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 Plats och tid Tisdagen den 15 juni 2021 i Labbsand och via Teams, klockan 13:00 – 17:00 

Sammanträdet ajournerades 13.43-13.50 och 14.35-14.55 

 
Beslutande Ronnie Erhard (M), Ordförande 

Hans Karlsson (C), 1:e vice ordförande 

Mika Takamäki (S), 2:e vice ordförande 

Stefan Herlitz (KD) 

Claes-Göran Erlandson (L) 

Staffan Dällerud (MP) 

 
Tjänstgörande ersättare 

 
Jouni Slagner (S) för Jari Viitakangas (S) 

Anders Nyberg (V) för Erika Emilsson (V) 

Jan-Erik Averås (M) för Peter Bäckman (SD) 

 
Ej tjänstgörande ersättare Anneli Lyckeborn (L) 

Samer Alzeraai (S) 

Carola Sandberg (S) 

Övriga deltagare Ulrika Lundgren, förvaltningschef 

Alexander Blomqvist, nämndsekreterare 

Patrik Jämtvall, AFRY § 63 

Joakim Hernmys, AFRY § 63 

Robert Brånn, verksamhetschef fastighet § 65 

Oscar Säwström, kommunbiolog § 66-67 

Nina Lübeck, KLM-chef § 70-71 

Georgios Apostolidis, planhandläggare § 72-73 

Ida Englund, planhandläggare § 74 

Charlotta Björkman, enhetschef § 77 

Utses att justera Claes-Göran Erlandsson Ersättare  Stefan Herlitz 

Justeringens plats och tid Samhälle och serviceförvaltningen, 21 juni 2021  
 

Underskrifter 

 Sekreterare ……………………………………………………… Paragrafer §§ 63-80 
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 Ordförande ……………………………………………………… 

 

 Ronnie Erhard  

 Justerare ……………………………………………………… 

 

 Claes-Göran Erlandsson  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2(27) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-15 

 

 

  

 
 

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

Instans Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-06-15 

Datum då anslaget sätts upp 2021-06-21 Datum då anslaget tas ned 2021-07-12 

Förvaringsplats för protokollet Samhälle och serviceförvaltningen 
 

Underskrift ……………………………………………………… 
 

 Alexander Blomqvist  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 3(27) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-15 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 63 Dnr 2021-00109   Yttrande på utredning Gatu- och trafikbelysning ............................................. 4 
§ 64 Dnr 2021-00046   Yttrande på motion om att bygga en utomhusscen i Karlskoga ....................... 7 
§ 65 Dnr 2021-00063   Yttrande på förslag - Revidering av reglemente för Lokala brottsförebyggande 

rådet Karlskoga/Degerfors (LokBrå) ........................................................................................................ 9 
§ 66 Dnr 2021-00038   Yttrande på Karlskogaförslag - Träningstrappa i Lunnedet ........................... 10 
§ 67 Dnr 2021-00072   Yttrande på Karlskogaförslag - Utegym på rävåskullen ................................ 12 

§ 68 Dnr 2021-00074   Svar på remiss "Utredning om kostnadsbesparingar inom färdtjänsttrafiken"13 
§ 69 Dnr 2020-00248   Förtydligande av samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan 2021 ....... 15 
§ 70 Dnr 2021-00124   Nytt gatunamn till nybyggd gata i området Äspenäs ..................................... 16 
§ 71 Dnr 2021-00125   Nytt kvartersnamn mellan E-18 och Saxlyckevägen i området Sandviken ... 17 
§ 72 Dnr 2021-00098   Våtsjötorp del 1 - Beslut om planbesked samt uppdrag att upprätta ändring av 

detaljplan (ÄDP) ..................................................................................................................................... 18 
§ 73 Dnr 2017-00149   Östra Lonntorp 1:3 m fl, Lonnen - Beslut om antagande av detaljplan ......... 19 

§ 74 Dnr 2021-00019   Beslut om antagandedelegation av detaljplan för Bregården 2:90 - del av 

