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SBN § 1   Dnr 2021-00002  
 
Verksamhetsrapport  
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Eleonore Åkerlund redogjorde för 
verksamhetsrapporten för december 2020 och januari 2021.    
 
 
Beslutsunderlag 
 Verksamhetsrapport     
 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade godkänna redovisningen av 
verksamhetsrapporten. 
 
 
 
Expedieras till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
__   
 
    
 
 
 



 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 5(33) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-09 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

SBN § 2  Dnr 2021-00012  
 
Attestförteckning 2021 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har antagit riktlinje Attestreglemente för Karlskoga 
kommun. Nämnden ansvarar för den interna kontrollen och har därmed 
att tillse att attestreglementet följs. Varje nämnd ska inom sitt 
ansvarsområde utse attestanter. Samhällsbyggnadsförvaltningen har 
enligt detta tagit fram förslag på samhällsbyggnadsnämndens 
attestförteckning 2021.  
 
Karlskoga kommun har dubbel attest på externa ekonomiska 
transaktioner först en granskningsattest och sedan en beslutsattest. 
Granskningsattest har de som tilldelas behörighet till fakturahantering i 
ekonomisystemet. Beslutsattest har de som tilldelats detta genom 
riktlinjerna eller genom nämndens beslutade attestförteckning. 
Beslutsattest genom riktlinjerna har Kommundirektör för samtliga 
nämnder samt finansförvaltningen. Förvaltningschef för egna nämnden 
enligt beloppsgräns i attestförteckning. Ekonomichef för finans-
förvaltningen. Personal inom ekonomiavdelningen har generell attesträtt 
för rättelser av bokföringsposter och för bokningar av poster i samband 
med bokslut. Rätten gäller samtliga ansvar och övriga delar i 
konteringen.  
Beslutsattest omfattar respektives ansvarsområde enligt internbudget, 
attestering för enskilda delar enligt beloppsgräns i attestförteckning. För 
hantering av poster som överstiger beloppsnivån sker attest av närmast 
överordnad chef. Vid frånvaro av ordinarie attestant är generellt närmast 
överordnad chef ersättare alternativt specifik ersättare uppsatt i systemet 
under begränsad tid. Förvaltningschef har under året rätt att delegera 
ytterligare beslutsattestanter. Namnteckningsprov sker på underlag vid 
upplägg av respektive person. Attestförteckning samt under året 
förändringar av besluts- och granskningsattestanter ska inlämnas till 
redovisningsenheten.   
 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse och underlag 
Attestförteckning 2021   
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade godkänna upprättat förslag till 
attestförteckning 2021 samt att delegera rätten att utse attestanter under 
verksamhetsåret till förvaltningschef. 
 
 
 
 
Expedieras till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
__   
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SBN § 3  Dnr 2021-00011  
 
Internbudget 2021 
 
Sammanfattning av ärendet 
I mål och budgetprocessen fastställs den drift- och investeringsram 
nämnden har att fördela inför följande budgetår, nämndernas 
budgetramar beslutades i kommunfullmäktige i juni 2020. I beslutet 
ingick en effektivisering för Samhällsbyggnadsnämnden om 3 700 tkr. 
Till budgetramen läggs flytt av förvaltningschefkostnad från tillväxt- och 
tillsynsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden. Vidare adderas även 
kompensation för löneöversyn 2020 samt kompensationer avseende köp 
från folkhälsan. Nämnden har en driftram om 47 823 tkr att fördela. 
Effektiviseringskravet har inarbetats i ramen för samhällsutveckling och 
geodata där intäkten ökats för detaljplaner. I ramen för gata- parkenheten 
har vakanser inte återanställs och gatu-underhåll har minskats. Inför år 
2021 genomförs en omorganisation varför budgetmedel har förts mellan 
avdelningarna. Nämnden tilldelades ram för reinvestering i lokaler om 23 
000 tkr, ram för reinvestering i gata, park och maskiner om 16 000 tkr 
samt investeringsram för arbetsmiljö om 500 tkr. Utöver dessa 
tillkommer riktade projekt i egen ram, samt uppdrag från andra nämnder 
om totalt 114 770 tkr.      
 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 februari 2021 
Samhällsbyggnadsnämndens mål och budget 2021-2023 den 2 februari 
2020    
 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer fördelningen av driftbudget och 
investeringsbudget för 2021 enligt Samhällsbyggnadsnämndens mål och 
budget 2021-2023.  
 
