida. Strandskydd finns i hela Sverige längs hav, sjöar och 

vattendrag och sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet från strandlinjen. 

Strandskyddet föreslås upphävas i tre delar av den östra sidan av planområdet genom en prövning 

enligt 7 kap Miljöbalken.   

Särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken som får beaktas är om området som avses: 

 

1. är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 

2. är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg, 

3. behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten och behovet inte kan tillgodoses 

utanför området, 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 

utanför området, 

5. behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 

utanför strandskyddsområdet, 

6. behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

 

Upphävande av strandskydd med hänvisning till särskilda skäl enligt Miljöbalken 7 kap 18 c § pt. 5  

Östra Kyrkogården är etablerad på platsen sedan lång tid 

tillbaka och anses vara den begravningsplats i kommunen 

som har utvecklingsmöjligheten. Att anlägga en helt ny 

begravningsplats någon annanstans i kommunen eller bygga 

en ny krematoriebyggnad på en annan plats anses som 

slöseri på befintliga resurser. Östra Kyrkogårdens har idag 

platsbrist och begravningsplatsen behöver expandera för att 

möta kommande behov.  Att kommunen säkrar mark för 

begravningsplats anses därmed som samhällsviktigt och ett 

angeläget allmänt intresse. Strandskyddet för markområdet 

upphävs med hänvisning till att markområdet behöver tas i 

anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 

inte kan tillgodoses utanför området.  

Det är tre relativt små områden i sammanhanget som berör 

av strandskydd. Dessa tre delar är samtliga redan 

ianspråktagna av verksamheten för begravningsplatsen. Vid 

delar av område 1 finns begravningsplatser för medlemmar i 

andra trossamfund. Begravningsplatser för detta ändamål 

kan enbart utvidgas åt den del av område 1 som idag inte är 

ianspråktaget för detta ändamål, dvs den norra delen av 

område 1. Att välja ett område utanför strandskyddat 

området skulle utgöra ett försvårande för allmänhetens 

tillgänglighet till en begravningsplats som uppfyller kraven 

för medlemmar i andra trossamfund, dvs mark som är ovigd sedan tidigare och med fri sikt mot öst. 

Enligt Begravningslagen (1990:1144 2§) har huvudmannen, i det här fallet Svenska kyrkan, skyldighet 

att tillhandahålla särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något kristet trossamfund. Delar av 

område 1 som omfattas av strandskydd betraktas som ovigd. Det område som idag finns för detta 

Områden som berörs av strandskydd. Område 1-3. 
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ändamål är ett relativt avgränsat område som dessutom redan är fullt ianspråktaget. Område 2 och 

2 är redan ianspråktagna för begravningsplatser. 

Strandskyddet föreslås upphävas inom ovannämnda områden med administrativ gräns och 

betecknas med a1 på plankartan. 

GENOMFÖRANDETID  

Genomförandetiden för planen är 5 år efter den har vunnit laga kraft. Genomförandetiden är den 

tidsperiod inom vilken en detaljplan är tänkt att kunna genomföras. Under genomförandetiden får 

som huvudregel planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja. 
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MILJÖFÖRHÅLLANDEN  

VATTEN 

Svartälven ekologiska status har bedömts som otillfredsställande i den senaste statusklassningen 

(2019). MKN är satt till god ekologisk status till 2027. När det gäller kemiskt ytvattenstatus har 

Svartälven god status. Närmast Svartälven består jordlagret av älvsediment av sand vilket har hög 

genomsläpplighet. Jordarten är till fördel då vattnet lättare infiltreras och fördröjs inom denna jordart 

än i lerjord där vattnet rör sig på ytan och inte ner i jorden. 

 

I detaljplanen har en yta frigjorts inom det planerade området där man kan samla upp och fördröja 

dagvatten. Ett sätt att behandla dagvattnet kan vara att låta vattnet passera en markbädd för att 

fördröja vattnet innan dess att det når recipienten. Detaljplanen har dessutom bestämmelser om 

andelen hårdgjord yta, i öst närmast Svartälven har bestämmelsen att endast 30 % av marken får 

hårdgöras dvs att 70% av marken ska vara genomsläpplig. Dessa planbestämmelser tillsammans 

med områdets jordart, skapar goda förutsättningar för att dagvatten från begravningsplatsen hinner 

infiltreras innan dess att det slutligen når Svartälven. I den västra delen, där begravningsplatsen 

utvidgas har bestämmelser att endast 50% får hårdgöras. Bestämmelsen har satts för att delar av 

området ligger inom verksamhetsområde för VA vilket betyder att området har möjlighet att kopplas 

på det allmänna dagvattensystemet, samt att det ligger en bit från, cirka 300–500 m, från recipienten 

(Svartälven). 

 

Enligt behovsbedömningen (2020-09-22) bedöms aktuellt planförslag inte medföra någon 

betydande miljöpåverkan, och en miljökonsekvensbeskrivning har i sin tur inte gjorts. Trots att 

området genom detaljplanens genomförande kommer genomgå förändringar, så som utvidgad 

mark för begravningsplatser så bedöms, med hänvisning till den redovisning, utredning och 

efterföljande planbestämmelser som tillagts detaljplanen gällande omhändertagande av dagvatten 

och fördröjning av detsamma genom reserverad yta för omhändertagande av dagvatten och 

andelen genomsläpplig mark i planförslaget inte bidra till försämrade miljö- och klimatförhållanden.  

 

Vatten som kommit i kontakt med gravar, exempelvis regnvatten som filtrerats genom marken där 

det skett gravsättning kallas bland annat gravvatten (lakvatten). Gravvatten kan innehålla förhöjda 

värden av organiskt material, kväve, fosfor och bakterier som riskerar att spridas till grundvattnet. 

Det kan innebära att omhändertagandet av detta vatten är anmälnings eller tillståndspliktigt. Enligt 

miljöbalken (9 kap 7 §) ska ett sådant vatten avledas och renas eller tas om hand på något annat 

sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål bör 

lämpliga dagvattenanordningar eller andra inrättningar utföras så att dagvattnet kan hanteras inom 

begravningsplatsen.  Därav har säkerställandet kring markområde för rening av dagvatten 

säkerställts inom detaljplanen (n2). Dagvattnet från begravningsplatsen ska ledas till samt renas inom 

området, ett förslag är att någon form av markbädd anordnas inom egenskapsområdet utan att 

påverka grundvattnet. En utvidgning av verksamhetsområde för dagvatten är också en 

rekommendation som skulle gynna planområdet i stort.  

 

Vatten från begravningsplatser kan som ovan nämnt spridas till grundvattnet. Enligt 

Naturvårdsverket finns dock ingen risk för spridning av mikrobiell grundvattenförorening om 

avståndet till gravarna är mer än en meter. Det finns heller ingen risk för denna typ av förorening 

från gravar som är äldre än ett år. Östra kyrkogården är en relativt modern begravningsplats där 

gravar placerat med mer än 1 meter emellan och inte lika tätt som det i regel görs på äldre 
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begravningsplatser. Kistor gravsätts normalt 1,6 meter ner i marken enligt Svenska kyrkan och enligt 

Begravningslag (1990:1144) ska en kistgrav när den är i marken vara täckt av minst 1 meter jordlager.  

 

Mätning av grundvatten har skett i samband med den geotekniska markundersökningen som utförts 

inom området. Mätningen har gjorts i den högre respektive lägre belägna delen av aktuellt 

undersökningsområde. Rören har mätts en gång i november 2019 och avläsningen visade då att 

grundvattennivån inom den västra delen var +119,3 samt +110,0 inom den östra delen av området, 

vilket visar att grundvattenförekomst finns på omkring 2,8 meter under markytan. Enligt SGU 

(Sveriges geologiska undersökning) har grundvattennivåerna inom regionen varit över de normala 

för årstiden i november 2019.  Mot öster bedöms grundvattennivån sjunka mot Svartälven och här 

kan även flera grundvattenmagasin utvecklas i sedimentjorden. Enligt SGU:s kartläggning är 

grundvattnets sårbarhet hög i de östra delarna av planområdet då marken består av genomsläppliga 

jordar ovanpå grundvattenmagasin.  Stora delar av de västra delarna av planområdet ligger inom 

lerjord. De västra delarna har låg sårbarhet då marken består av mindre genomsläppliga jordar utan 

kända magasin, enligt SGU:s kartläggning. Leran kan utgöra ett tätt lock över det jordlager som 

innehåller grundvatten. Begravningsplatsen är i stort sett redan ianspråktagen i den östra delen av 

planområdet och här finns de allra äldsta gravplatserna. Den del som främst berörs av nya kistgravar 

är den del som består av jordbruksmark där lera och silt förekommer. Grundvattenmagasinet som 

ligger inom planområdet är inte klassat som vattenförekomst med tillhörande miljökvalitetsnormer. 

Kommunen bedömer att grundvattnet inte kommer att påverkas av planförslaget.  

 

LUFTFÖRORENINGAR 
Karlskoga kommun bedömer att MKN för utomhusluft inte är på väg att överskridas i nu läget eller 

efter antagande av detaljplanen. Luftkvalitén i Karlskoga är, i jämförelse med de nationella 

gränsvärdena av god kvalitet, dvs underskrider normerna generellt sett.   

TRAFIKBULLER 

För störningskänsliga verksamheter, så som begravningsplatser, bör i första hand etableras i 

områden som inte är störda av buller eller vibrationer. Enligt 2 kap. 5 § PBL ska bebyggelse 

lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet, med hänsyn till bland annat möjligheterna att 

förebygga bullerstörningar. Buller beaktas vanligtvis inom sådana områden, i närhet till 

vägar/spårtrafik och flygplatser, där bebyggelse riskerar utsättas för trafikbuller. Vid nyetablering 

av verksamhet eller ändrad användning av områden är det viktigt att skydda störningskänsliga 

verksamheter. Sådan verksamhet bör inte lokaliseras alltför nära en infrastrukturanläggning om 

delar av området exponeras av för höga bullernivåer. Exempelvis bör parker och 

begravningsplatser i tätorter ge möjlighet till avkoppling från omgivande miljöer, som ofta är 

bullerexponerade. Naturvårdverket har tagit fram ett riktvärde på 55 dBA för rekreationsområden.  

BULLERBERÄKNING 

Österleden 2017   Österleden 2017  
Antal fordon/dygn: 2810   Antal fordon/dygn: 2810 

Andel tung trafik: 10 %    Andel tung trafik: 10 %  

Medelhastighet (skyltad hastighet): 70 km/h   Medelhastighet (skyltad hastighet): 70 km/h  

Vägbredd köryta: 9 meter    Vägbredd köryta: 9 meter  

Mottagaravstånd: 15 meter   Mottagaravstånd: 80 meter 

Beräkningen från Österleden mitt visar  

värden på 62 dBA ekvivalent ljudnivå  

för det område som närmst prövas för 

begravningsändamål, 15 meter från  

vägområdets mitt. Bullerberäkningen visar  

att riktlinjerna för buller överskrids. 