Gösta Berlings väg/Sintrams väg ........................................................................................................... 20 

§ 75 Dnr 2021-00066   Begäran om flytt av redovisning - Walk of fame Karlskoga.......................... 21 
§ 76 Dnr 2020-00200   Reviderade Sammanträdesdagar 2021 ........................................................... 23 
§ 77 Dnr 2021-00134   Information: Centrumenkäten ........................................................................ 24 

§ 78 Dnr 2021-00100   Rapport från ledamöter ................................................................................... 25 

§ 79 Dnr 2021-00004   Inkomna handlingar 2021 ............................................................................... 26 
§ 80 Dnr 2021-00003   Delegationsbeslut 2021 .................................................................................. 27 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 4(27) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-15 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 63 Dnr 2021-00109  
 
Yttrande på utredning Gatu- och trafikbelysning 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 juni (§ 106 Dnr 2021 - 00422) att 

skicka utredningen kring belysningssystem och markområden samt 

ansvarsfrågor för yttrande till Karlskoga Energi och Miljös styrelse, samt 

Samhällsbyggnadsnämnden. Yttrandena ska vara kommunstyrelsens 

diarium tillhanda, senast den 30 juni 2021. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden stödjer utredningens förslag att Karlskoga 

kommun tar över belysningsanläggningen, för att kommunen ska ha egen 

kontroll över anläggningen och dess reinvesteringar. Nämnden påtalar att 

en förutsättning för ett konstruktivt övertagande av belysnings-

anläggningen är ett tydligt uppdrag mellan parterna. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden påtalar också att finansiering av organisation 

och drift av belysningsanläggning i kommunens regi, måste beräknas och 

budgeteras över tid. Ett behöver uppdrag behöver också ges till nämnden 

att skapa en organisation och skaffa kompetens kopplat till realistisk 

budget under Samhällsbyggnadsnämndens ansvar. Digitalisering av 

belysningsanläggningen behöver ingå i uppdraget till nämnden.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att uppdraget från kommunstyrelsen 

2019, att ta fram en belysningsstrategi, synkroniseras med processen för 

övertagandet av belysningsanläggningen och fokuserar på säkerhet och 

trygghet samt nytto- och trygghetsperspektiv. Samhällsbyggnads- 

nämnden föreslår därför att belysning ut ett konstnärligt perspektiv 

istället ska ingår i styrdokumentet för offentlig- och konstnärlig 

utsmyckning. 

 

Beslutsunderlag 
Samhälle och Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 juni 2021 

Kommunstyrelsens protokoll den 1 juni 2021, § 106. 

Rapport AFRY: Utredning och intervjuer avseende nuläge 

Belysningssystem och markområden samt ansvarsfrågor 

Karlskoga Kommun och Karlskoga energi och miljö 

 

Yrkanden 
Mika Takamäki (S) yrkade att ärendet bordläggs till nästa sammanträde. 

Ronnie Erhard (M) yrkade att ärendet skulle avgöras idag.      
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Propositionsordningar 
Ordförande fann att ärendet skulle avgöras under dagens sammanträde.      

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att Karlskoga 

kommun övertar belysningsanläggningen från Kemab. 

 

2. Med hänsyn till de eftersatta reinvesteringarna föreslår 

Samhällsbyggnadsnämnden att ingen köpeskilling utgår till Kemab. 

 

3. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kostnaderna för att separera 

näten delas lika mellan Karlskoga kommun och Kemab. 

 

4. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att uppdrag ges till parterna att 

formulera ett uppdrag för övertagandet där ansvar, roll och finansiering 

är tydligt. 

 

5. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att finansiering av organisation 

och drift över tid, av belysningsanläggning i kommunens regi, beräknas 

och budgeteras inom ramen för övertagandet. 

 

6. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att uppdrag ges 

samhällsbyggnadsnämnden att skapa en organisation, anställa kompetens 

och skapa underlag för budget.  

 

7. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att, då digitaliseringsperspektivet 

ingår i nämndens uppdrag, skapa en organisation och skaffa kompetens 

kopplat till realistisk budget för digitalisering. 