 
Expedieras till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
__   
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SBN § 4  Dnr 2018-00313  
 
Samhällsbyggnadsnämndens årsberättelse 2020  
 
Sammanfattning av ärendet 
 Samhällsbyggnadsnämndens årsredovisning visar på många goda 
resultat och en positiv utveckling. Totalt sett är prognosen för nämndens 
mål och indikatorer mycket god.  
 
För samtliga av nämndens egna indikatorer är prognosen att delmålen 
kan nås till mandatperiodens slut, förutom för åtta indikatorer där 
prognos inte är möjlig då de saknar resultat och/eller delmål.  
Tre indikatorer som saknar resultat berör tillgänglighet i kommunens 
publika lokaler och två indikatorer som saknar delmål berör 
tillgänglighetsanpassningar vid lekplatser respektive busshållplatser. I 
alla dessa fall ska inventeringar genomföras respektive färdigställas 
innan de kan utvärderas. Inventeringar är planerade att genomföras under 
2021. Därutöver finns tre indikatorer under grunduppdraget som också 
saknar resultat, detta för att uppföljning sker med treårsintervaller i 
Sveriges kommuners och regioners undersökning ”Kritik på teknik”. 
Egen mätning av dessa indikatorer planeras under våren 2021. 
Trots en prognos på -1 miljon vid delårsbokslutet lyckas nämnden göra 
ett plusresultat på 5,8 miljoner kronor. Orsaken är ett hårt arbete med 
kostnader och intäkter men beror främst på det gynnsamma vädret som 
gör att vinterväghållningen går med 3,6 miljoner plus och 
värmekostnader med 1,7 miljoner plus.     
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 januari 2021 
Samhällsbyggnadsnämndens årsredovisning 2020     
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna återrapporteringen 
av Årsredovisning 2020.  
 
Expedieras till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
__   
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SBN § 5  Dnr 2020-00274  
 
Samhällsbyggnadsnämndens namnberedning 
årsberättelse 2020  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordförande: Jan-Erik Averås (M) 
 
Ledamöter: 
Mika Takamäki (S), representant för samhällsbyggnadsnämnden 
Kerstin Ekström (M), representant för kultur och föreningsnämnden 
 
Ersättare: 
Ronnie Erhard (M), representant för samhällsbyggnadsnämnden 
Carola Sandberg (S), representant för samhällsbyggnadsnämnden 
Melissa Molnstrand (MP), representant för kultur och föreningsnämnden 
 
Beredningen har under 2020 hållit tre sammanträden, varav ett har 
genomförts digitalt med anledning av Covid-19 och rådande restriktioner.  
Delegationsbeslut har tagits på 52st ärenden.  
 
Beredningen har under året arbetat med följande förslag till namnbeslut. 
 

- Namnsättning av ny förskola – Bullerdalens förskola 
- Namnsättning av rondeller – Rosendalsrondellen, 

Baggängsrondellen, Skrantahöjdsrondellen, Häsängsrondellen 
- Namnsättning av ny gata – Trindsnövägen, Vårvägen 
- Namnändring av för del av Skogsbovägen - Grenbovägen  
- Namnsättning av nytt tilllagningskök – Storängenskök 
- Namnsättning av nytt kvarter - Höstkänslan 

 
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden enligt beredningens förslag i alla 
ärenden. 
 
Namnberedningen är ett beredande organ för ortnamn och namnvård. 
Beredningen ska sträva efter enighet i dessa frågor. All beredning sker 
utifrån kulturminneslagen 4§ om ”God ortnamnssed” namnberedningen 
bereder alla namnfrågor inom kommunen när det gäller kvartersnamn, 
adressområdepå lansbygden, gator, vägar, adresser, allmänna platser 
inom detaljplan, stadsdelar, kommunala inrättningar, skolor, 
anläggningar mm. Naturreservat och kulturreservat är det Länsstyrelsen 
eller kommunen som beslutar om namn, i de fall det är kommunen som 
är beslutande instans bereds dessa ärenden av namnberedningen. 
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Namnberedningen följer styrdokument, Riktlinjer för 
ortnamnsverksamhet i Karlskoga kommun. 
   
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 januari 2021    
 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna återrapporteringen av 
namnberedningens årsredovisning 2020.   
 
 
 
Expedieras till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
__   
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SBN § 6  Dnr 2019-00371  
 
Uppföljning av arbetsmiljöplan 2020 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Karlskoga kommuns arbetsmiljöpolicy (KF 2009-10-26 § 180) ska 
varje nämnd årligen upprätta en arbetsmiljöplan som innehåller en 
planering av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska genomföras 
inom nämndens verksamhetsområde.  