Beräkningen från Österleden mitt visar  

värden på 55 dBA ekvivalent ljudnivå för det område 

som prövas för begravningsändamål 

80 meter från vägområdets mitt.  

Bullerberäkningen visar att riktlinjerna för buller  

inte överskrids. 
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Bedömning buller: 

Det är endast en liten del av begravningsplatsen som riskeras att utsättas för bullernivåer som ligger 

över Naturvårdverkets riktvärden för rekreationsområden. Illustrationen nedan syftar till att visa vilka 

områden inom planområdet som utsätts för buller. Inom gult område överskrids inte 

Naturvårdverkets riktvärde men inom orange överskrids den endast med 7 dBA från 

rekommendationerna. I och med att majoriteten av begravningsplatsen ligger utanför dessa 80 

meter och sluttar svagt neråt mot Svartälven bedömd bullret inte påverka besökare i område.t 

Dessutom finns god tillgång till rekreationsområden utanför planområdet i reservaten där människor 

kan leta sig till avkoppling. Eftersom bullernivåerna endast överskrids inom ett 80 meters spann från 

vägområdet och att det finns god tillgång till rekreations på andra delar av begravningsplatsen anser 

kommunen att inga åtgärder kring buller behöver göras för planområdet då riktvärdena inte 

överskrid i den övervägande delen av planområdet.  

 

EVENTUELLA KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET 

NOLLALTERNATIV 

Upprättas inte förslag till detaljplan innebär det att en utveckling av Östra Kyrkogården uteblir och 

bristen på begravningsplatser i kommunen kvarstår. Vidare innebär att det att jordbruksmarken som 

ligger i den nordvästra delen av planområdet bibehålls. Ett annat nollalternativ är att en ny 

begravningsplats inom närtid behöver anläggas på en annan plats inom kommunen då det enligt 

prognoser talar för ett ökat behov av begravningsplatser inom närtid.   

 

BEBYGGELSE, LANDSKAPSBILD OCH NATURMILJÖ 

I planförslaget har utformningsbestämmelser, höjdbestämmelser samt prickmark lagts till på 

plankartan. Detta för att i möjligaste mån bevara de arkitektoniska egenskaperna för 

kapellbyggnaden samt vyn som man möts av vid begravningsplatsen befintliga entré. Planförslaget 

möjliggör för ett bebyggelsefritt område framför och på sidorna av kapellbyggnadens södra del.  

>62 dBA 

>62 ->55 dBA 

< 55 dBA 
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Planförslaget innebär en förändring av delar av området då det ändras från ängs- och åkermark till 

begravningsplats. Landskapsbilden kommer därmed att förändras. Delar som idag utgörs av ängs- 

och åkermark kan komma att hårdgöras med exempelvis förrådsbyggnader, parkeringar, 

gångvägar, planteringar samt nya gravplatser. En begravningsplats sköts i regel i liknelse med 

parkmiljöer och är ofta belyst stora delen av dygnet. Detta kan komma göra att den yta mellan 

Österleden och kapellet kommer att få ett annorlunda utseende vilket kommer innebära att miljön 

kommer skötas och förvaltas på samma sätt som övriga delar av begravningsplatsen som redan är 

ianspråktagna. Gräsytor kan komma att anläggas och sedan klippas och träd och buskar kan komma 

att planteras. Förvaltare av begravningsplatser anpassar ofta kyrkogårdar utifrån befintliga 

förhållanden såsom höjder, berg i dagen, träd, små rinnande vattendrag etc vilket kommer att ge 

mer värde för landskapet i sig som gör att utvidgningen av begravningsplatsen kommer smälta in i 

omgivningen. Utöver detta används en begravningsplats ofta av allmänheten och likställs med ett 

rekreationsområde där många besökare strövar utan att ha ett särskilt ändamål. Den jordbruksmark 

som tas i anspråk kommer i och med planförslaget istället att kunna användas av fler personer i 

kommunen än enbart av en lantbrukare som tidigare.  

 

Inom kvartersmarken strax söder om infarten till begravningsplatsen har en yta säkerställts för 

begravningsändamål vilket syftar till plantering av träd som ska skapa en form av allé. Träden ska 

fungera som en barriär till Dalen växthus generera till en snyggare entré till begravningsplatsen. 

Dessa ytor kommer att göra så att miljön mellan vägen in till kyrkan och växthuset kommer att 

förändras. Som det ser ut idag möts man av baksidan av Dalens växthus. Baksidan av Dalens växthus 

består idag av långa fasader i röd plåt. Träden kommer ha en avskärmande effekt mot denna sida 

av verksamhetsområdet för Dalens växthus.  

 

De enskilda intressen som främst påverkas av en eventuell utbyggnad av begravningsplatsen är 

bostadsfastigheterna som ligger 75 meter väster om planområdet, som i vissa fall får förändrade 

omgivningar en bit ifrån sin fastighet. Detta gäller främst den utblick över jordbruksmarken som tas 

i anspråk för begravningsändamål i och med planförslaget. Några riskavstånd eller andra generella 

riktlinjer gällande avstånd mellan en begravningsplats och annan bebyggelse finns inte fastställt 

nationellt. Det finns heller inget som tyder på att en samlokalisering av bostäder och 

begravningsplatser ses som en risk utifrån människors hälsa och säkerhet vid studerandet av andra 

begravningsplatser runt om i landet.  Boverket har dock tillsammans med naturvårdsverket, 

Räddningstjänst samt Socialstyrelsen presenterat allmänna råd för planering nära 

miljöstörandeverksamheter, ”Bättre plats för arbete” vilket redovisar olika typer av säkerhetsavstånd 

från olika miljöstörandeverksamheter till annan bebyggelse såsom bostäder. Just begravningsplatser 

eller krematorier finns inte nämnda i de allmänna råden men i samma råd anges riktvärdet för 

skyddsavstånd för mindre förbränningsanläggningar till 50–200 meter, vilket kan som närmast 

likställas med krematorier. Det högre värdet, alltså det som har 200 meters säkerhetsavstånd, avser 

fastbränsleanläggningar med bränslelager och de lägre avstånden avser gas- och oljeeldade 

anläggningar. Med hänsyn till faktorer såsom buller, transporter, psykiska besvär m.m. har 

skyddsavstånd för krematorier bedömts i tillståndsärenden ligga inom intervallet 50–100 meter, 

enligt Naturvårdsverkets branschfakta: Krematorieverksamhet - utgåva 4. Krematoriet som är 

placerat vid Östra kyrkogården ligger ca 200 meter från närmaste bostadsbebyggelse. 

Krematorieverksamheter är dessutom tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen 

(2013:251):93.20.B, vilket ställer särskilda krav på antalet kremeringar, utsläpp, buller, avfall m.m. 

Kommunens bedömning är därför att 75 meter mellan närmsta del av begravningsplatsen samt 

bostäder i väst är ett accepterat avstånd som tillfredsställer människors hälsa och säkerhet. Dessutom 

finns det inga planer på att krematoriet kommer hamna närmre bostadsbebyggelsen än vad den 
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ligger i dagsläget då krematoriet precis byggts ut under 2020–2021. Förslag till detaljplan berör ett 

markområde som är det enda där begravningsplatsen har utvecklingsmöjligheter. Genom att 

Karlskoga växer och befolkningsunderlaget ökar har området kommit att bli aktuellt för en 

utbredning av begravningsplatsen.  Det viktigt att utnyttja marken på ett resurseffektivt sätt vilken 

planförslaget bedöms att bidra med. Med hänsyn till dessa aspekter bedömer kommunen att 

fördelarna som planen medför därmed väger tyngre än nämnda olägenheter (2 kap. 6 § & 4 kap. 

33 § PBL). 

 

TRAFIK OCH TILLGÄNGLIGHET 

Tillfart till begravningsplatsen sker genom en lokalgata som löper från Österleden och förbi Dalens 

växthus för att sedan ledas vidare längs begravningsplatsen västra sida ner mot en mindre parkering 

vid Bullerdalens naturreservat. Det finns även en parkering inom planområdets södra delar i 

anslutning till lokalgatan som leds från Österleden. Planförslaget skapar möjlighet för utbredning av 

denna parkering och främst användas av människor till och från rekreationsområdet Bullerdalen. I 

och med det ökade antalet gäster i kommunens naturreservat skapar utökningen av parkering större 

tillgänglighet till reservatet. Ett utfartsförbud säkerställs vid parkeringen mot infarten direkt från 

Österleden. Det skapas även möjlighet för en separerad gång- och cykelväg längs med Österleden 

som sedan eventuellt kan byggas ut och kopplas på det befintliga gång och cykelvägnätet strax 

söder och samt ca 130 meter norr om planområdet. Detta kommer i framtiden skapa möjlighet för 

en säkrare väg för exempelvis skolungdomar till Torkesvikens naturreservat där idrott ofta utövas. 

Inom kvartersmarken är det upp till begravningsplatsen verksamhetsutövare att anlägga vägar samt 

parkering för besökare. Detta skapar en flexibilitet för verksamhetsutövaren som kommer förvalta 

begravningsplatsen under lång tid framöver.  Kommunen har tagit hänsyn till allmänhetens 

tillgänglighet genom att planlägga för en gång- och cykelväg längs med Österleden för att inte 

försämra allmänhetens tillgång till området. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
En genomförandebeskrivning redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 

fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett ändamålsenligt genomförande av 

detaljplanen. Beskrivningen är vägledande för genomförandet och har ingen rättsverkan. 

HANDLÄGGNING OCH TIDPLAN  

Karlskoga kommun har valt att handlägga denna detaljplan med ett utökat förfarande enligt Plan- 

och bygglagen (SFS 2010:900). Handläggningen påbörjades 2018, återupptogs 2020. Detaljplanen 

planeras sändes ut på samråd under vintern 2021, granskning under sommaren 2021 och förväntas 

bli antagen under hösten 2021. Genomförandet av detaljplanen bedöms vara färdigställd 5 år efter 

att detaljplanen har vunnit laga kraft.  

HUVUDMANNASKAP OCH ANSVARSFÖRDELNING 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark. Lantmäterimyndigheten verkställer de 

fastighetsrättsliga genomförandefrågorna efter ansökan. Det tekniska genomförandet av allmänna 

anläggningar ombesörjes av Karlskoga Energi och Miljö AB. Exploatören svarar för och bekostar 

iordningsställande av kvartersmark och därmed sammanhängande utredningar, undersökningar 

samt eventuella åtgärder och tillstånd m.m. Kommunen ansvarar för skötsel och anläggning inom 

parkmark, p-plats, natur samt gatumark. 

 

Inom kvartersmarken strax söder om infarten till begravningsplatsen har en yta säkerställts för 

begravningsändamål vilket syftar till plantering av träd i form av allé för att skapa en barriär till Dalen 

växthus. I marköverlåtelseavtal kommer kostnader, ansvar och förvaltning av detta redogöras. Denna 

del ska efter tecknat av marköverlåtelseavtal överlåtas till Svenska kyrkan. Övriga skyldigheter eller 

åtaganden framgår av eventuella marköverlåtelseavtal-/markanvisningsavtal.  Utöver detta är den 

part som initierar åtgärder som flytt av kablar ansvarig för eventuella kostnader. 

