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§ 20 Dnr 2020-00465  
 
Karlskogaförslag ID5313 Bike park Karlskoga 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit ett Karlskogaförslag om att anlägga en bikepark med 
start på grusplanen ovanför Kupolen. Totalt har 112 personer röstat för 
förslaget, en person har röstat emot. 
 
Förslagsställaren skriver att MTB lockar många till aktivitet. Det finns 
många bra nerfarter från Rävåskullen och man skulle kunna utöka med 
de till befintliga MTB banorna vid Haren gropen. 
 
Många olika utvecklingsförslag gällande Rävåskullen har inkommit 
under de senaste åren till kommunen. Ett samlat grepp behöver tas för att 
se över de olika inkomna förslagen i samband med 
samhällsbyggnadsförvaltningens revidering av reservatsbeslut och 
skötselplan för Rävåsens naturreservat. 
 
Förslagsställaren har bjudits in till kultur- och föreningsnämndens 
ordförandeberedning den 2 november 2020. 
 
Kultur- och föreningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 
Karlskogaförslaget Bikepark Karlskoga med hänvisning till framtida 
planering av en aktivitetspark på Rävåskullen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 januari 2021 § 19 
Protokoll från kultur- och föreningsnämnden den 11 november 2020 § 71 
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 oktober 2020 
Karlskogaförslag ID 5313, Bikepark Karlskoga 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
Karlskogaförslaget Bikepark. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet bordlades till nästkommande sammanträde. 
 
Expedieras till 
Förslagsställaren 
Kultur- och föreningsnämnden 
 



 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-12 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 19 Dnr 2020-00465  
 
Karlskogaförslag ID5313 Bike park Karlskoga 
 

Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit ett Karlskogaförslag om att anlägga en bikepark med 

start på grusplanen ovanför Kupolen. Totalt har 112 personer röstat för 

förslaget, en person har röstat emot. 

 

Förslagsställaren skriver att MTB lockar många till aktivitet. Det finns 

många bra nerfarter från Rävåskullen och man skulle kunna utöka med 

de till befintliga MTB banorna vid Haren gropen. 

 

Många olika utvecklingsförslag gällande Rävåskullen har inkommit 

under de senaste åren till kommunen. Ett samlat grepp behöver tas för att 

se över de olika inkomna förslagen i samband med 

samhällsbyggnadsförvaltningens revidering av reservatsbeslut och 

skötselplan för Rävåsens naturreservat. 

 

Förslagsställaren har bjudits in till kultur- och föreningsnämndens 

ordförandeberedning den 2 november 2020. 

 

Kultur- och föreningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 

Karlskogaförslaget Bikepark Karlskoga med hänvisning till framtida 

planering av en aktivitetspark på Rävåskullen.  

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kultur- och föreningsnämnden den 11 november 

2020 § 71 

Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 oktober 2020 

Karlskogaförslag ID 5313, Bikepark Karlskoga  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

Karlskogaförslaget Bikepark. 

 

 

 

Expedieras till 

Förslagsställaren 

Kultur- och föreningsnämnden  

 



 

Kultur- och föreningsnämnden 

Protokollsutdrag 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-11 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 71 Dnr 2020-00085  
 
Karlskogaförslag – Bikepark Karlskoga 
 

Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit ett Karlskogaförslag till kultur- och föreningsnämnden 

om att anlägga en bikepark med start på grusplanen ovanför Kupolen. 

Totalt har 112 personer röstat för förslaget, en person har röstat emot. 

 

Förslagsställaren skriver att MTB lockar många till aktivitet. Det finns 

många bra nerfarter från Rävåskullen och man skulle kunna utöka med 

de till befintliga MTB banorna vid Haren gropen. 

 

Många olika utvecklingsförslag gällande Rävåskullen har inkommit 

under de senaste åren till kommunen. Ett samlat grepp behöver tas för att 

se över de olika inkomna förslagen i samband med samhällsbyggnads-

förvaltningens revidering av reservatsbeslut och skötselplan för Rävåsens 

naturreservat. 

 

Förslagsställaren har inbjudits till kultur- och föreningsnämndens 

ordförandeberedning den 2 november 2020. 

 

Kultur- och föreningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 

Karlskogaförslaget Bikepark Karlskoga med hänvisning till framtida 

planering av en aktivitetspark på Rävåskullen.  

 

Beslutsunderlag 
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 oktober 

2020. 

Karlskogaförslag ID 5313, Bikepark Karlskoga den 9 september 2020.  

 

Kultur- och föreningsnämndens beslut 
Kultur- och föreningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 

Karlskogaförslaget Bikepark Karlskoga med hänvisning till framtida 

planering av en aktivitetspark på Rävåskullen. 

 

 

Expedieras 

Kommunfullmäktige  

 

 

 



 

 
 

 

Kultur- och föreningsförvaltningen 

Handläggare 

Niclas Tjernström 

Tjänsteskrivelse 1(2) 

2020-10-26 KFN 2020-00085 

  

 

 

 

 

 

Svar på Karlskogaförslag Bikepark Karlskoga 

Sammanfattning 

Det har inkommit ett Karlskogaförslag till kultur- och föreningsnämnden 

om att anlägga en bikepark med start på grusplanen ovanför Kupolen. 