 
Arbetsmiljöarbetet är ett långsiktigt arbete och de övergripande 
målsättningarna för 2020 var: 
 

• Arbetsmiljöfrågor levandegörs i verksamheten 
• Vi har en god social och organisatorisk arbetsmiljö 
• Inga arbetsskador och alla tillbud ska rapporteras 
• Handlingsplaner upprättas utifrån analys av verksamheten 

 
Utifrån de övergripande målsättningarna har 4 prioriterade områden valts 
ut där aktiviteter och åtgärder genomförts under året. 
 
Uppföljningen av arbetsmiljöplanen har samverkats med de fackliga 
organisationerna     
 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 27 januari 2021, rev. 
den 9 februari 2021 
Arbetsmiljöplan 2020   
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna återredovisning av 
arbetsmiljöplan 2020.  
 
 
Expedieras till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
__   
     
 
 
 



 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 12(33) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-09 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

SBN § 7  Dnr 2019-00373  
 
Uppföljning av internkontroll 2020 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande punkter var föremål för nämndens internkontroll 2020:   

   
- Kontroll av säkra byggnadsställningar 
- Kontroll av personlig skyddsutrustning 

 
Resultatet av internkontrollen av säkra byggnadsställningar bedöms som 
mycket god. Vi har inte haft några anmärkningar. 
 
Resultatet av internkontrollen av personlig skyddsutrustning 
bedöms som god.    
 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 januari 2021   
 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna återrapporteringen av 
internkontrollen 2020.    
 
 
Expedieras till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
__   
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SBN § 8  Dnr 2021-00022  
 
Slutredovisning Björkliden 
 
Sammanfattning av ärendet 
 Vid vårdboendet Björkliden fanns fyra lägenheter där inte badrummen 
höll rätt standard för ändamålet, de är för små och kan inte användas i 
den dagliga verksamheten. Dessa blir då outnyttjade vilket kostar pengar 
för socialförvaltningen som inte kan utnyttja dessa till de brukare som 
står i kö för ett boende.  
 
Som är en följd av flera brukare uppstod ett behov av mera ytor i den 
gemensamma matsalen vilket gjorde att en vägg togs upp till ett 
intilliggande kontor som resulterade i att matsalen blev 7 kvm större. På 
grund av covid-19 så vart detta projekt väldigt utdraget. 
 
Lägenheterna stod klara juni 2020 och matsalarna november 2020. 
 

Budgeterad kostnad/intäkt, 1340 tkr  Förbrukat, tkr 
Ombyggnation lägenheter  1084 
Ombyggnation matsalar  239 
Övrigt underhåll   46 
Summa  1369 

    
 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 januari 2021    
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna slutredovisning av 
projekt Björkliden, Fyra lägenheter. 
 
 
Expedieras till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
__   
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SBN § 9  Dnr 2017-00138  
 
Slutredovisning av Medborgarförslag om 
Aggerudsspåret 
 
Sammanfattning av ärendet 
 Medborgare i Karlskoga har möjlighet att lämna förslag till åtgärder som 
förbättrar kvalitet och ökar attraktivitet i form av Karlskogaförslag eller 
tidigare Medborgarförslag. Utifrån ansvarig nämnds yttrande beslutar 
kommunfullmäktige om förslaget ska bifallas eller inte.  
 
Medborgarförslaget gällande röjning av sly vid enebacken i sydöstra 
delen av Aggerudsspåret i höjd med Storängens gård, inklusive 
uppsättning av ett bord eller liknande vid befintlig sittbänk, är delvis 
verkställda. Röjningarna pågår och ingår i projektet LONA Ängs- och 
betesmarksrestaurering i Karlskoga kommun (2020-2022). Bordet vid 
rastbänken kommer att placeras ut efter att röjnings- och markarbeten är 
slutförda    
 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 januari 2021 
Kommunfullmäktiges protokoll den 27 februari 2018 § 37 
Kommunstyrelsens protokoll den 6 februari 2018 § 42 
Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsnämnden den 14 december 2017 
§ 158 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 december 2017 
Medborgarförslag, inkom till kommunstyrelsen den 21 april 2017      
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna samhällsbyggnads-
förvaltningens återrapportering av genomförande av Kommun-
fullmäktiges beslut om verkställande av medborgarförslag med avseende 
på att uppdragen ingår i ett pågående projekt och är delvis genomförda.  
 
Slutrapporten skickas vidare till Kommunfullmäktige. 
 