 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA KONSEKVENSER 

Detaljplanen illustrerar nybildande av 

områden som skall användas för 

kvartersmark med användningen 

begravningsändamål. Angiven 

kvartersmark berör fyra fastigheter, Bråten 

2:23, delar av Bråten 2:22, mindre del av 

Bråten 2:24 samt delar av Bråten 2:17. 

Fastigheterna Bråten 2:23-2:24 samt 

Bråten 2:17 ägs av Karlskoga kommun. 

Delar av nämnda fastigheter kan slås 

samman med Bråten 2:23 som ägs av 

Svenska Kyrkan, se förslag på bild till 

höger. Fastigheterna kan komma att delas 

upp genom avstyckning i en fastighet eller 

fler.  

 

 

 Områden som kan överlåtas för begravningsändamål inom röd linje. 

Plangränser kan användas vid nybildande av fastigheter. 
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Vidare ska delar av Bråten 2:22 i sydvästra delen av planområdet, den del som idag används som 

infart, fortsatt användas för allmänt ändamål, gata, parkering och park. Gatan, parkeringen samt 

naturmarken ska efter att planförslaget vinner laga kraft förvaltas av Karlskoga kommun. 

Detaljplanen medger fastighetsreglering och upplåtande av avtal för ledningar, de åtgärder som 

krävs för fastighetsbildning initieras och bekostas av exploatören om inget annat avtalas.  

 

PLANEKONOMI  

Detaljplanen bekostas av Svenska Kyrkan enligt avtal. Planavgift ska inte tas ut i samband med 

bygglovsprövning.  
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Granskningen syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör 
planförslaget. Kommunen ska vid utökatförfarande under minst tre veckor ställa ut 
(granskning) förslag till detaljplan med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, 
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BAKGRUND OCH SYFTE 
 
Planområdet ligger i den nordöstra delen av Karlskoga kommun i stadsdelen Bråten ca 3,5 km 
nordöst om Karlskogas centrum. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utvidgning av 
nuvarande begravningsplats och dess verksamhet genom att långsiktigt säkerställa ytor som 
behövs för driften av begravningsplatsens verksamhet. Begravningsplatsen ges möjlighet till 
expansion i norr, samt väster av befintlig begravningsplats. Därtill skapas möjlighet för en gång – 
och cykelväg längs med Österleden samt säkerställande av parkering för Bullerdalens 
naturreservat. 

GGRANSKNING 
Detaljplanen var ute på granskning mellan den 15 juni – 6 juli 2021. Granskningshandlingarna har 
under perioden funnits tillgängliga i entréhallen på Skrantahöjdsvägen 35 i Karlskoga samt på 
kommunens hemsida, www.karlskoga.se. Fysiska och digitala handlingar har skickats till sakägare 
och obligatoriska remissinstanser, såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, samt till allmänheten efter 
förfrågan. Handlingarna har varit offentliga på kommunens hemsida under granskningsperioden. 
Granskningsperioden har även anslagits på kommunens officiella anslagstavla. 
 
Inkomna remissvar med synpunkter har inkommit från:  

 Länsstyrelsen (Bilaga 1) 
 Privatperson 1 (Bilaga 2) 
 Tillväxt- och tillsynsförvaltningen – Bygglov (Bilaga 3) 

 
Inkomna remissvar utan synpunkter har inkommit från:  

 Bergslagens Räddningstjänst  
 Trafikverket 
 Karlskoga Energi och Miljö  
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Tillväxt- och tillsynsförvaltningen - Miljö  
 Kultur- och föreningsförvaltningen 
 Kommunala lantmäterimyndigheten  
 Socialförvaltningen 
 Gymnasienämnden 
 Barn och utbildningsnämnden 
 Samhälle och Serviceförvaltningen - Park 
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SÄNDLISTA 

Sakägare 
Till berörda av pågående planering enligt 
fastighetsförteckningen.  

Karlskoga kommun 
Karlskoga Energi- och miljö  
 

info@karlskogaenergi.se (Karlskoga Energi & Miljö) 
registrator@karlskogaenergi.se (registrator) 

Kommunstyrelsens ledningskontor kommunstyrelsen@karlskoga.se 
bo.bjork@karlskoga.se (samhällsplaneringschef)  
karl.selander@karlskoga.se (näringsliv och tillväxtschef) 
niklas.olsson@karlskoga.se (strategisk planerare) 
jorgen.skog@karlskoga.se (säkerhetssamordnare) 
bjorn.winnbergpersson@karlskoga.se (mark- & 
exploateringschef) 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande ronnie.erhard@karlskoga.se 
Ungdomsfullmäktige ungdomsfullmäktige@karlskoga.se 
Samhälle och serviceförvaltningen (SSF) ulrika.lundgren@karlskoga.se (förvaltningschef) 
SSF Verksamhetsstab robert.gustafsson@karlskoga.se (verksamhetscontroller) 
SSF Miljösamordning miljosamordning@karlskoga.se 
SBF Stadsarkitekt ann.dakovic@karlskoga.se 
TTF Bygg- och miljökontoret myndighetsnamnd@karlskoga.se 

trond.reimers@karlskoga.se (förvaltningschef) 
SSF Teknik- och fastighetsavdelning teknikfastighet@karlskoga.se 

josephine.nilsson@karlskoga.se (trafikhandläggare) 
agnetha.kohler@karlskoga.se (trafikingenjör) 
robert.brann@karlskoga.se (fastighetschef) 
veronica.holmen@karlskoga.se (stadsträdgårdsmästare) 

SSF Samhällsutveckling- och geodata 
avdelningen 

liv.hellquist@karlskoga.se (avd. chef samhällsutveckling- och 
geodata avd.) 
johanna.hellsing@karlskoga.se (mätningsingenjör) 
magnus.jordan@karlskoga.se (mätningsingenjör) 
ida.englund@karlskoga.se (planarkitekt) 
daniel.rankedal@karlskoga.se (planarkitekt) 
madeleine.eriksson@karlskoga.se (planarkitekt) 
georgios.apostolidis@karlskoga.se (planarkitekt) 
oscar.sawstrom@karlskoga.se (kommunbiolog) 
daniel.berg@karlskoga.se (projektkordinator) 
malin.loow@karlskoga.se (projektledare) 

SSF Folkhälsa fkn@karlskoga.se 
Skolförvaltningen bun@karlskoga.se  

gymnasienamnden@karlskoga.se 
Kultur- och föreningsförvaltningen kfn@karlskoga.se 
Socialförvaltningen sn@karlskoga.se 

Intressenter 
Region Örebro län regionen@regionorebrolan.se 
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Skanova skanova-remisser-orebro@skanova.se 
Trafikverket eskilstuna@trafikverket.se 
Lantmäteri (KLM) lantmateri@karlskoga.se 
Länsstyrelsen Örebro län orebro@lansstyrelsen.se 
Bergslagens räddningstjänst bergslagens.rtj@brt.se 
Karlskoga hembygdsförening karlskogahembygd@gmail.com  
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Illustrationen visar tänkbar riktning på ev. kommande gång- 
och cykelväg med svart pil och var stråket ev. kopplas samman 
med befintlig gång- och cykelväg med röd markering. 

 

 

INKOMNA YTTRANDEN 

PRIVATPERSONER ELLER SAKÄGARE 
PPrivatperson 1 har tagit del av granskningshandlingarna och har lämnat skriftligt yttrande, se 
bilaga. 
 
Kommentar: Samhälle- och serviceförvaltningen har full förståelse för att det kan upplevas som att 
övergångstället för gång- och cykeltrafikanter från parkeringen till den befintliga cykelvägen 
placeras för tätt in på Österleden. Detta är något som diskuterats och undersökts tillsammans med 
kommunens trafikenhet. Kommunen som är väghållare för den väg in till kyrkogården samt 
Trafikverket, som är väghållare för Österleden förhåller sig till rapporten ”Vägar och gators 
utformning” (VGU 2004:08) vid angöring av bland annat övergångställen. Rapporten anger att 
placeringen av övergångställen på sekundära vägar ska ske med ca 6 meter indrag från 
primärvägens körbanekant, för att det exempelvis ska vara möjligt att stanna innan övergångstället 
utan att riskera att högersvängande fordon från primärvägen till sekundärvägen, hindrar rakt 
framåtgående trafik på primärvägen. Detta innebär i praktiken att övergångställen i regel är 
placerade ungefär en normal billängd in från en primärväg.  
 
Ett övergångställe vid vägen som leds in till Östra kyrkogården hamnar efter noggrannare 
mätningar som närmst 18 meters från primärvägen (Österleden). Avståndet ses ur 
säkerhetssynpunkt som en acceptabel placering av ett övergångställe. Dessutom anses sikten som 
god i korsningen. Ett in- och utfartsförbud, som anges på plankartan för biltrafik, bidrar även med 
att säkerhetsnivån höjs för fotgängare och cyklister då det kommer förhindra in- och utkörande 
bilar från parkeringen i höjd med övergångstället.  
 
Vad gäller stycket om planskild gång och cykelväg är det en felskrivning och Samhälle och 
Serviceförvaltningen uppskattar observationen. Inför antagande revideras planbeskrivningen att 
det handlar om en separerad gång- och cykelväg.   
 
Med den norra gång – och cykelvägen som beskrivs i 
samrådsredogörelsen menas den gång – och cykelväg 
som leder från Bråtenskolan till Bråtenspåret, ca 130 
meter norr om planområdets norra delar, se röd 
markering på bild till höger. När det kommer till 
sammankopplingen med den norra gång – och 
cykelvägen och den gång – och cykelväg som 
möjliggörs i planförslaget är det inget som fastställs i 
aktuellt planförslag då det ligger utanför 
planområdesgränsen. Kommunen står som ägare till 
marken mellan planområdets norra delar och befintlig 
gång – och cykelväg i norr, dvs gärdet. Området 
mellan dessa är inte detaljplanelagt och det finns 
därmed inga hinder i detaljplan för att angöra en 
förlängning av den gång- och cykelväg som möjliggörs 
i planförslaget. 
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KOMMUNALA REMISSINSTANSER 
Tillsyn och tillväxtförvaltningen (bygglov) 
Tillsyn och tillväxtförvaltningen (bygglov), har tagit del av granskningshandlingarna och har 
lämnat skriftligt yttrande, se bilaga. 
 
Kommentar: Inom kvartersmarken är det upp till begravningsplatsens verksamhetsutövare att 
anlägga parkering.  

ÖVRIGA REMISSINSTANSER 
Inga övriga remissinstanser har erinrat sig mot planförslaget. 

STATLIGA REMISSINSTANSER 

Länsstyrelsen Örebro län 
Länsstyrelsen har tagit del av granskningshandlingarna och har lämnat råd planförslaget, se bilaga.  
 
Kommentar: Bestämmelse om höjdangivelse på kvartersmark för transformatorstation (E1) läggs till 
inför antagande. 
 

REVIDERINGAR I ANTAGANDEHANDLINGARNA 
Följande revideringar görs i antagandeshandlingarna: 
  

 Plankartan justeras med en höjdangivelse för transformatorstation. 