 

8. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att uppdraget från 

kommunstyrelsen 2019, att ta fram en belysningsstrategi, synkroniseras 

med processen för övertagande av belysningsanläggningen och fokuserar 

på säkerhet och trygghet samt nytto- och trafikperspektiv. 

 

9. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att belysning ur ett konstnärligt 

perspektiv ska ingå i styrdokumentet för offentlig- och konstnärlig 

utsmyckning. 

 

 

 

Staffan Dällerud (MP), Mika Takamäki (S), Jouni Slagner (S) och 

Anders Nyberg (V) deltog inte i beslutet. 
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Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Karlskoga energi och miljö 
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§ 64 Dnr 2021-00046  
 
Yttrande på motion om att bygga en utomhusscen i 
Karlskoga 
 

Sammanfattning av ärendet 
Mika Takamäki (S) har lämnat en motion om ”att bygga en utomhusscen 

i Karlskoga”. Motionsställaren yrkar att kommunen ser över en lämplig 

plats och bygger denna scen i Karlskoga. Syftet med en utomhusscen är 

att ge möjlighet att arrangera musik, teater, dans, allsång, tal eller 

liknande utbud.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att motionens intentioner ligger i 

linje med den välkomnande staden. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås 

tillstyrka motionen avseende att i samverkan med Kultur- och 

föreningsnämnden, se över en lämplig plats för en utomhusscen. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås att, parallellt med att ta fram en plats 

för en utomhusscen, ska frågan om finansieringen för att kunna bygga, 

sköta drift och underhåll för en utomhusscen tas fram, före beslut att 

bygga utomhusscenen. 

 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 maj 2021 

Motion om att bygga en utomhusscen i Karlskoga den 29 januari 2021 

 

Yrkanden 
Mika Takamäki (S), Anders Nyberg (V) och Staffan Dällerud (MP) 

yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka 

motionen avseende att i samverkan med Kultur- och föreningsnämnden, 

se över en lämplig plats för en utomhusscen. 

 

2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att uppdrag 

ges att före beslut att bygga utomhusscenen, frågan om finansieringen för 

att kunna bygga, sköta drift och underhåll för en utomhusscen tas fram. 
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Skickas till  

Kommunfullmäktige 

Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 65 Dnr 2021-00063  
 
Yttrande på förslag - Revidering av reglemente för 
Lokala brottsförebyggande rådet 
Karlskoga/Degerfors (LokBrå) 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 14 september 2020 i § 30 

beslutat att uppdra till kommunstyrelsens ledningskontor att revidera 

reglemente för Lokala brottsförebyggande rådet utifrån de bedömningar 

som lyfts i Rapport Översyn av råd, utskott och arbetsgrupper. 

Revidering av reglementet ska lämnas till kommunfullmäktige för beslut 

senast i november 2021.   

 

Kommunstyrelsens ledningskontor har tagit fram förslag till nytt 

reglemente och samhällsbyggnadsnämnden har att yttra sig över detta. 

 

Beslutsunderlag 
Samhälle och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 25 maj 2021 

Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 19 januari 2021  

Förslag till reglemente för Lokala Brottsförebyggande rådet  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-09-14 § 30  

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden antar yttrandet som sitt eget.   

 

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 66 Dnr 2021-00038  
 
Yttrande på Karlskogaförslag - Träningstrappa i 
Lunnedet  
 

Sammanfattning av ärendet 
Ett Karlskogaförslag har lämnats gällande en ny träningstrappa i gamla 

slalombacken i Lunnedet inom Lunnedet naturreservat. Syftet, enligt 

förslagsställaren, ämnas vara att utveckla och öka attraktionskraften på 

Karlskogas naturreservat samt att ge kommuninvånare ytterligare ett sätt 

att förbättra sin hälsa. Samhällsbyggnadsnämnden och Kultur- och 

Föreningsnämnden har givits möjlighet att yttra sig över förslaget. 