Expedieras till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
__      
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SBN § 10  Dnr 2021-00019  
 
Uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Ekeby 
- del av Bregården 2:90 (fd kv Lyriken)  
 
Sammanfattning av ärendet 
Det avsedda planområdet ligger i stadsdelen Ekeby inom kommunägda 
fastigheten Bregården 2:90 i del av kv Lyriken. i Karlskoga kommun. En 
exploatör har kontaktat kommunen efter lämplig mark att bygga 
hyresbostäder. Exploatören har för avsikt att bygga ett eller två 
bostadshus med 60-100 lägenheter per bostadshus. Syftet med 
detaljplanen blir således att pröva marken för bostadsbebyggelse i direkt 
anslutning till redan befintliga bostäder. Marken är i nuvarande detaljplan 
från 1960-talet planlagd för bostäder. Dock anses planen inte motsvara de 
krav och möjligheter en ny detaljplan kan möjliggöra. Planområdet är till 
storleken cirka 1,8 hektar eller 18000 kvm. Planområdet står idag tomt 
och består av enstaka träd, sly och gräs och höjdskillnader är obefintliga. 
Planområdet anses gynna både stadsdelen Ekeby och Karlskoga kommun 
i sin helhet. Att utnyttja redan befintlig mark som i ett tidigare skede har 
varit lämplig för bostadsbebyggelse anses vara fördelaktigt ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Det preliminära planområdet som illustreras kan 
eventuellt reduceras eller utvidgas. 
 
Detaljplanen går i linje med Översiktsplanen och förväntas inte medföra 
en betydande miljöpåverkan. Planen föreslås handläggas med ett 
standardförfarande eller en ändring av befintlig detaljplan enligt 5 kap. 7 
§ PBL (2010:900). 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är att 
Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt Samhällsbyggnadsförvaltningen 
att upprätta förslag till detaljplan för Ekeby - del av Bregården 2:90 (fd 
kv Lyriken).  
 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Ekeby - del av 
Bregården 2:90 (fd kv Lyriken) – Uppdrag att upprätta detaljplan, 2021-
01-20.    
 
 



 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 16(33) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-09 
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade uppdra åt Samhällsbyggnads-
förvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för Ekeby - del av 
Bregården 2:90 (fd kv Lyriken).   
 
 
 
Expedieras till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
__ 
 
 
__ 
 
 
 



 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 17(33) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-09 
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SBN § 11  Dnr 2021-00017  
 
Uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för 
Frökenborg 
 
Sammanfattning av ärendet 
Söder om golfbanan och norr om Dammängen finns idag ett oexploaterat 
skogsområde som anses attraktivt för möjligheten att skapa 
åretomboende. Således är syftet med detaljplanen att pröva möjligheten 
till ny bebyggelse i direkt anslutning till redan befintliga tomter i sydlig 
och nordlig riktning. Planområdet är till storleken cirka 15 hektar. 
Utgångspunkten är att försöka möjliggöra för bostäder med fokus på 
villor, möjlighet till radhus, marklägenheter och enstaka flerfamiljshus. 
Här bör det finnas utrymme för flexibilitet. Planområdet har stora 
höjdskillnader som ska utnyttjas för utsikt över sjön. Utrymme för en 
förskola ska utredas inom planarbetet samt huvudtillfart till planområdet 
med möjlighet till anslutning via Södra Parvägen. Finns det möjlighet ska 
grönstråk integreras i bebyggelsen för både rekreation och hantering av 
dagvatten. 
 
Det utpekade planområdet anses gynna en tätortsutveckling och följer de 
senaste årens framväxt med ändamål att utnyttja redan befintlig 
infrastruktur, som i sin tur gör det lämpligt att skapa permanentboende i 
varierande utförande. Det preliminära planområdet som illustreras kan 
eventuellt reduceras eller utvidgas. 
 
Detaljplanen går i linje med Översiktsplanen och förväntas inte medföra 
en betydande miljöpåverkan, därför föreslås planen handläggas med ett 
standardförfarande enligt 5 kap. 7 § PBL (2010:900).  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är att 
Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt Samhällsbyggnadsförvaltningen 
att upprätta förslag till detaljplan för Bregården 2:20, del av – 
Slåttervägen syd.  
 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Frökenborg – Uppdrag 
att upprätta detaljplan, 2021-01-16  
 
 



 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att uppdra åt Samhällsbyggnads-
förvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för Frökenborg.  
 
 
 
Expedieras till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
__ 
 
 
 



 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 19(33) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-09 
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SBN § 12  Dnr 2016-00347  
 
Högåsen 2:139 m.fl, Västra Möckelnstranden - 
Antagande av detaljplan 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller beslut om antagande av detaljplan.  
 