 Redaktionella ändringar görs i planbeskrivningen. 

 

Samhälle och Serviceförvaltningen 
Karlskoga kommun 
 



Yttrande
1(1)

Datum Diarienummer
2021-06-29 402-5353-2021

Karlskoga kommun
detaljplan@karlskoga.se

Postadress Gatuadress Telefon E-post Internet Organisationsnummer
701 86  ÖREBRO Stortorget 22 010–224 80 00 orebro@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/orebro 202100-2403

Detaljplan för Östra kyrkogården - Bråten 2:23 
m.fl., Karlskoga kommun
Detaljplanen har överlämnats till Länsstyrelsen i enlighet med 5 kap. 18 § plan- 
och bygglagen (PBL). Länsstyrelsen har beretts tillfälle att lämna synpunkter.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer att 
prövas.

Råd enligt 2 kap. PBL

Planbestämmelser
På plankartan saknas höjdangivelse på kvartersmark för transformatorstation (E1). 

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av bitr. enhetschef Jonas Jansson med samhällsplanerare 
Camilla Lund som föredragande.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilaga 1



1

Madeleine Eriksson

Från: mats.g.persson@blixtmail.se
Skickat: den 14 juni 2021 20:26
Till: Karlskoga - Detaljplan
Ämne: Re: Sv: Östra kyrkogården SBN 2017.0289

Hej! 

Jag har idag fått brev om granskning av detaljplaneförslaget för Östra Kyrkogården. 
Jag har förstås särskilt tittat på hur mina synpunkter behandlats. 
Jag tycker att mina synpunkter på dragningen av cykelvägen har missförståtts. 
Såhär står det i samrådsredogörelsen: 

"Den befintliga cykelväg som angränsar till planområdet sydvästra delar, ska kopplas samman med den yta som 
avsetts för ny gång – och cykelväg längs med Österleden. Det kommer finnas en gång- och cykelöverfart ca 10 meter 
in på den befintliga väg som går in till begravningsplatsen och växthuset Dalen. Detta betyder att man kommer 
behöva passera över den yta som är planlagd som parkering i planförslaget. Detta kommer skapa en blandtrafik men 
kommunen bedömer att detta med kombination av utfartsbud (utfartsförbud?) från parkeringen vid detta läge är en 
lämplig lösning. I granskningshandlingarna justeras gång – och cykelvägen och sträckan förlängs en aning söderut 
längs med parkeringen så att fotgängare och cyklister kommer passera parkeringsplatsens södra delar istället för den 
norra delen av parkeringen där in och utfarten med fordon kommer ske." 

Jag tror inte att det kommer att bli något problem för cykeltrafik att någonstans korsa parkeringsplatsen avsedd för 
besökare till Bullerdalen. Det blir nog inte så många besökare under skoltid. 
Däremot kan det i samband med begravningar - som sker på dagtid - vara en hel del trafik ut och in till kapellen och 
kyrkogården. Denna trafik kommer från den ibland ganska hårda och ofta alltför snabba trafiken på Österleden. Då är 
det mycket att hålla reda på för någon som t.ex. ska svänga vänster norrifrån in mot kyrkogården. Om det då finns ett 
markerat övergångsställe bara 10 meter från Österleden med rätt till företräde för gångtrafikanter så kan det bli lite 
mycket att hålla reda på för en bilförare. Självklart så ska en vägtrafikant följa alla trafikregler, men det är inte fel med 
en bra trafikmiljö. 

Jag tycker fortfarande att det är olämpligt att ha gång- och cykelpassagen så nära Österleden. Passagen bör ligga 
längre in på vägen - kanske t.o.m. bortom parkeringsplatsen. 

Å andra sidan så står faktiskt nedanstående på sidan 24 i planbeskrivningen: 

"Det skapas även möjlighet för en planskild gång- och cykelväg längs med Österleden som sedan kan kopplas på det 
befintliga gång och cykelvägnätet strax söder och norr om planområdet. Detta skapar då en säkrare väg för 
exempelvis skolungdomar till Torkesvikens naturreservat där idrott ofta utövas." 

En planskild korsning - alltså en tunnel under infarten för gång- och cykeltrafik - tar bort riskerna med korsningen. 
Dock kan jag inte tolka plankartan som att det ska bli en sådan planskild korsning. 
Dessutom finns det just nu inget "befintligt gång- och cykelvägnät norr om planområdet". Norr om den inritade 
cykelvägen på plankartan finns bara det nuvarande gärdet. 

Med vänlig hälsning 

Mats Persson 

Längdhoppsvägen 5 

Karlskoga 

April 12, 2021 7:42 AM, "Karlskoga - Detaljplan" <detaljplan@karlskoga.se> wrote: 

Tack för ditt mail! Dina synpunkter är nu mottagna och läggs till ärendet.  

Bilaga 2



GRANSKNINGSREMISS 
DETALJPLAN  
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

KARLSKOGA KOMMUN  Datum: 2021-06-15 
*************************************************************************************************** 
Förslag till detaljplan för:

Östra kyrkogården – Bråten 2:23 m.fl. 
Granskningstid 15/6–6/7 2021

Yttrande kan tecknas nedan, varefter blankett återsändes senast den 6/7 2021 till 

 Madeleine Eriksson 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 Madeleine.eriksson@karlskoga.se 

Granskningshandlingarna består av: 

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Underrättelse

****************************************************************************************************
*(För digital ifyllning, markera en ruta nedan för att skriva in ett kryss) 

SVAR: X Ingen erinran Ingen erinran om Godkännes ej, 
anmärkningar nedan se anmärkning

 beaktas   nedan 
Kommentarer: 
Vi antar att parkeringsplatser kan anläggas var som helst inom område markerat M, eller ska speciella 
områden pekas ut? 

Tillväxt- och tillsyn/Bygglov 2021-06-22  
-------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

Avsändare (fyll i förvaltning/avdelning/företag/) Datum 
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GRANSKNINGSREMISS 
DETALJPLAN  
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

KARLSKOGA KOMMUN  Datum: 2021-06-15 
*************************************************************************************************** 
Förslag till detaljplan för:

Östra kyrkogården – Bråten 2:23 m.fl. 
Granskningstid 15/6–6/7 2021

Yttrande kan tecknas nedan, varefter blankett återsändes senast den 6/7 2021 till 

 Madeleine Eriksson 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 Madeleine.eriksson@karlskoga.se 

Granskningshandlingarna består av: 

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Underrättelse

****************************************************************************************************
*(För digital ifyllning, markera en ruta nedan för att skriva in ett kryss) 

SVAR: Ingen erinran Ingen erinran om Godkännes ej, 
 anmärkningar nedan  se anmärkning 
 beaktas   nedan 

Kommentarer: 

Tommie Hedin, Skolförvaltningen  2021-06-16 

-------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

Avsändare (fyll i förvaltning/avdelning/företag/) Datum 
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GRANSKNINGSREMISS 
DETALJPLAN  
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

KARLSKOGA KOMMUN  Datum: 2021-06-15 
*************************************************************************************************** 
Förslag till detaljplan för:

Östra kyrkogården – Bråten 2:23 m.fl. 
Granskningstid 15/6–6/7 2021

Yttrande kan tecknas nedan, varefter blankett återsändes senast den 6/7 2021 till 

 Madeleine Eriksson 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 Madeleine.eriksson@karlskoga.se 

Granskningshandlingarna består av: 

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Underrättelse

****************************************************************************************************
*(För digital ifyllning, markera en ruta nedan för att skriva in ett kryss) 

SVAR: Ingen erinran Ingen erinran om Godkännes ej, 
 anmärkningar nedan  se anmärkning 
 beaktas   nedan 

Kommentarer: 

Tommie Hedin, Skolförvaltningen  2021-06-16 

-------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

Avsändare (fyll i förvaltning/avdelning/företag/) Datum 
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GRANSKNINGSREMISS 
DETALJPLAN  
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

KARLSKOGA KOMMUN  Datum: 2021-06-15 
*************************************************************************************************** 
Förslag till detaljplan för:

Östra kyrkogården – Bråten 2:23 m.fl. 
Granskningstid 15/6–6/7 2021

Yttrande kan tecknas nedan, varefter blankett återsändes senast den 6/7 2021 till 

 Madeleine Eriksson 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 Madeleine.eriksson@karlskoga.se 

Granskningshandlingarna består av: 

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Underrättelse

****************************************************************************************************
*(För digital ifyllning, markera en ruta nedan för att skriva in ett kryss) 

SVAR: Ingen erinran Ingen erinran om Godkännes ej, 
 anmärkningar nedan  se anmärkning 
 beaktas   nedan 

Kommentarer: 

Lantmäterimyndigheten// Anders Jansson 2021-06-16  
-------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

Avsändare (fyll i förvaltning/avdelning/företag/) Datum 

Bilaga 77



XGRANSKNINGSREMISS 
DETALJPLAN  
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

KARLSKOGA KOMMUN  Datum: 2021-06-15 
*************************************************************************************************** 
Förslag till detaljplan för:

Östra kyrkogården – Bråten 2:23 m.fl. 
Granskningstid 15/6–6/7 2021

Yttrande kan tecknas nedan, varefter blankett återsändes senast den 6/7 2021 till 

 Madeleine Eriksson 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 Madeleine.eriksson@karlskoga.se 

Granskningshandlingarna består av: 

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Underrättelse

*****************************************************************************************************(
För digital ifyllning, markera en ruta nedan för att skriva in ett kryss) 

SVAR: Ingen erinran Ingen erinran om Godkännes ej,
anmärkningar nedan se anmärkning
beaktas nedan 

Kommentarer: 

Kultur- och föreningsförvaltningen 2021-06-23
-------------------------------------------------------------------- ----------------------------------

Avsändare (fyll i förvaltning/avdelning/företag/) Datum
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GRANSKNINGSREMISS 
DETALJPLAN  
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

KARLSKOGA KOMMUN  Datum: 2021-06-15 
*************************************************************************************************** 
Förslag till detaljplan för:

Östra kyrkogården – Bråten 2:23 m.fl. 
Granskningstid 15/6–6/7 2021

Yttrande kan tecknas nedan, varefter blankett återsändes senast den 6/7 2021 till 

 Madeleine Eriksson 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 Madeleine.eriksson@karlskoga.se 

Granskningshandlingarna består av: 

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Underrättelse

****************************************************************************************************
*(För digital ifyllning, markera en ruta nedan för att skriva in ett kryss) 

SVAR: Ingen erinran Ingen erinran om Godkännes ej, 
 anmärkningar nedan  se anmärkning 
 beaktas   nedan 

Kommentarer: 

Socialförvaltningen, Kansli  2021-06-15 
-------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

Avsändare (fyll i förvaltning/avdelning/företag/) Datum 
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Madeleine Eriksson

Från: Madeleine Eriksson
Skickat: den 30 juni 2021 13:58
Till: Madeleine Eriksson
Ämne: VB: SBN 2017.0289 [2021SC12435]

Från: elis.hoglind@trafikverket.se
Skickat: den 21 juni 2021 11:33
Till: info@karlskoga.se <info@karlskoga.se>
Ämne: SBN 2017.0289

Karlskoga kommuns dnr: SBN 2017.0289
Trafikverkets dnr: TRV 2021/74532

Granskning gällande Detaljplan för Östra kyrkogården, Bråten 2:23 i Karlskoga kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utvidgning av nuvarande begravningsplats och dess verksamhet
genom att långsiktigt säkerställa ytor som behövs för driften av begravningsplatsens verksamhet.