Förslagsställaren har bjudits in till kultur- och föreningsnämndens 

presidium för att presentera sitt förslag. Förslagsställaren har meddelat att 

denne nöjer sig med det och har därför inte deltagit på 

samhällsbyggnadsnämndens beredning. 

 

Förslaget är intressant och följer syftet med reservatet att genom 

anläggningar av olika slag, möjliggöra och underlätta ett rikt 

differentierat friluftsliv inom området. Det krävs undersökning för att 

kontrollera vilka krav naturreservatet ställer så att en trappa inryms inom 

ramen för regler för naturreservat. För att kunna bygga och sköta 

underhåll för en trappa krävs avsatta medel. Samhällsbyggnadsnämnden 

ser att det idag saknas finansiering för undersökning, investering, 

underhåll och drift. 

 

Därför föreslår samhällsbyggnadsnämnden kommunfullmäktige att få ett 

uppdrag att beräkna kostnaderna för att genomföra medborgarförslaget.  

 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltingens tjänsteskrivelse den 24 maj 2021 

Karlskogaförslag, [5332] - Träningstrappa i gamla slalombacken i 

Lunnedet, inkom 14 januari 2021 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ge 

uppdrag att beräkna kostnaderna för att eventuellt genomföra 

medborgarförslagets förslag att bygga träningstrappa i gamla 

slalombacken i Lunedet. 

 

2. Samhällsbyggnadsnämnden återkommer med redovisning av 

kostnaderna senast januari 2022. 
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Yrkanden 
Stefan Herlitz (KD) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen att 

beräkna kostnader för trappa, drift och underhåll samt beakta de övriga 

pågående utvecklingstankarna om området, för att få ett helhetsgrepp. 

 

Propositionsordning 
Ordförande ställde Stefan Herlitz yrkande mot förvaltningens förslag till 

beslut och fann att nämnden biföll det förstnämnda. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Ärendet återremitteras till förvaltningen att beräkna kostnader för trappa, 

drift och underhåll samt beakta de övriga pågående utvecklingstankarna 

om området, för att få ett helhetsgrepp. 

 

 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 67 Dnr 2021-00072  
 
Yttrande på Karlskogaförslag - Utegym på 
rävåskullen 
 

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

anslutning till Rävåsens naturreservat.  

Förslagsställaren säger att ett utomhusgym behövs på Rävåskullen. Med 

den situation som råder idag, väljer fler och fler människor att motionera 

utomhus. Det är numera otroligt mycket folk som söker sig till 

Rävåskullen för att motionera i backar och i den fina hälsotrappan. Som 

ett komplement till detta skulle det passa bra med ytterligare ett utegym 

mera centralt i Karlskoga. Motion för alla, i en skön utemiljö vilket kan 

bidra till ökad livskvalité och bättre hälsa även om det ligger centralt.  

Samhällsbyggnadsnämnden och Kultur- och Föreningsnämnden har 

givits möjlighet att yttra sig över förslaget.  

 

Förslagsställaren har inbjudits att delta via Teams på beredningen 

gällande Karlskogaförslaget vid kultur- och föreningsnämndens 

presidiums beredning den 10 maj 2021. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår nämnden att besluta att 

Karlskogaförslaget gällande utegym på Rävåskullen, mot bakgrund av 

det som redan planeras, inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd. 

 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltingens tjänsteskrivelse den 24 maj 2021. 

Karlskogaförslag [5341] - Utegym på Rävåskullen den 23 mars 2021. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att  

Karlskogaförslaget gällande utegym på Rävåskullen, mot bakgrund av 

det som redan planeras, inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd. 

 

 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 68 Dnr 2021-00074  
 
Svar på remiss "Utredning om kostnadsbesparingar 
inom färdtjänsttrafiken" 
 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av styrgruppen för projektet ”Utredning om 

kostnadsbesparingar inom färdtjänsttrafiken” skickas rapporten 

Utredning om kostnadsbesparingar inom färdtjänsttrafiken, på remiss till 

länets kommuner.  