Detaljplanen är belägen på västra sidan av Möckeln alldeles söder om 
Karlskogas tätort och omfattar området mellan Degerforsvägen (väg 
205/243) och sjön Möckeln. 
 
Detaljplanen pekas ut av planprogrammet för Västra Möckelnstranden 
som område för bostadsbebyggelse. Planområdets areal är ca 15 hektar 
och utgörs i huvudsak av den kommunägda fastigheten Högåsen 2:139 
och en mindre del av Aggerud 2:67. Tre mindre områden inom 
fastigheten Högåsen 2:139 arrenderas ut för ändamålet fritidshus. De 
privatägda fastigheterna Högåsen 2:208, Högåsen 2:209 och Högåsen 
2:210 ingår även i planområdet. Detaljplanen är utformad efter 
planprogrammet Västra Möckelnstranden som redogör för områdets 
förutsättningar avseende landskap och bebyggelse. Målsättningen 
uttrycker betydelser för hållbar regional tillväxt och attraktiva livs- och 
boendemiljöer. 
   
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 14 december 2017 att uppdra 
åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för 
del av Högåsen 2:139 m.fl Västra Möckelnstranden med inriktning enligt 
planprogrammet Västra Möckelnstranden. Beslut har efter 
uppdragsgivandet tagits att benämna förslaget till detaljplan som 
Högåsen 2:139 m.fl, Västra Möckelnstranden med stöd av kommunens 
namnberedning.  
 
Synpunkter från samrådstiden samt granskningstiden har avvägts och 
bemötts i samrådsredogörelsen samt granskningsutlåtandet. Justeringar 
gällande utformning samt formalia av text med syfte att förtydliga har 
gjorts från granskningsbeslutet till det förslag till detaljplan som nu 
föreslås antas. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är att 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förslag till detaljplan för 
Högåsen 2.139 Västra Möckelnstranden.  
 



 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Beslutsunderlag 
Beslut om antagande av detaljplan Högåsen 2.139 Västra 
Möckelnstranden 2021-01-16 
Antagandehandlingar för detaljplan Högåsen 2.139 Västra 
Möckelnstranden   
 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att anta förslag till detaljplan för 
Högåsen 2.139 Västra Möckelnstranden.  
 
 
 
 
Expedieras till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
__ 
 
 



 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 21(33) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-09 
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SBN § 13  Dnr 2020-00234  
 
Beslut om planbesked, Teen 5  
 
Sammanfattning av ärendet 
En ansökan om planbesked som kom till Samhällsutveckling- och 
geodataavdelningen den 15 oktober 2020 där fastighetsägaren till Teen 5 
önskade att bygga en tillbyggnad på ca 35 kvadratmeter i direkt 
anslutning till befintlig byggnad inom fastigheten. Vilket inte medges i 
gällande stadsplan, Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för 
kv. Toften m.fl. i Karlskoga, laga kraft 1966-08-05, intern nr 167. 
Reglering av utnyttjandegraden samt placeringsbestämmelse måste 
justeras för att bygglov ska beviljas. Därtill kan andra åtgärder inom 
planhandläggarens ramar tillkomma. Avdelningen för samhällsutveckling 
och geodatabas gör bedömningen att fastigheten Teen 5 är i behov av en 
ändring- eller ny detaljplan. 
 
Fastigheten Teen 5 ligger i Karlskoga kommuns västra delar med nära 
anslutning till E18, ca 2,5 kilometer från Karlskoga centrum (fågelvägen) 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är att: 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar, efter att överväganden vägts in, att 
lämna positivt planbesked på förfrågan angående detaljplaneläggning för 
fastigheten Teen 5. 
 
Samt; 
 
Positivt planbesked för en så kallad enkel åtgärd bekostas enligt Plan- 
mät- och karttaxa med 10 000:-.  
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Beslut om planbesked 
för Teen 5, 2021-01-21 
Planbesked för Teen 5, 2020-10-16 
Ansökan om planbesked, 2020-10-15. 
 
 



 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att efter att överväganden vägts in, 
att lämna positivt planbesked på förfrågan angående detaljplaneläggning 
för fastigheten Teen 5. 
 
Positivt planbesked för en så kallad enkel åtgärd bekostas enligt Plan- 
mät- och karttaxa med 10 000:-.  
 
 
 
Expedieras till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
__ 
 
   
 
 
 



 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 23(33) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-09 
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SBN § 14  Dnr 2021-00033  
 
Ändring av detaljplan för Järnklubban m.fl.  
 