Trafikverket har inget ytterligare att erinra i ärendet.

Med vänlig hälsning

Elis Höglind
Samhällsplanerare

elis.hoglind@trafikverket.se
Direkt: 010-123 05 46

Trafikverket
Box 1140
631 80 Eskilstuna
Besöksadress: Tullgatan 8
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se
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GRANSKNINGSREMISS 
DETALJPLAN  
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

KARLSKOGA KOMMUN  Datum: 2021-06-15 
*************************************************************************************************** 
Förslag till detaljplan för:

Östra kyrkogården – Bråten 2:23 m.fl. 
Granskningstid 15/6–6/7 2021

Yttrande kan tecknas nedan, varefter blankett återsändes senast den 6/7 2021 till 

 Madeleine Eriksson 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 Madeleine.eriksson@karlskoga.se 

Granskningshandlingarna består av: 

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Underrättelse

****************************************************************************************************
*(För digital ifyllning, markera en ruta nedan för att skriva in ett kryss) 

SVAR: Ingen erinran Ingen erinran om Godkännes ej, 
 anmärkningar nedan  se anmärkning 
 beaktas   nedan 

Kommentarer: 

Karlskoga Energi & Miljö AB,  
Helena Steen, VA-ingenjör 7/7-21 
-------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

Avsändare (fyll i förvaltning/avdelning/företag/) Datum 
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GGRANSKNINGSREMISS 
DETALJPLAN  
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

KARLSKOGA KOMMUN  Datum: 2021-06-15 
*************************************************************************************************** 
Förslag till detaljplan för:

Östra kyrkogården – Bråten 2:23 m.fl. 
Granskningstid 15/6–6/7 2021

Yttrande kan tecknas nedan, varefter blankett återsändes senast den 6/7 2021 till 

 Madeleine Eriksson 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 Madeleine.eriksson@karlskoga.se 

Granskningshandlingarna består av: 

Plankarta 
Planbeskrivning 
Samrådsredogörelse 
Underrättelse 

****************************************************************************************************
*(För digital ifyllning, markera en ruta nedan för att skriva in ett kryss) 

SVAR: Ingen erinran Ingen erinran om Godkännes ej,
anmärkningar nedan se anmärkning

 beaktas   nedan 
Kommentarer: 

Tillväxt- och tillsynsförvaltningen 2021-07-05  

-------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 
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Detaljplan för Östra kyrkogården – Bråten 2:23 m.fl. 
 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

Detaljplan för 





 

 
 

 
Samhälle och Serviceförvaltningen 
Handläggare 

Georgios Apostolidis 

Tjänsteskrivelse 1(2) 

2021-10-07 SBN PL 2021-00201 

  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Beslut om uppdrag att upprätta detaljplan: 
Storängsstrand – Södersolshöjden – del av Högåsen 
2:139. 
Sammanfattning 
I samband med projektering av infrastrukturen inom nuvarande 
detaljplan för Högåsen 2.139 m.fl, Västra Möckelnstranden har 
uppdagats behov av att justera vissa kvartersgränser och byggrätter i 
planens västra del för att kunna skapa bättre dagvattenlösningar, få bättre 
anpassning till topografin samt utnyttja infrastrukturen mer optimalt 
genom att addera en mindre byggrätt. Förslaget är att ersätta en mindre 
del av gällande detaljplan för Högåsen 2.139 m.fl, Västra 
Möckelnstranden så att ovan beskrivna fördelar kan uppnås redan innan 
exploateringen av området inleds. 
  
Samhälle och Serviceförvaltningens förslag till beslut är att 
Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt Samhälle och 
Serviceförvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för Storängsstrand 
– Södersolshöjden – del av Högåsen 2:139.  
 
Beslutsunderlag 
Samhälle och Serviceförvaltningen tjänsteskrivelse den 7 oktober 2021.  
 

Bakgrund (frivillig) 
I samband med projektering av infrastrukturen inom nuvarande 
detaljplan för Högåsen 2.139 m.fl, Västra Möckelnstranden har det 
uppdagats ett behov av att justera vissa kvartersgränser och byggrätter i 
planens västra del för att kunna skapa bättre dagvattenlösningar, få bättre 
anpassning till topografin samt utnyttja infrastrukturen mer optimalt 
genom att addera en mindre byggrätt. Förändringen påverkar endast mark 
som ägs av kommunen och som ännu inte är bebyggd. Förslaget är därför 
att ersätta en mindre del av gällande detaljplan för Högåsen 2.139 m.fl, 
Västra Möckelnstranden så att ovan beskrivna fördelar kan uppnås redan 
innan exploateringen av området inleds. 
 
I översiktsplanen (2011) är Västra Möckelnstranden ett utpekat 
prioriterat område för grupper av villor eller nya villaområden. 
Planförslaget anses vara förenligt med översiktsplanen. Detaljplanen 
möjliggör för en bättre hantering av dagvattenlösningar som uppdagats i 
genomförandet av detaljplan för Högåsen 2.139 m.fl, Västra 
Möckelnstranden. Vid utebliven förändring kan problem med att leda 
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bort vatten från nuvarande plats uppstå. Något som kan få konsekvenser 
för närliggande bostadsmark. Detaljplanen möjliggör även för en mindre 
byggrätt inom nuvarande naturmark för att lättare möta upp topografi och 
dagvattenlösning. 
 
Samhälle och Serviceförvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt Samhälle och 
Serviceförvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för Storängsstrand 
– Södersolshöjden – del av Högåsen 2:139. 

Georgios Apostolidis 
Planarkitekt 
 
 
Expedieras till 
Georgios Apostolidis 
Planarkitekt 
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Samhällsbyggnadsnämnden  
 

Beslut om antagande av ändring av detaljplan för 
Våtsjötorp 1:27 m fl, (del1) - (ÄDP)  
Sammanfattning 
Ärendet gäller beslut om antagande av ändring av detaljplan för 
Våtsjötorp 127 m fl, (del1) (ÄDP). 
 
Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra för två 
kompletterande vägar inom planområdet för att säkerställa 
samhällsnyttiga funktioner. Området har nyligen blivit utbyggt och 
innefattas nu av verksamhetsområde för vatten och avlopp, för detta 
krävs en ökad tillgänglighet i form av två kompletterande vägar, vilket 
även förbättrar tillgängligheten för utryckningsfordon. 
 
Samhälle och Serviceförvaltningen förslag till beslut är att 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om att anta förslag till ändring av 
detaljplan för Våtsjötorp 127 m fl, (del1) (ÄDP)  
 
Beslutsunderlag 
Samhälle och Serviceförvaltningen tjänsteskrivelse den 21 september 
2021. 
Antagandehandlingar för detaljplan Våtsjötorp 127 m fl, (del1) (ÄDP) 
Plankarta, 
Planbeskrivning, 
Samrådsredogörelse 
  
Bakgrund 
Karlskoga Energi och Miljö AB har nyligen utökat sitt 
verksamhetsområde vid planlagda områden runt Våtsjön. Under arbetet 
för att tillgängliggöra vatten och avlopp i området har det uppstått 
problem då nuvarande tillgänglighet har påvisat hinder för att effektivt 
kunna markförlägga ledningarna för området. Specifikt finns det två 
delar inom detaljplanen för Våtsjötorp del 1 som berörs. I västliga 
delarna krävs tillgänglighet bakom befintliga tomter för att sammanfoga 
två redan existerande vägar, och i östliga delarna finns önskemål att 
skapa en väg bakom redan befintliga tomter som sedan ansluts till väg i 
väst. Markägaren har varit delaktig i diskussionen med Karlskoga energi 
och miljö AB för de ingrepp som önskas och han ser även möjligheten att 
detta kan vara bra för samhällsnyttiga funktioner som exempelvis 
Räddningstjänsten med flera.  
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Beskrivning av ärendet 
Ärendet gäller antagande av detaljplan. Planområdet är beläget i 
Våtsjötorp-området, mellan E18 och Våtsjöns norra strand, ca 5 
kilometer öster om Karlskoga tätort. Syftet med ändring av detaljplanen 
är att möjliggöra för två kompletterande vägar inom planområdet för att 
säkerställa samhällsnyttiga funktioner, i det här fallet utbyggnad av 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
Detaljplanearbetet för Våtsjötorp 127 m fl, (del1) (ÄDP) inleddes till 
följd av att Samhällsbyggnadsnämnden i juni 2021 lämnade positivt 
planbesked samt beslut om planuppdrag för ändring av detaljplan 
Våtsjötorp 127 m fl, (del1) (ÄDP). Samrådshandlingar sändes ut på 
samråd den 16 juni till 7 juli. Under samrådskedet har synpunkter 
inkommit från kommunala instanser samt Länsstyrelsen i Örebro län. 
Synpunkterna har bemötts i samrådsredogörelsen och planhandlingarna 
har reviderats. Ändringen anses inte inverka på varken närliggande 
bebyggelse eller påverka känslan av att området upplevs ianspråktaget. 
Strandskyddet upphävs i ändringsområdena inom planområdet med 
hänvisning till särskilda skäl, allmänt intresse, som inte kan tillgodoses 
utanför området, enligt Miljöbalken 7 kap 18 c § pt. 5. Vägarna finns 
idag och markområdet anses ianspråktaget, vägarna anses inte äventyra 
allmänhetens tillgång till strand och vatten eller påverka livsvillkoren för 
djur- och växtliv på land och i vatten. 
 
Vidare överensstämmer ändringen med Karlskoga kommuns 
översiktsplan då vikten av att bebyggelse runt Våtsjön bör anslutas till 
det kommunala va-nätet. Ändringen ökar även tillgängligheten och 
utökar möjligheten för utryckningsfordon att ta sig till alla fastigheter 
inom planområdet. 
 
 
Samhälle och Serviceförvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förslag till detaljplan för 
Våtsjötorp 127 m fl, (del1) (ÄDP)  
 

Georgios Apostolidis 
Planarkitekt 
 
 
Expedieras till 
Georgios Apostolidis 



 

 

 

 

 

 

SBN 2020-00255 

 

 

                

ÄNDRING AV DETALJPLAN  

Våtsjötorp 1:27 m fl, (del1)   

- (ÄDP) 
 

 

 

Samrådsredogörelse upprättad 2021-07-08 

Begränsat standardförfarande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

BAKGRUND OCH SYFTE .................................................................................................................. 2 

SAMRÅD ............................................................................................................................................... 2 

SÄNDLISTA .......................................................................................................................................... 3 

INKOMNA YTTRANDEN ................................................................................................................... 3 

REVIDERINGAR I ANTAGANDEHANDLINGARNA .................................................................... 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör 

planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Kommunen ska vid 

utökat förfarande under minst tre veckor samråda om ett förslag till detaljplan med bland 

andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs. 