 

Remissvar ska ha inkommit till senast 15 september 2021 och vara märkt 

med ärende 20RS4353. Remisstiden är satt utifrån att en politisk 

behandling ska kunna ske.  

Efter remisstiden kommer styrgruppen att behandla inkomna synpunkter 

och arbeta in relevanta synpunkter i rapporten innan den går vidare till 

fastställelse. 

 

Idag står kommunerna för kostnaden för färdtjänstresor. Kostnaderna för 

färdtjänst har ökat och det innebär en kostnadsökning för kommunen som 

överstiger den budget som finns för färdtjänstresor. Trivector har därför 

på uppdrag av Region Örebro län utrett och tagit fram åtgärdsförslag för 

färdtjänsttrafiken i länet.  

 

Rapporten från utredningen redovisar 12 åtgärder där åtgärderna 

sammanfattningsvis innebär en ökad kostnad för den enskilde avseende 

resande, att styra över resande till den allmänna kollektivtrafiken samt att 

utveckla flex-trafiken. Utifrån förslaget att fler resande ska styras till den 

allmänna kollektivtrafiken kan flex-trafik vara ett effektivt, tryggt och 

säkert sätt att erbjuda alternativ till vanliga buss.  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås godkänna yttrandet att fortsätta 

arbetet att genomföra åtgärdspunkterna 1 – 14. 

 

Avseende förslaget att genomföra en skatteväxling, där kostnaderna för 

alla serviceresor flyttas över till kollektivtrafikmyndigheten Region 

Örebro län, menar samhällsbyggnadsnämnden att frågan måste hanteras i 

en kommande översyn över kollektivtrafikorganisationen i Örebro,  

innan beslut om en sådan åtgärd kan ske.  

 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 april 2021  

Rapport – Kostnadsbesparingar inom färdtjänst i Örebro län 
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna yttrandet och 

remissförslaget.  

 

2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att utreda ett 

fortsatt användande av flextrafik i Karlskoga.  

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Styrgrupp för projektet 
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§ 69 Dnr 2020-00248  
 
Förtydligande av samhällsbyggnadsnämndens 
internkontrollplan 2021 
 

Sammanfattning av ärendet 
Just nu pågår flera förändringar som innebär stor påverkan på 

arbetsmiljön för förvaltningens medarbetare, både den fysiska och den 

psykosociala arbetsmiljön. Denna påverkan är förenat med en risk för 

arbetsmiljön vilket också medför en risk för förvaltningens verksamhet.  

Enligt arbetsmiljölagstiftningen är arbetsgivaren skyldig att arbeta 

förebyggande och systematiskt för att förebygga ohälsa i arbetet. En god 

arbetsmiljö är dessutom en förutsättning för att kunna bedriva en hållbar, 

ändamålsenlig verksamhet. Med anledning av detta föreslås 2021 års 

internkontroll handla om arbetsmiljö. 

 

Internkontrollen för 2021 ska kontrollera: 

• Förebyggande arbete för god psykosocial arbetsmiljö för förvaltningens 

medarbetare 

• Förebyggande arbete för god fysisk arbetsmiljö för de av förvaltningens 

medarbetare som arbetar aktivitetsbaserat 

 

Ett förtydligande för genomförande av internkontrollpunkterna i 

förvaltningens internkontrollplan för 2021 har gjorts. Revideringen 

påverkar inte innehållet i planen, utan enbart hur förvaltningen kommer 

att arbeta med kontrollpunkterna under året. 

 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 november 2020 

Samhälle- och Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 maj 2021 

 

Yrkanden 
Mika Takamäki (S) yrkar bifall till förslaget. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förtydliga internkontrollplanens 

genomförande för 2021.  

 

 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 16(27) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-15 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 70 Dnr 2021-00124  
 
Nytt gatunamn till nybyggd gata i området Äspenäs 
 

Sammanfattning av ärendet 
Utbyggnad och planläggning i handelsområdet Storängen har föranlett en 

nybyggd gata som behöver namnsättas. Namnstrukturen i området är 

byggt på gårdsnamnet Skogsbo. Befintliga gatunamn i området är 

Skogsbovägen och Grenbovägen. Namnberedningen har efter 

överläggning kommit fram till att den lilla gatan som ska namnsättas 

föreslås få namnet Lövbovägen i enlighet med god ortnamnssed.  