Sammanfattning av ärendet 
År 2016 tecknade Karlskoga kommun ett markanvisningsavtal 
tillsammans med bolaget Odlingen AB avseende bostadsbebyggelse på 
fastigheterna Järnklubban 9, 10, 11 och 12. Markanvisningen innebar att 
bolaget fram till 2017-10-31 hade ensamrätt att förhandla med 
kommunen om exploatering för dessa fastigheter. Odlingen AB och 
kommunen skulle tillsammans verka för att ändra detaljplanen för 
Järnklubban m.fl. Ändring av detaljplanen stod färdig år 2017. 
 
Sedan ändring av detaljplanen har dock ingen bebyggelse uppförts på 
fastigheterna. Enligt Odlingen AB finns det inte något marknadsunderlag 
för den ursprungliga bebyggelsen som var tänkt att uppföras. För att möta 
marknadens behov efterfrågar Odlingen AB möjligheten att uppföra 
radhus i ett våningsplan med exploateringsgrad på cirka 2022 
kvadratmeter. Gällande detaljplan medger en högsta exploateringsgrad 
om 1500 kvadratmeter. Om efterfrågad bebyggelse ska kunna uppföras 
behöver gällande detaljplan ändras så att den medger en ökad 
exploateringsgrad. 
Fastigheterna som avses exploateras är enligt gällande detaljplan 
lämpliga för bostäder. I anslutning till fastigheterna finns det befintlig 
infrastruktur vilket innebär att exploateringen är både ekonomiskt och 
miljömässigt fördelaktigt. Vidare går uppförandet av nya bostäder i linje 
med Karlskoga kommuns vision om att bli 32 000 invånare fram till år 
2025.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till beslut om planuppdrag för ändring av detaljplan för 
Järnklubban m.fl. daterad den 2021-02-02   
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att uppdra till samhällsbyggnads-
förvaltningen att upprätta förslag till ändring av detaljplan för 
Järnklubban m.fl.  
 
Expedieras till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
__ 
 
 



 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 24(33) 
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2021-02-09 
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SBN § 15  Dnr 2018-00058  
 
Beslut om tilläggsäskande för Björkbornsbron 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i juni 2019 att ge samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en förstudie för att reda ut 
förutsättningarna för att bygga en ny bro över Timsälven vid Alfred 
Nobels Björkborn. Samhällsbyggnadsförvaltningen anlitade WSP för att 
utreda förutsättningarna med tre broalternativ. 
Samhällsbyggnadsnämnden gav den 8 oktober 2019 (SBN § 122) 
förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med en bro liknande alternativ 
2, som redovisats i rapporten från WSP, efter att förstudien av ny bro 
presenterats för nämnden. 
 
Björkbornsbron har varit ute på upphandling och anbud har kommit in. 
Efter att anbudsöppningen genomförts står det klart att de medel som 
finns avsatta för att genomför byggnationen av bron inte är tillräckliga.  
 
Skall upphandlingen nu kunna fortsätta behöver kommunfullmäktige 
skjuta till mer medel och i annat fall måste upphandlingen avslutas.  
 
Det råder fortfarande sekretess gällande de anbud som kommit in innan 
tilldelningsbeslut men vår bedömning är att kommunfullmäktige behöver 
tillföra ytterligare medel om 8 milj kr till projektet och i annat fall 
avbryts upphandlingen med motivet att investeringsmedel avsatta för 
projektet saknas     
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 januari 2021 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag den 2019-10- 08 SBN § 
122   
 
Yrkanden 
 Ronnie Erhard (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.  
 
 
Mika Takamäki (S), Carola Sandberg(S) och Jouni Slagner (S) anmäler 
att de inte deltar i beslutet.   
 



 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Propositionsordningar 
Ordförande ställde proposition på yrkandet om bifall till förvaltningens 
förslag till beslut och fann att nämnden beslutade enligt förvaltningens 
förslag.     
 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att föreslå Kommunfullmäktige att 
tillföra Samhällsbyggnadsnämnden ytterligare 8 miljoner kronor för att 
kunna genomföra pågående upphandling för byggande av 
Björkbornsbron. 
 