Synpunkter som har kommit in under samrådet om ett förslag till detaljplan, vilka redovisas 

i följande samrådsredogörelse, och bemöts där av kommunen  
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BAKGRUND OCH SYFTE 

Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra för två kompletterande vägar inom 

planområdet för att säkerställa samhällsnyttiga funktioner, i det här fallet utbyggnad av 

verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

SAMRÅD 

Detaljplanen var ute på samråd mellan den 16 juni och den 7 juli 2021. Granskningshandlingarna 

har under perioden funnits tillgängliga i entréhallen på Skrantahöjdsvägen 35 i Karlskoga samt på 

kommunens hemsida, www.karlskoga.se. Fysiska och digitala handlingar har skickats till sakägare 

och obligatoriska remissinstanser, såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, samt till allmänheten efter 

förfrågan. Handlingarna har varit offentliga på kommunens hemsida under granskningsperioden.  

 

Inkomna remissvar med synpunkter har inkommit från:  

• Lantmäteriet (KLM) (Bilaga 1 

• Länsstyrelsen (Bilaga 2) 

 

 

Inkomna remissvar utan synpunkter har inkommit från:  

 

Inga remissvar utan synpunkter har inkommit  
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INKOMNA YTTRANDEN 

 

PRIVATPERSONER ELLER SAKÄGARE 

 

KOMMUNALA REMISSINSTANSER 

 

Kommunala Lantmäteriet har tagit del av samrådshandlingarna och lämnat ett yttrande, se 

Bilaga 2. 

 

Kommentar: Revidering sker efter KLM`s kommentarer. 

 

 

ÖVRIGA REMISSINSTANSER 

 

STATLIGA REMISSINSTANSER 

Länsstyrelsen har tagit del av samrådshandlingarna och lämnat ett yttrande, se Bilaga 2. 

 

Kommentar: Planbeskrivningen förtydligas angående genomförandetiden. Ägaren av fastigheten 

där ändringarna sker har tillfrågats innan detaljplanearbetet startat. Berörda sakägare har under 

samråd haft möjlighet att motsäga sig ändringen dock har inga yttranden inkommit från sakägare. 

  

 

 

 

SÄNDLISTA 

Sakägare 
Till berörda av pågående planering enligt 

fastighetsägarförteckningen/fastighetsförteckningen.  

Karlskoga kommun 

Karlskoga Energi- och miljö  

 

info@karlskogaenergi.se (Karlskoga Energi & Miljö) 

registrator@karlskogaenergi.se (registrator) 

Kommunstyrelsens ledningskontor bo.bjork@karlskoga.se (samhällsplaneringschef)  

karl.selander@karlskoga.se (näringslivschef) 

bjorn.winnbergpersson@karlskoga.se (mark- & exploateringschef) 

niklas.olsson@karlskoga.se (strategisk planerare) 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande ronnie.erhard@karlskoga.se  

SBF Mark- och planeringsavdelningen liv.hellquist@karlskoga.se (avd.chef mark- & planeringsavd.) 

ida.englund@karlskoga.se (planarkitekt) 

madeleine.eriksson@karlskoga.se (fysisk planerare) 

georgios.apostolidis@karlskoga.se (fysisk planerare)  

Intressenter  

Lantmäteri (KLM) lantmateri@karlskoga.se 

Länsstyrelsen Örebro län orebro@lansstyrelsen.se  

Bergslagens räddningstjänst bergslagens.rtj@brt.se 

mailto:info@karlskogaenergi.se
mailto:registrator@karlskogaenergi.se
mailto:bo.bjork@karlskoga.se
mailto:karl.selander@karlskoga.se
mailto:bjorn.winnbergpersson@karlskoga.se
mailto:niklas.olsson@karlskoga.se
mailto:ronnie.erhard@karlskoga.se
mailto:liv.hellquist@karlskoga.se
mailto:ida.englund@karlskoga.se
mailto:madeleine.eriksson@karlskoga.se
mailto:georgios.apostolidis@karlskoga.se
mailto:lantmateri@karlskoga.se
mailto:orebro@lansstyrelsen.se
mailto:bergslagens.rtj@brt.se
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YTTRANDEN UTAN ERINRAN 

 

Inga yttranden utan erinran har inkommit. 

 

 

REVIDERINGAR I ANTAGANDEHANDLINGARNA 

Följande revideringar görs i antagandeshandlingarna: 

  

Enligt ovanstående kommentarer revideras plankartan enligt nedan: 

 

• Enligt ovanstående kommentarer revideras plankartan enligt nedan: 

o Planbeskrivningen revideras. 

o Plankartan förtydligas angående genomförandetiden. 

 

 

 

 



 

SAMRÅDSSREMISS 
DETALJPLAN  
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

KARLSKOGA KOMMUN             Datum: 2021-06-16 
 
*************************************************************************************************** 
Förslag till ändring av detaljplan för:  
 

Våtsjötorp 1:27 m fl, (del1) – (ÄDP) 
  
Samrådstid 16/6 – 7/7 2021    
 
Yttrande kan tecknas nedan, varefter blankett återsändes senast den 7/7 2021 till 
     

 Georgios Apostolidis 
    Samhällsbyggnadsförvaltningen 
    Georgios.apostolidis@karlskoga.se 
    
Samrådshandlingarna består av:  
 

 Plankarta 
 Planbeskrivning  
 Informationsbrev 
   Miljöundersökning 

 
    

****************************************************************************************************
* 
(För digital ifyllning, markera en ruta nedan för att skriva in ett kryss) 
 

SVAR:  Ingen erinran  Ingen erinran om        Godkännes ej, 
            anmärkningar nedan              se anmärkning 
                                beaktas                nedan 
Kommentarer: 
 
I kartan under ” Ändring av detaljplan” står det att ändringar redovisas med rött. Det behöver ju även stå 
blått. 
Felaktigt aktnummer i kartan och på sidan 5. Det skall vara 1883-P18/13 och inte 1883K-2819. 
 
 
 
 
 
 
Lantmäterimyndigheten// Åke Kappel, Anders Jansson 2021-06-22    
--------------------------------------------------------------------  ---------------------------------- 
 
Avsändare (fyll i förvaltning/avdelning/företag/)  Datum    



Yttrande
1(2)

Datum Diarienummer
2021-06-17 402-5417-2021

Karlskoga kommun,
Samhällsutveckling och geodataavdelningen
detaljplan@karlskoga.se  

Postadress Gatuadress Telefon E-post Internet Organisationsnummer
701 86  ÖREBRO Stortorget 22 010–224 80 00 orebro@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/orebro 202100-2403

Ändring av detaljplan för Våtsjötorp 1:27 m.fl. 
(del 1), Karlskoga kommun
Ändringen av detaljplanen har överlämnats till Länsstyrelsen i enlighet med 5 kap. 
11 § plan- och bygglagen (PBL), begränsat standardförfarande. Länsstyrelsen har 
beretts tillfälle att lämna synpunkter.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att ett antagande av ändringen av detaljplanen inte 
kommer att prövas.

Råd enligt 2 kap. PBL

Överensstämmelse med översiktsplan
Ändringen av detaljplanen strider inte mot översiktsplanen.

Undersökning av betydande miljöpåverkan
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt.

Genomförandetid
Det bör i planbeskrivningen uppmärksammas att genomförandetiden för den 
detaljplan som avses att ändras inte har gått ut. Enligt 4 kap. 39 § PBL får en 
detaljplan inte ändras före genomförandetidens utgång om någon fastighetsägare 
som berörs motsätter sig det. Det bör tydliggöras om berörda fastighetsägare har 
godkänt att detaljplanen ändras. På PBL Kunskapsbanken anges att om det finns 
genomförandetid kvar för planen som ska ändras ska den återstående 
genomförandetiden även gälla för den eller de planbestämmelser som 
planändringen avser. På detta sätt undviks olika genomförandetider för samma 
område. Länsstyrelsen noterar att en ny genomförandetid anges för planändringen, 
vilket inte är i enlighet med vad som anges på PBL Kunskapsbanken. 

Bilaga 1

mailto:detaljplan@karlskoga.se


Yttrande 2(2) 

2021-06-17 402-5417-2021

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av bitr. enhetschef Jonas Jansson med samhällsplanerare 
Camilla Lund som föredragande.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilaga 2



ÄNDRING AV DETALJPLAN 
Våtsjötorp 1:27 m fl, (del1)  - 
(ÄDP)

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 



SKALA 1:

Höjdsystem RH 2000
Mätklass II

Grundkartan framställd genom uttag från kartdatabasen

Ledningsrätt

Koordinatsystem SWEREF 99 15 00Använd gräns, Plangräns

Kvarterstrakt

Traktgräns

Vägkant

Staket

Fastighetsgräns

Fastighetsbeteckningar2:71 4

Traktnamn, Kvartersnamn

Gatunamn

Lr

Serv Servitut

LAGA KRAFTSBN

TECKENFÖRKLARING GRUNDKARTA

BOFORS, MALLEN

Hultmansgatan

DETALJPLAN
Denna detaljplan reglerar vad marken (och vattnet) får användas till och hur den får bebyggas. Regleringen
sker med stöd av plan- och bygglagen, PBL, och omfattar de på denna plankarta angivna bestämmelser.
Därutöver finns i PBL generella bestämmelser som skall iakttas vid byggande. Till planens laga handling
finns en beskrivning som är ett tolkningshjälpmedel till planens formella innebörd.

......................................................................
Bosse Björk,

.......................................... ..........................................

Stödmur

Slänt

Spår

KoordinaterX = 79400

Y = 27600

Träd Rutnätspunkt
Industribyggnad

Bostadshus, Uthus

Allmän byggnad, Kyrka

Transformator, Skärmtak

KARLSKOGA KOMMUN

2000

2012-08-30

- samt upphävande av områdesbestämmelser för Våtsjötorp 1:2, 1:3, m fl
Våtsjötorp 1:27 m fl, (del 1)

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden som har nedanstående beteckning. Där beteckningen
saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning
och utformning är tillåten.
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Upphävande av områdesbestämmelser

Upphävande av områdesbestämmelser

E18

Våtsjön

LAGA HANDLING

0 50 100 150 200

MeterFyndplatser för hårklomossa

Upphävande av områdesbestämmelser

 

GRÄNSER

Planområdesgräns. Redovisad 3 meter utanför planområdet.