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2021-06-01 SBN NB § 2 Nytt gatunamn till nybyggd 

gata i området Äspenäs samt kartbilaga  

 

Yrkanden 
Mika Takamäki (S) yrkar bifall till förslaget. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden namnger den nybyggda gatan i Storängens 

handelsområde till Lövbovägen i enlighet med god ortnamnssed. 

 

 

 

Expedieras till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kultur och föreningsnämnden 

 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 17(27) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-15 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 71 Dnr 2021-00125  
 
Nytt kvartersnamn mellan E-18 och Saxlyckevägen i 
området Sandviken 
 

Sammanfattning av ärendet 
I området Sandviken mellan E-18 och Saxlyckevägen skapas en ny 

detaljplan och fastighetsbildning kräver ett nytt kvartersnamn. 

 

Namnstukturen i området har namn efter fiskar. Namnberedningen har 

efter överläggning kommit fram till förslaget att namnge det nya 

kvarteret till Malen i enlighet med god ortnamnssed. 

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2021-06-01 SBN NB § 3 -Nytt kvartersnamn mellan E-

18 och Saxlyckevägen i området Sandviken samt kartbilaga  

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens namnger det nya kvarteret till Malen i 

enlighet med god ortnamnssed.   

 

 

 

Expedieras till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kultur och föreningsnämnden 

 

 

 

 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 18(27) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-15 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 72 Dnr 2021-00098  
 
Våtsjötorp del 1 - Beslut om planbesked samt 
uppdrag att upprätta ändring av detaljplan (ÄDP) 
 

Sammanfattning av ärendet 
En ansökan inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningens 

samhällsutveckling och geodataavdelning den 23 april 2021 med 

avsikten att upprätta en ändring av del av detaljplan Våtsjötorp del 1. 

Ändringen avser fastigheten Våtsjötorp 1:27 m. fl. I ansökan framförs 

önskemål från KEMAB att förenkla tillgängligheten till markförlagda 

VA-ledningar samt för att öka tillgängligheten för Räddningstjänsten. 

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 

markägaren. 

  

Det huvudsakliga syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra för 

två kompletterande vägar inom planområdet och att säkerställa 

samhällsnyttiga funktioner. Då området nyligen blivit 

verksamhetsområde för vatten och avlopp krävs en ökad tillgänglighet 

för området vilket även förbättrar tillgängligheten för utryckningsfordon. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är att lämna positivt 

planbesked på förfrågan samt upprätta förslag till ändring av detaljplan 

för Våtsjötorp del 1 i enlighet med ansökan om planbesked. 

 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 maj 2021 

Våtsjötorp del 1 – Beslut om planbesked samt uppdrag att upprätta 

ändring av detaljplan (ÄDP).   

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1) Samhällsbyggnadsnämnden beslutar, efter att överväganden ovan 

vägts in, att lämna positivt planbesked på förfrågan angående 

detaljplaneläggning för Våtsjötorp del 1. 

2) Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till ändring av 

detaljplan för Våtsjötorp del 1 i enlighet med ansökan om planbesked.  

3) Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 19(27) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-15 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 73 Dnr 2017-00149  
 
Östra Lonntorp 1:3 m fl, Lonnen - Beslut om 
antagande av detaljplan 
 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 13 juni 2017 att uppdra åt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för 

Östra Lonntorp 1:3 m fl, Lonnen. Planområdet är beläget vid sjön 

Lonnens östra strand cirka 4 km från Karlskoga tätort och nås via länsväg 

237.  Planområdet avgränsas av Lonnen i väster, jordbruksmark i både 

sydlig och nordlig riktning. I öst avgränsas området av länsväg 237 och 

anslutande enskild väg. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för 

åretruntboende och således, inom kvartersmark utöka utnyttjandegraden 

för bostadsändamål och till viss del förtäta området med fler tomter för 

samma ändamål. 