 
 
   
 
 
 
 
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
__ 
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SBN § 16  Dnr 2021-00025  
 
Vägsamfällighet Finnebäck 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den samfällda delen av Storängsvägen samt resterande grusväg (som 
saknar formellt namn) går i en slinga som börjar och slutar i två olika 
punkter inom Storängens handelsområde. Vägen är en 
gemensamhetsanläggning och sköts av en samfällighetsförening där 
boende vid Storängsudden och Finnebäcksområdet i övrigt har andelar. 
Kommunen äger mark i området och har därför också andelar. I och med 
den nybyggnation som skett vid Storängsudden under de senaste 10 åren 
har belastningen ökat på den norra väglänken. Fler andelsägare, de som 
byggt och bosatt sig i området på de nya tomterna, ingår dock numera i 
samfällighetsföreningen. Vägen fyller kriterierna för statliga och 
kommunala bidrag som tillsammans täcker 85 % av driftkostnaderna. 
Med anledning av att det under byggtiden varit en stor andel tung trafik 
har kommunen därutöver gått in med 50 000 kronor extra till 
samfälligheten. 
 
Avsikten har varit att avveckla den norra delen av 
gemensamhetsanläggningen för Storängsvägen. Innan detta kan ske 
måste dock en ny allmän gata som når Storängsudden vara utbyggd. 
Gatan har inte kunnat byggas innan detaljplanen är klar och vunnit laga 
kraft eftersom detaljplanen avgör gatans exakta läge.  
 
När detaljplanen antagits och vunnit laga kraft kan den formella 
processen inledas om att ombilda eller avveckla 
gemensamhetsanläggningen för den befintliga grusvägen. Med ny allmän 
gata på plats, vilken kan vara klar absolut tidigast under våren 2022, 
behövs inte den norra halvan av grusvägen. Gemensamhetsanläggningen 
för den norra delen av grusvägen kan alltså avvecklas då. Alla 
andelsägare som är kopplade till den norra delen skulle därmed utgå ur 
samfällighetsföreningen som därmed måste ombildas. 
 
Den södra halvan berörs dock inte funktionsmässigt av att den nya 
allmänna gatan tillkommer och skulle i så fall behöva vara kvar. Antalet 
andelsägare som skulle bli kvar i den ombildade 
gemensamhetsanläggningen och samfällighetsanläggningen minskar då 
kraftigt samtidigt som samfälligheten inte längre uppfyller kriterierna för 
att vara bidragsberättigad. Återstående andelsägare, där kommunen 
fortfarande ingår genom att man äger mark i området, skulle få en 
betydande kostnadshöjning.  
 



 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Gemensamhetsanläggningen för den södra delen av grusvägen bör mot 
bakgrund av ovanstående, samt att kommunen avser att fortsätta 
bostadsutvecklingsplanerna mot söder i området, därför också avvecklas. 
Huvudskälet är att kommunen ska ha full rådighet över marken i området 
inför kommande utveckling ner mot det framtida stationsområdet. Att ett 
fåtal privata fastighetsägare som blir kvar i samfällighetsföreningen 
skulle belastas ekonomiskt av kvarvarande väg är under dessa 
omständigheter inte rimligt. 
 
Det innebär att kommunen övertar ansvaret fullt ut för hela grusvägen 
(del Storängsvägen mm) och får då också rådighet över vägen inklusive 
de drift- och skötselåtaganden som följer tex snörröjning och 
halkbekämpning – i detta fall till fastigheter med permanent boende. 
Övertagande av vägen innebär därför också en volymökning för 
driftskostnaderna. 
 
Sammantaget innebär detta att även samfällighetsföreningen kan och bör 
avvecklas.   
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 januari 2021, 
reviderad den 9 februari 2021 
Vägsamfällighetsförening Finnebäck    
 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ställa sig positiv till att 
avveckla vägsamfällighetsföreningen Finnebäck och att Karlskoga 
kommun övertar ansvaret för hela grusvägsslingan.   
 
 
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
 
__ 
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SBN § 17  Dnr 2020-00039  
 
Motion om att införa avgiftsfria parkeringsplatser i 
Karlskoga centrum 
 
Sammanfattning av ärendet 
Peter Bäckman(SD) har lämnat in en motion om att utreda möjligheterna 
att införa avgiftsfria parkeringsplatser i Karlskoga centrum i syfte att 
gynna centrumhandeln. Bäckman (SD) föreslår i samma motion att det 
även ska utredas hur parkeringar för näringsidkare i Karlskoga centrum 
ska lösas.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 10 november 2020 
(SBN §122) att införa avgiftsfri parkering i Karlskoga centrum under 
förutsättning att nämnden kompenseras ekonomiskt. För att kunna införa 
avgiftsfrihet behöver även tidigare beslut om avgiftsfri timme, beslutat i 
KF 2018-06-19 (§ 100), upphävas, vilket nämnden också föreslog. 
Ärendet återremitterades till Samhällsbyggnadsnämnden från 
Kommunstyrelsen för att förtydliga de ekonomiska konsekvenserna 
innan beslut i Kommunfullmäktige fattas. Med anledning av pågående 
ärende i samma syfte som motionären anger, föreslås att motionen inte 
ska föranleda någon ytterligare åtgärd i avseendet avgiftsfri parkering.  
 