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Kombinderad egenskapsgräns och administrativ gräns

Gräns för upphävande av områdesbestämmelser

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATSMARK

Allmänna platser
Lokaltrafik
Naturområde
Bad- och båtplats

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

Kvartersmark
Bostäder
Bostäder och samlingsplats/byggnad för boende i området
Teknisk anläggning, transformatorstation
Teknisk anläggning, pumpstation

ANVÄNDNING AV VATTENOMRÅDE

Vattenområde
Öppet vattenområde
Vattenområde där en (1) brygga, avsedd för intilliggande 
fastighet, om sammanlagt högst 15 m2 per fastighet får 
anläggas. 
Vattenområde där gemensamma och allmänna bryggor om 
sammanlagt högst 50 m2 avsedda för bostadsfastigheter i 
närområdet får anläggas. 
Vattenområde där gemensamma och allmänna bryggor om 
sammanlagt högst 100 m2 avsedda för bostadsfastigheter i 
närområdet får anläggas. 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

Utformning av allmän plats
Parkering får i begränsad omfattning ske inom naturmark, i 
direkt anslutning till gator och tillfarter till 
fastigheter/arrendetomter (gäller hela planområdet)

n1 Inom strandzonen ska, vid anläggning och verksamheter 
hänsyn tas till förekomster av arten hårklomossa (Dichelyma 
capillaceum). Markområdets naturkaraktär ska bevaras t.ex. 
får inte gräsmatta anläggas. Markvegetation som växer högre 
än 0,5 meter får röjas ner till 0,5 meter. 

n2 Lägsta markhöjd för väg ska vara + 141,9 meter över 
nollplanet, Karlskogas höjdsystem (RH2000).  Alternativt ska 
vägen utformas med hänsyn till översvämningsrisker. 

bro Bro ska finnas
service Område avsett för servicebyggnad tillhörande allmän bad- och 

båtplats.
f-in Marken får användas som in- och utfart

NATUR

BAD/BÅT

W

LOKALGATA

WB1

B

W2

BC1

E1

W3

E2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Utnyttjandegrad
e1 000/000 Största byggnadsarea i m2 för huvudbyggnad respektive 

komplementbyggnader per fastighet
e2 00 Största byggnadsarea i m2

Begränsning av markens utnyttjande
Marken får inte förses med byggnad

Marken får endast bebyggas med uthus och 
komplementbyggnader

Markens anordnande
n1 Inom strandzonen ska, vid anläggning och verksamheter 

hänsyn tas till förekomster av arten hårklomossa (Dichelyma 
capillaceum). Markområdets naturkaraktär ska bevaras t.ex. 
får inte gräsmatta anläggas. Markvegetation som växer högre 
än 0,5 meter får röjas ner till 0,5 meter. 

Höjd på byggnader

Högsta totalhöjd i meter för komplementbyggnader

 Högst antal våningar

Utformning
fril. Endast friliggande hus
v1 Suterrängvåning får anordnas utöver högsta antal våningar

Byggnadsteknik
b1 Lägsta golvhöjd för utrymmen som innehåller byggnadens 

kärnfunktioner, kök, toaletter, sovrum, vardagsrum ska vara + 
142,4 meter över nollplanet, Karlskogas höjdsystem (RH2000). 
Sekundära utrymmen som utformas för att kunna 
översvämmas får byggas på lägre nivå. Alternativt ska 
byggnaderna utformas med hänsyn till översvämningsrisker. 
(gäller inom hela planområdet)

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Strandskydd
Strandskydd är upphävt

Markreservat
u1 Området ska vara tillgängligt för underjordiska ledningar

eller avvattningsdike.

Ändrad lovplikt
Marklov/bygglov krävs även för fällning av träd, parkeringsplatser eller plank inom n1

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft

Huvudmannaskap
Kommunen är inte huvudman för allmän plats

ILLUSTRATIONER

Illustrationslinje
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ÄNDRING AV DETALJPLAN 

Denna plankarta redovisar med rött och blått ändringar och tillägg till en gällande 
detaljplan, och ska läsas tillsammans med gällande detaljplan.

Utöver ändringar som anges med rött gäller laga kraftvunnen detaljplan: 
Detaljplan nr. 654 (akt 1883-P18/13) Våtsjötorp 1:27 m. fl - samt upphävande av 
områdesbestämmelser för Våtsjötorp 1:2, 1:3, m fl, LAGA KRAFT 2018-07-10.

Planändring upprättad  2021-06-13 
Planänring antagen 
Planändring laga kraft 

ANTAGANDEHANDLING

BEGR’ÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE

Ändringsområdesgräns för ÄDP. Redovisas 3 meter utanför ändringsområdet

a1

a1

a1

Område som överförs till allmän platsmark (LOKALGATA)

Strandskydd upphävt

a1

a1

GRÄNSER

ANVÄNDNINGSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER



 

 

SAMRÅDSHANDLING 
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ÄNDRING AV DETALJPLAN  

Våtsjötorp 1:27 m fl, (del1)   

- (ÄDP) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna handling beskriver ändringar till en gällande detaljplan samt väntade konsekvenser av ett 

genomförande. För ytterligare beskrivning av området se planbeskrivning för gällande detaljplan. 
 

 

 

 

Karlskoga Kommun, Örebro län  

Upprättad 2021-06-16 

SBN 2021-00098 

Begränsat standardförfarande  

Plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) 

Samrådshandling

PLANBESKRIVNING 
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Planbeskrivningen syftar till att underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de 

syften och förutsättningar detaljplanen har. Planbeskrivningen har ingen rättsverkan utan det är 

plankartan som fastställs. Planbeskrivningen redogör för planområdets befintliga förhållanden, 

vilka förändringar som föreslås och effekter som kan väntas vid genomförande av detaljplanen 

medger.

 

Detaljplanen (plankartan) är ett juridiskt bindande dokument som anger hur mark- och 

vattenområden får eller ska användas inom ett avgränsat område, kallat planområde. En detaljplan 

medför både rättigheter och skyldigheter som till exempel byggrätt eller skyldigheter att utforma 

mark eller byggnader på något speciellt sätt. En detaljplan tas fram genom en planprocess, som 

kan föras med olika planförfaranden, metoder, som väljs bland annat beroende på hur omfattande 

och betydande detaljplanens syften är för allmänheten och miljön. Planförslaget som följer 

handläggs med begränsat förfarande. 

 
Planförslaget utgörs av: 

• Plankarta 

• Planbeskrivning 

• Miljöundersökning 

• Fastighetsförteckning 

VAL AV PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN 

Detaljplanen fallen inom ramen för och handläggs med begränsat standardförfarande i enlighet 

med PBL 5 kap. 7 §, vilket innebär att standardförfarandet begränsas till att innehålla enbart ett 

kommunikationssteg, samrådskede. Begränsat förfarande tillämpats då planändringen bedöms 

sakna ett allmänt intresse, ha en begränsad betydelse samt att den är förenlig med kommunens 

översiktsplan och Länsstyrelsens granskningsyttrande över densamma. Förslag till ändringen 

bedöms inte heller föra med sig en betydande miljöpåverkan eller avvika från huvudsyftet i 

underliggande detaljplan (bostadsändamål).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det begränsade standardsförfarande innebär att samrådshandlingar tas fram, som presenteras för 

samrådskretsen. Sakägarkretsen får tillfälle att under en två veckors period lämna synpunkter om 

ändringen. Sakägarkretsen ges normalt tillfälle att under två veckors tid lämna synpunkter. 

Samrådsskedet kan förkortas om alla berörda är överens om det (Prop. 2013/14:126. En enklare 

planprocess, s. 88). Inkomna synpunkter från samrådsskedet dokumenteras i en 

samrådsredogörelse, som ligger till grund för en revidering av planförslaget. Detaljplanen prövas 

efter avslutat samrådsskede för antagande och vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att 

beslutet tillkännagetts, under förutsättning att beslutet inte överklagats. 

PLANBESKRIVNING 
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ÄNDRING AV DETALJPLAN (ÄDP)  

Ändring av en detaljplan kan användas för att anpassa den gällande detaljplanen till nya 

förhållanden och hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som görs 

vid upprättandet av en ny plan. Det finns i lagen ingen uttalad gräns för vad som kan göras inom 

ramen för ändring. Ändringen ska dock uppfylla plan- och bygglagens, PBL, krav på tydlighet och 

rymmas inom syftet för den ursprungliga detaljplanen (i detta fall bostadsändamål). Det är 

kommunen som i det enskilda fallet avgör om det är lämpligt att ändra en detaljplan eller om den 

befintliga planen ska ersättas med en ny eller upphävas (Boverket – Ändring av detaljplan).  

 

Kommunen kan använda sig av ändring (ÄDP) när det finns en plan där syftet fortfarande är 

aktuellt men där justeringar av planen behövs för att den ska bli mer användbar och funktionell. 

Äldre planer kan till exempel kompletteras genom att öka eller minska byggrätten (exempelvis 

genom att justera andelen prickmark) (jfr prop. 1990/91:146 sid. 48). 

 

PRÖVNING AV ÄNDRING AV DETALJPLAN 

I fall då en äldre detaljplan ändras har markens lämplighet redan prövats och om en byggrätt 

finns, så gäller den. Bland annat är Länsstyrelsens prövning därför avgränsad till att omfatta enbart 

det som ändringen avser. Vid en ändring av detaljplan, liksom vid all planläggning, är 

utgångspunkten lämplighetsprövning enligt 2 kap plan och bygglagen, PBL. Vid ändring av 

detaljplan görs dock inte någon fullständig lämplighets- och lokaliseringsprövning. Prövningen ska 

enbart omfatta den eller de planbestämmelser som läggs till, justeras eller tas bort. Ett exempel på 

detta kan vara när kommunen i ett äldre bostadsområde vill öka byggrätten för att bättre möta 

dagens behov av standard eller ta bort alternativt lägga till planbestämmelser. 

 

Aktuell ändring av detaljplan bedöms falla inom ramarna för vad som enligt Boverket är fullt rimligt 

att genomföra som ÄDP. Kommunen bedömer med hänsyn till ändringens begränsade omfattning 

och syften att det är lämpligt i aktuellt fall att ta fram en ÄDP. Det område som ändras benämns 

ändringsområdet nedan. 

 

METOD FÖR ÄNDRING AV DETALJPLAN 

Planbeskrivningen begränsas till en framställning av syftet med och konsekvensen av ändringen till 

underliggande detaljplan. Planändringen genomförs genom att rita på underliggande plankarta, 

vilket resulterar i att det därefter finns en gällande plankarta samt en ändringskarta, d.v.s. en 

separat plankarta som redovisar ändringar till den underliggande detaljplanen. Kartorna ska vid 

plantolkning läsas tillsammans. Därav begreppet ändring av detaljplan. 
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DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
LÄGE OCH BAKGRUND  

Planområdet är beläget i Våtsjötorp-området, mellan E18 och Våtsjöns norra strand, ca 5 kilometer 

öster om Karlskoga tätort. Planområdet avgränsas naturligt i nordlig riktning av E18.  

 

 
Befintliga detaljplanegränser inom gul markering, röd markering visar ändringsområdet för aktuellt ändring av detaljplan. 

En ansökan inkom till Samhälle- och serviceförvaltningens samhällsutveckling och 

geodataavdelning i april 2021 med avsikten att upprätta en ändring av detaljplan Våtsjötorp del 1. 