 

Samrådshandlingar arbetades fram under 2018/2019 och förslag till 

detaljplan sändes ut på samråd mellan den 6 till den 27 november 2019 

och därefter på granskning mellan den 14 april till den 5 maj 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 Länsstyrelsen i 

Örebro län, Trafikverket, privatpersoner samt den kommunala 

lantmäterimyndigheten inkommit som riktas mot planförslaget.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen förslag är att Samhällsbyggnads-

nämnden beslutar att anta förslag till detaljplan för Östra Lonntorp 1:3 m 

fl, Lonnen. 

 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 maj 2021. 

Antagandehandlingar för Östra Lonntorp 1:3 m fl, Lonnen: 

Plankarta, planbeskrivning, granskningsutlåtande samt 

fastighetsförteckning. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förslag till detaljplan för 

Östra Lonntorp 1:3 m fl, Lonnen. 

 

 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 20(27) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-15 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 74 Dnr 2021-00019  
 
Beslut om antagandedelegation av detaljplan för 
Bregården 2:90 - del av Gösta Berlings väg/Sintrams 
väg 
 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2021 att uppdra åt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för 

Bregården 2:90 - del av Gösta Berlings väg/Sintrams väg. 

 

Ärendet har hittills varit ute på samråd men hinner inte ut på granskning 

innan Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 15 juni. 

Detaljplanen är prioriterad och för att nå Kommunstyrelsens politiska 

mål om ”Ett stolt Karlskoga med minst 32 000 invånare år 2025”. För att 

nå målet 32 000 har ett antal nyckelsatsningar identifierats, däribland nya 

attraktiva bostadsområden som kan bidra till denna målsättning. Detta 

försvåras av ett nämnduppehåll under sommaren. Det gör att nämnden får 

en muntlig genomgång av ärendet på sammanträdet i syfte att kunna ge 

presidiet delegation på det formella beslutet. Detta för att inte behöva 

kalla in samhällsbyggnadsnämnden under sommaren. 

 

Samhälle och Serviceförvaltningens förslag till beslut är att 

Samhällsbyggnadsnämnden delegerar till samhällsbyggnadsnämndens 

presidium att besluta om antagande av detaljplan för Bregården 2:90 - del 

av Gösta Berlings väg/Sintrams väg.  

 

Beslutsunderlag 
Samhälle och Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 juni 2021  

  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden delegerar till samhällsbyggnadsnämndens 

presidium att besluta om antagande av detaljplan för Bregården 2:90 - del 

av Gösta Berlings väg/Sintrams väg  

 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 21(27) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-15 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 75 Dnr 2021-00066  
 
Begäran om flytt av redovisning - Walk of fame 
Karlskoga  
 

Sammanfattning av ärendet 
Ett Karlskogaförslag om Walk of Fame, kom in den 11 september 2020. 

Förslagsställaren föreslog att kända personer från Karlskoga ska äras 

genom att minnesplattor/minnesstenar placeras med deras namn på 

gångbanor i centrum. Kommunstyrelsens ledningskontor svarade på detta 

och kommunfullmäktige beslutade den 27 april att Karlskogaförslaget 

inte skulle föranleda någon ytterligare åtgärd.   

Samhällsbyggnadsnämnden gavs utreda att presentera ett alternativt och 

innovativt sätt att synliggöra och ära kända personer från Karlskoga. 

Återrapportering av uppdraget skulle ske till kommunfullmäktige senast 

den 19 oktober 2021. 

 

Med anledning av flera olika orsaker under våren har det inte funnit 

möjlighet för samhällsbyggnadsförvaltningen att handlägga detta 

Karlskogaförslag. Styrgruppen för offentlig och konstnärlig utsmyckning 

diskuterade frågan vid mötet den 25 maj 2021. Där beslutade att begära 

förlängd tid för uppdraget samt att uppdraget ska utföras i samverkan 

med Kultur- och föreningsförvaltningen.  