Avseende utredning av parkering för näringsidkare i Karlskoga centrum 
bedöms inte problemet vara så stort att en särskild utredning behövs. 
Fastighetsägare som hyr ut lokaler ansvarar i första hand för att tillgodose 
parkeringsbehov för eventuella fordon kopplade till den verksamhet som 
hyr lokal. I enstaka fall har problem uppstått och då har 
samhällsbyggnadsförvaltningen i samråd med berörd aktör kunnat lösa 
dennes specifika behov. För den som i sitt yrke har en serviceutrustad bil, 
eller transporterar gods, och behöver parkera nära tillfälliga arbetsplatser 
i centrum, kan näringsidkaren få tillstånd för så kallad nyttoparkering. 
För personalens parkeringsbehov finns större allmänna parkeringar 
lämpade för de som arbetar i centrum både på Bastugatan och längs 
Loviselundsvägen. Även fastighetsägaren till takparkeringen på galleria 
Kulan hyr ut parkeringar månadsvis. 
 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 januari 2021 
 Motion om att införa avgiftsfria parkeringsplatser i Karlskoga centrum   
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Yrkanden 
 Mika Takamäki (S) yrkade avslag.    
 
Propositionsordningar 
Ordförande ställde proposition på förvaltningens förslag och Mika 
Takamäki (S) yrkande om avslag och fann att nämnden beslutade enligt 
förvaltningens förslag.     
 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att 
motionen avseende avgiftsfria parkeringar inte ska föranleda någon 
ytterligare åtgärd mot bakgrund av att det redan pågår ett ärende om 
avgiftsfri parkering i centrum. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att 
avslå den del av motionen som avser utredning av parkering för 
näringsidkare då problematiken är ringa.    
 
 
 
Reservationer 
Mika Takamäki (S) reserverade sig mot beslutet.    
 
 
 
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
 
 
__ 
 
 
 



 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 30(33) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-09 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

SBN § 18  Dnr 2020-00270  
 
Delegeringsordning 2021 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningens nya organisation trädde i kraft 1 januari 
2021 och i och med det har befattningar förändrats utifrån de nya 
avdelningarnas namn. Delegeringsordningen behöver därmed justeras så 
att benämning av delegater stämmer med befattningar. Revideringen 
innebär inga förändringar i delegering.  
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 22 januari 2021   
 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att uppdra åt förvaltningen att 
revidera delegeringsordningen avseende delegater så att de följer 
befattningar i den nya organisationen.   
 
 
Expedieras till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
__ 
 
 
 



 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 31(33) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-09 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

SBN§ 19  Dnr 2021-00003  
 
Delegationsbeslut  
 
Sammanfattning av ärendet 
 Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till 
ordförande, förvaltningschef och tjänstemän enligt gällande 
delegeringsordning. Dessa beslut redovisas månatligen för nämnden. 
Redovisningen innebär inte att samhällsbyggnadsnämnden får ompröva 
eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det samhällsbyggnads-
nämnden fritt att återkalla lämnad delegation. 
 
Delegationsbeslut för januari 2021 anmäls SBN 2021-00003 
 
Samhällsutveckling och geodata januari 2021 
Teknik och fastighetsavdelningen januari 2021     
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna redovisningen av 
anmälda delegationsbeslut.   
 
 
 
Expedieras till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
__     
 
 
 
 
 
 



 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 32(33) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-09 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

SBN § 20  Dnr 2021-00004  
 
Inkomna handlingar  
 
 
 Inget anmält.    
 
 
 



 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 33(33) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-09 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

SBN § 21  Dnr 2021-00005  
 
Samhällsbyggnadsinformation 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen gav följande information  
 
Enhetschef för gata/park Sonny Larsson och mätningsingenjör Max 
Holmström presenterades för nämnden. 
 
Fastighetschef Robert Brånn informerade nämnden om projekt 
Nobelhallen. 
 
Tf. stabschef Charlotta Björkman och parkarbetare Camilla Eriksson gav  
information om trygghetsvandring i Strå och Sandviken och vilka 
åtgärder som vidtagits. 
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