Ändringen avser fastigheten Våtsjötorp 1:27 m. fl. I ansökan framförs önskemål från det 

kommunala VA-bolaget att förenkla tillgängligheten till markförlagda VA-ledningar. Ändringen 

avser att möjliggöra för två vägar att knyta ihop området som i dagsläget är tredelat på grund av 

olika infartsvägar. Tomterna som berörs av den östra vägen är arrendetomter och den föreslagna 

vägsträckan ligger i naturmark och berör inga byggnader enligt fastighetsägaren till 

ändringsområdena. Fastighetsägaren har varit delaktig i arbetet med detaljplanen och ställer sig 

positiv till ändring av detaljplan. 

SYFTE  

Planområdet är beläget i Våtsjötorp-området, mellan E18 och Våtsjöns norra strand, ca 5 kilometer 

öster om Karlskoga tätort. Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra för två 

kompletterande vägar inom planområdet för att säkerställa samhällsnyttiga funktioner, i det här 

fallet utbyggnad av verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

OMFATTNING OCH MARKÄGARFÖRHÅLLANDE 

Ändringsområdet avser till stor del fastigheten Våtsjötorp 1:27. Inom planområdet finns även 

enskilt ägda tomter. Ändringsområdet som berör ändringen sker inom fastigheten Våtsjötorp 1:27.  

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

ÖVERSIKTSPLAN 

I kommunens gällande översiktsplan lyfts bland annat, att konvertering av fritidshus till 

åretruntboende med anknytning till vatten ska prioriteras, främst vid sjöarna Möckeln, Lonnen och 

Våtsjön. I översiktsplanen lyfts även vikten av att bebyggelsen runt Våtsjön ansluts till det 
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kommunala va-nätet. Ärendet bedöms således på flera punkter vara förenligt med Karlskoga 

kommuns översiktsplan. 

GÄLLANDE DETALJPLAN  

• Nr. 654 – Våtsjötorp 1:27 m fl, (del 1)   

Laga kraft 2018-07-10 (akt 1883-P18/13)  

 

Gällande detaljplan reglerar bostadsbebyggelse i området samt område för allmänt ändamål. Det 

område som ändringen berör medger natur med delar med egenskapsbestämmelsen f-in som 

medger in och utfart över naturmark för kringliggande bostadsfastigheter. Inom planområdet finns 

idag redan befintliga vägområdet inom naturområdet för att tillgängliggöra fastigheter och 

arrenden. 

 

  

RÄTTIGHETER OCH SERVITUT  

Ändringsområdet berör 1883-170.1 (DjVu) Officialservitut, 1883-93/25.1 och (DjVu) Officialservitut 

rätt att använda vägen för utfart. 1883-97/40.4 (DjVu) Officialservitut rätt att anlägga väg på 

området. 

BESLUT OM ÄNDRING AV DETALJPLAN 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 15 juni 2021, att ge samhällsbyggnads-förvaltningen i 

uppdrag att upprätta förslag till ändring av detaljplan Våtsjötorp 1:27 m. fl (ÄDP) med huvudsyftet 

att möjliggöra för två kompletterande vägar inom planområdet för att säkerställa samhällsnyttiga 

funktioner. 

RIKSINTRESSEN 

Ändringsområdet ligger inom riksintresseområdet för totalförsvaret, Hinderfritt område – skjutfält, 

enligt Miljöbalkens kap. 3. Därför ska plan- och lovärenden för alla typer av höga (50 meter och 

högre) byggnadsverk master, vindkraftverk etc. remitteras till Försvarsmakten. Ändringsområdet 

innehåller inga byggnadsverk och riksintresset beaktas därför inte vidare. 
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BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

Ändringsområdet utgörs av en tidigare detaljplanelagt område inom fastigheten Våtsjötorp 1:27 

som är planlagd för Natur, ytorna består till stor del av avverkad skog. Inom och i anslutning till 

ändringsområdet finns arrendetomter och privat ägda tomter samt anslutande naturmark.  

 

TRAFIK OCH PARKERING 

Ändringsområdet nås via flera tillfarsleder som utmynnar i tillfartsväg från E18.  

 

MARKENS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Ändringsområdet utgörs av naturmark som till stor del är avverkad. Ändringsområdet är relativt 

kuperat och består delvis av berg i dagen. Nivåskillnaderna varierar men inte i den utsträckningen 

att det är påtalande.  

 

TEKNISK FÖRSÖRJNING OCH AVFALL 

Ändringsområdets består idag av naturmark och infrastruktur för det specifika ändringsområdet är 

obefintlig. Omkringliggande områden är delvis utbyggt med elledningar och förutsättningar för 

avlopp och vatten pågår då planområdet nyligen blivit verksamhetsområde för det kommunala 

VA-ledningsnät.  

 

För ytterligare beskrivning av området se planbeskrivning för gällande detaljplan. Nr. 654 – 

Våtsjötorp 1:27 m fl, (del 1).  Laga kraft 2018-07-10 (akt 1883-P18/13). 
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PLANFÖRSLAG OCH FÖRÄNDRINGAR 

ÄNDRING AV DETALJPLAN 

Det område som omfattas av ändringar kallas ändringsområdet samt omges av röd 

ändringsområdesgräns, redovisad 3 meter utanför ändringsområdet. Gällande detaljplan anger för 

ändringsområdet användningen natur med delvis egenskapsbestämmelser f-in, vilken möjliggör 

för angränsade fastigheter med tillfart till bostadstomterna. Ändringar i detaljplanen syftar i 

huvudsak till attmmöjliggöra för två kompletterande vägar inom planområdet för att säkerställa 

samhällsnyttiga funktioner.  
 

EGENSKAPSBESTÄMMELSE FÖR ALLMÄN PLATS 

Utformning av allmän plats - 4 kap. 5 § 2, 8 och 30 §§ PBL 

LOKALGATA – Bestämmelsen anger område inom allmän platsmark som till den mån som krävs får 

användas som tillgänglighetväg får delar av området. 
 

ADMINISTRATIV BESTÄMMELSE  

Genomförandetid - 4 kap. 21 § PBL 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Planbestämmelserna som berör ändring av detaljplan gäller tills den upphävs, ersätts eller ändras. 

 

Strandskydd 

Strandskyddet upphävs i ändringsområdena inom planområdet genom en prövning enligt 7 kap 

Miljöbalken.   

 

Upphävande av strandskydd för väg med hänvisning till särskilda skäl enligt Miljöbalken 7 

kap 18 c § pt. 5  

Egenskapsbestämmelse för lokalgata är ett angeläget allmänt intresse, som inte kan 

tillgodoses utanför området. Väg som för sin funktion måste ligga inom det utpekade 

området och inom strandskyddsområdet. Lokalgata anses inte äventyra allmänhetens 

tillgång till strand och vatten eller påverka livsvillkoren för djur- och växtliv på land och i 

vatten. 

 

Strandskyddet föreslås upphävt inom bemälda områden med administrativ gräns och beteckning 

a1, samt redovisas på plankarta med röd skraffering.   
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Motivering till ändringar genom ÄDP 

Ändringen anses inte inverka på varken närliggande bebyggelse eller påverka känslan av att 

området upplevs ianspråktaget. 

 

Vidare överensstämmer ändringen med Karlskoga kommuns översiktsplan då vikten av att 

bebyggelse runt Våtsjön bör anslutas till det kommunala va-nätet. Ändringen ökar även 

tillgängligheten och utökar möjligheten för utryckningsfordon att ta sig till alla fastigheter inom 

planområdet. 

 

 

GNOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Genomförandebeskrivningen är vägledande för genomförandet av ändring av detaljplanen. 

HANDLÄGGNING OCH TIDPLAN 

Ändring av detaljplan handläggs med begränsat standardförfarande, vilket innebär att 

standardförfarandet begränsas till att endast innehålla ett kommunikationssteg – samrådsskedet. 

Samrådskretsen har begränsats till de som bedöms beröras av själva ändringen. Förfarandet 

tillämpas i enlighet med Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 5 kap. 7 §, då planförslaget är 

förenligt med kommunens översiktsplan. Förslag till ändring av detaljplan bedöms inte vara av 

betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, eller kunna medföra en 

betydande miljöpåverkan. 

 

GENOMFÖRANDETID 

Enligt 4 kap. 39 § PBL får en detaljplan inte ändras före genomförandetidens utgång om någon 

fastighetsägare som berörs motsätter sig det. Berörda fastighetsägare har kontaktas och har haft 

tillfälle att yttra sig men har valt att inte lämnat in yttrande. 

 

Nuvarande genomförandetid på underliggande detaljplan gäller fortsättningsvis som specifik 

genomförandetid inom nuvarande ändring av detaljplan.   

HUVUDMANNASKAP OCH ANSVARSFÖRDELNING 

Karlskoga kommun äger inte ändringsområdet.  

AVTAL OCH PLANEKONOMI 

Detaljplanen bekostas av Karlskoga Energi & Miljö AB. 

FASTIGHETSBILDNING 

Följden av aktuell ändring av detaljplan innebär inga förändringar inför kommande 

fastighetsbildning jämfört med gällande detaljplan. 
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Våtsjötorp 1:27 m fl, (del1) - (ÄDP) 

 

ÄNDRING AV DETALJPLAN 

SAMRÅDSHANDLING 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
 

 
Samhälle och Serviceförvaltningen 
Handläggare 

Alexander Blomqvist 

Tjänsteskrivelse 1(1) 

2021-10-15 SBN AL 2021-00004 

  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Inkomna handlingar 2021-10-19 
Sammanfattning 
KF 2021-09-21 § 154 Karlskogaförslag ID5322 Utegym 
KS 2021-09-28  § 173 Motion om att bygga en utomhusscen i Karlskoga 
KS 2021-09-28  § 174 Karlskogaförslag ID5341 Utegym på Rävåskullen 
Protokoll LokBrå 2021-10-01 
 
 
 
 
 
 
 
 





Samhällsbyggnadsnämnden  
Delegationsbeslut  Teknik och fastighetsavdelningen 
2021-09-01 - - 2021-09-30 
 

  Dispenser 

JSS  2021-09-03 Transportdispens 211/21 

JSS  2021-09-08 Transportdispens 213/21 

JSS  2021-09-16 Transportdispens 218/21 

JSS  2021-09-17 Transportdispens 219/21 

JSS  2021-09-17 Transportdispens 220/21 

JSS  2021-09-23 Transportdispens 224/21 

   

  Yttrande upplåtande av offentlig plats 

JSS  2021-09-02 Boforsmusikkår 208/21  

JSS  2021-09-02 Byggnadsställning 209/21  

JSS  2021-09-02 Liberalernas 125 års jubileum 210/21  

JSS  2021-09-08 Föredrag om Covid-19   214/21  

JSS  2021-09-15 Uppställning av skylift 216/21  

JSS  2021-09-22 Tivoli 223/21 

JSS  2021-09-23 Inhägnad byggarbetsplats 222/21 

JSS  2021-09-27 Bröstcancerföreningen 225/21 

   

    10 kap. 14§ 

BEA  2021-09-14 1883 2021:00079 Anders Ersgatan 

BEA   2021-09-28 1883 2021:00083 Björkhagsvägen 

BEA  2021-09-30 1883 2021:00104 Upphävning Björkhagsvägen 

   

  Lokala trafikföreskrifter 

BEA  2021-09-06 1883 2021:00077 Sandtorpsvägen 
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