 

Det gör att den sammanslagna Samhälle och Service förvaltningen 

vördsamt ber att få återkomma med redovisning, i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut, under våren 2022. 

 

Beslutsunderlag 
Samhälle och Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 juni 2021 

Kommunfullmäktiges protokoll den 27 april 2021 § 87 

Kommunstyrelsens protokoll den 9 mars 2021 § 58  

Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 18 februari 2021  

Karlskogaförslag Walk of Fame Karlskoga   

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden önskar få förlängd tid för återrapport av 

kommunfullmäktiges uppdrag den 27 april 2021 § 87, kring ett alternativt 

och innovativt sätt att synliggöra och ära kända personer från Karlskoga. 

 

2. Samhällsbyggnadsnämnden önskar att få återkommer med redovisning 

till kommunfullmäktige senast juni 2022. 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 22(27) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-15 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 23(27) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-15 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 76 Dnr 2020-00200  
 
Reviderade Sammanträdesdagar 2021 
 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar varje år nästkommande års 

sammanträden. Sammanträdestiderna har stämts av mot 

samhällsbyggnadsnämndens verksamheter. Tidigare beslutade 

sammanträdestider (SBN § 128 2020-11-10) har reviderats för att passa 

arbetsordningen när samhällsbyggnadsförvaltningen slås samman med 

folkhälsoförvaltningen och tillsammans bildar Samhälle och 

serviceförvaltningen. 

 

Generella mötestider för beredning är onsdagar klockan 10.30–12.00 och 

för sammanträden onsdagar klockan 13.00–16.00, enligt förslag på datum 

nedan. Eventuella förändringar under året meddelas i så god tid som 

möjligt. 

 

Beredning Tid Sammanträde Tid 

27 januari      

24 februari 

31 mars 

28 april 

2 juni 

8 september 

6 oktober 

3 november 

1 december 

13:00 

13:00 

13:00 

13:00 

13:00 

10:30 

10:30 

10:30 

10:30 

9 februari 

9 mars                    

13 april                     

11 maj 

15 juni 

22 september  

20 oktober 

17 november 

15 december                        

13:00 

13:00 

13:00 

13:00 

13:00 

13:00 

13:00 

13:00 

13:00 

 

Kursiv text anger avsteg från tidigare beslutade sammanträdesdagar. 

 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 maj 2021 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föreslagna reviderade 

beredningsdagar och sammanträdesdagar för 2021.    

 

Skickas till 

Hemsida/Kalender 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 24(27) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-15 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 77 Dnr 2021-00134  
 
Information: Centrumenkäten 
 

Sammanfattning av ärendet 
Charlotta Björkman, enhetschef miljöenheten, rapporterar resultat från 

centrumenkäten.      

 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 25(27) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-15 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 78 Dnr 2021-00100  
 
Rapport från ledamöter 
 

Sammanfattning av ärendet 
Diskussion om den planerade padeltennisbanan vid Näset.      

 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 26(27) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-15 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 79 Dnr 2021-00004  
 
Inkomna handlingar 2021 
 

Följande handlingar anmäls 
KF 2021-04-27  § 79 Årsredovisning 2020 

KF 2021-04-27  § 80 Ansvarsfrihet för år 2020 för kommunstyrelsen och 

nämnder 

KS 2021-05-04  § 90 Översiktsplan Karlskoga 2024 

Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor (RFF) 2021 

KSAU 2021-05-10  § 31 Information om yttranden avseende 

samhällsbyggnadsnämndens reglemente 

KSAU 2021-05-21  § 34 Ekonomisk rapport januari-april 2021 

Karlskoga kommun 

KS 2021-06-01  § 107 Granskning av kommunens kontroll av de 

anställdas bisysslor 

KS 2021-06-01  § 108 Granskning av kommunens arbete för att 

säkerställa kompetensförsörjningen  

      

 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 27(27) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-15 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 80 Dnr 2021-00003  
 
Delegationsbeslut 2021 
 

Följande delegationsbeslut anmäls 
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