Totalt har 112 personer röstat för förslaget, 1 person har röstat emot. 

Förslagsställaren skriver att MTB lockar många till aktivitet. Det finns 

många bra nerfarter från Rävåskullen och man skulle kunna utöka med 

de till befintliga MTB banorna vid Haren gropen. 

Många olika utvecklingsförslag gällande Rävåskullen har inkommit 

under de senaste åren till kommunen. Ett samlat grepp behöver tas för att 

se över de olika inkomna förslagen i samband med samhällsbyggnads-

förvaltningens revidering av reservatsbeslut och skötselplan för Rävåsens 

naturreservat. 

Förslagsställaren har inbjudits till kultur- och föreningsnämndens 

ordförandeberedning den 2 november 2020. 

Kultur- och föreningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 

Karlskogaförslaget Bikepark Karlskoga med hänvisning till framtida 

planering av en aktivitetspark på Rävåskullen.  

 

Beslutsunderlag 
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 oktober 

2020. 

Karlskogaförslag ID 5313, Bikepark Karlskoga den 9 september 2020.  

 

Bakgrund  
MTB lockar många till aktivitet. Det finns många bra nerfarter från 

Rävåskullen och man skulle kunna utöka med de till befintliga MTB 

banorna vid Haren gropen.  

 

Beskrivning av förslag  
Rävåsen är ett centralt beläget naturreservat och ett populärt område för 

många. I dagsläget finns flera olika förslag och önskemål om att anlägga 

olika verksamheter på Rävåskullen. Ett samlat grepp behöver tas för att 

se över de olika inkomna förslagen i samband med samhällsbyggnads-

förvaltningens revidering av reservatsbeslut och skötselplan för Rävåsens 

naturreservat. 

 



 

Tjänsteskrivelse 

2020-10-26 

2(2) 

KFN 2020-00085  

 

 

Konsekvenser  
 

Sociala/kulturella konsekvenser  
Rävåsen uppmuntrar till en meningsfull och aktiv fritid för alla åldrar 

genom gångstråk och fin terräng. Vistelse i gröna miljöer är faktorer som 

forskning visar har positiva effekter för att få en mer hälsosam 

befolkning. En bikepark i en framtida aktivitetspark skulle gynna alla 

åldrar. 

 

Ekologiska konsekvenser  
Området kan inte belastas för mycket med tanke på naturreservatets 

regler. Det finns stora naturvärden och ekologiska värden på Rävåskullen 

och det är fint strövområde som kanske inte direkt passar ihop med cykel.   

 

Överväganden  
Ett av naturreservatets huvudsakliga syften är att gynna och utveckla 

friluftsliv och sociala värden. Att kunna erbjuda kommuninvånare olika 

möjligheter till aktiviteter i Karlskoga är något som kommunen månar 

om. Kultur- och föreningsförvaltningen har en aktivitetspark på 

Rävåskullen som förslag i en framtida investeringsplan. Det kanske kan 

underlätta om cyklingen är på ett begränsat område på Rävåskullen och 

inte på de nuvarande gångstråken Fattas beslut gällande en aktivitetspark 

kommer förslaget gällande bikepark att lyftas in i planeringen. 

 

Kultur- och föreningsförvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och föreningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 

Karlskogaförslaget Bikepark Karlskoga med hänvisning till framtida 

planering av en aktivitetspark på Rävåskullen,    

 

Niclas Tjernström 

Enhetschef Föreningsstöd 

 

 

Expedieras till 

Kommunfullmäktige 






	20-1 Karlskogaförslag ID5313 Bike park Karlskoga
	§ 71 Dnr 2020-00085   Karlskogaförslag – Bikepark Karlskoga
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kultur- och föreningsnämndens beslut


	20-2 Karlskogaförslag ID5313 Bike park Karlskoga
	Svar på Karlskogaförslag Bikepark Karlskoga
	Sammanfattning
	Det har inkommit ett Karlskogaförslag till kultur- och föreningsnämnden om att anlägga en bikepark med start på grusplanen ovanför Kupolen. Totalt har 112 personer röstat för förslaget, 1 person har röstat emot.
	Förslagsställaren skriver att MTB lockar många till aktivitet. Det finns många bra nerfarter från Rävåskullen och man skulle kunna utöka med de till befintliga MTB banorna vid Haren gropen.
	Många olika utvecklingsförslag gällande Rävåskullen har inkommit under de senaste åren till kommunen. Ett samlat grepp behöver tas för att se över de olika inkomna förslagen i samband med samhällsbyggnads-förvaltningens revidering av reservatsbeslut o...
	Förslagsställaren har inbjudits till kultur- och föreningsnämndens ordförandeberedning den 2 november 2020.
	Beslutsunderlag
	Bakgrund
	Beskrivning av förslag
	Konsekvenser
	Sociala/kulturella konsekvenser
	Ekologiska konsekvenser

	Överväganden
	Kultur- och föreningsförvaltningens förslag till beslut


	20-3 Karlskogaförslag ID5313 Bike park Karlskoga
	Ärendeblad.pdf
	KF Ärende 9

	Beslut-202000465-KS-§ 20.pdf
	§ 20 Dnr 2020-00465   Karlskogaförslag ID5313 Bike park Karlskoga
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Kommunfullmäktiges beslut



