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§ 27 Dnr 2021-00034 
 
Yttrande på Karlskoga förslag 5335 om belysning på 
Sandtorpsudden  
 

Sammanfattning av ärendet 
Ett Karlskogaförslag har inkommit den 3 februari 2021 om att anlägga 
belysning på Sandtorpsudden. Samhällsbyggnadsnämnden har beretts 
yttra sig. Förslagsställaren framför ”Att området nyttjas av många 
människor och djurägare och då mycket folk rör sig i naturområdet 
Sandtorpsudden saknas det belysning samt att många inte vågar gå där 
när mörkret infaller.” Förslaget innebär att lyktstolpar installeras kring en 
sträcka om sammanlagt cirka 1240 meter till en uppskattad summa av 2,5 
mnkr.  
 
Förslagsställaren deltog vid samhällsbyggnadsnämndens beredning den 
29 mars 2022. Förslagsställaren vill framhåll att åtgärd behöver göras 
2023 då förslaget lades 2021och svar kommit först nu. Skälet är att detta 
innebär en viktig trygghetsfråga för de boende i området, menar 
förslagsställaren.  
 
Kommunfullmäktige biföll den 1 mars 2022 ett annat Karlskogaförslag 
(5328) om att rusta upp området med parkbänkar, grillplatser och gallring 
så den fina sjöutsikten kommer fram. Samhällsbyggnadsnämnden ser 
positivt på att de båda förslagen hanteras inom samma projekt och 
föreslår därför Kommunfullmäktige att bifalla detta Karlskogaförslag och 
att kostnaden hanteras i ordinarie investeringsbudgetprocess. 
 

Beslutsunderlag 
Samhälle och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 mars 2022 
Karlskogaförslag om belysning på Sandtorpsudden 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla 
Karlskogaförslaget.  
Finansiering sker i ordinarie investeringsbudgetprocess. 
 
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige   
 
 



 

 
 

 

Samhälle och Serviceförvaltningen 

Handläggare 

Alexander Blomqvist 

Tjänsteskrivelse 1(3) 

2022-03-22 SBN AL 2021-00034 

  

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Yttrande på Karlskoga förslag 5335 om belysning på 
Sandtorpsudden  

Sammanfattning 

Ett Karlskogaförslag har inkommit den 3 februari 2021 om att anlägga 

belysning på Sandtorpsudden. Samhällsbyggnadsnämnden har beretts 

yttra sig. Förslagsställaren framför ”Att området nyttjas av många 

människor och djurägare och då mycket folk rör sig i naturområdet 

Sandtorpsudden saknas det belysning samt att många inte vågar gå där 

när mörkret infaller.” Förslaget innebär att lyktstolpar installeras kring en 

sträcka om sammanlagt cirka 1240 meter till en uppskattad summa av 2,5 

mnkr.  

 

Förslagsställaren deltog vid samhällsbyggnadsnämndens beredning den 

29 mars 2022. Förslagsställaren vill framhåll att åtgärd behöver göras 

2023 då förslaget lades 2021och svar kommit först nu. Skälet är att detta 

innebär en viktig trygghetsfråga för de boende i området, menar 

förslagsställaren.  

 

Kommunfullmäktige biföll den 1 mars 2022 ett annat Karlskogaförslag 

(5328) om att rusta upp området med parkbänkar, grillplatser och gallring 

så den fina sjöutsikten kommer fram. Samhällsbyggnadsnämnden ser 

positivt på att de båda förslagen hanteras inom samma projekt och 

föreslår därför Kommunfullmäktige att bifalla detta Karlskogaförslag och 

att kostnaden hanteras i ordinarie investeringsbudgetprocess.  

 

Beslutsunderlag 
Samhälle och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 mars 2022 

Karlskogaförslag om belysning på Sandtorpsudden  

 
Beskrivning av förslag  
Förslaget är att sätta lyspunkter kring större delen av Sandtorpsudden till 

en sammanlagd sträcka om cirka 1240 meter och som knyter an 

gångbanan mellan Vindarnas väg och Sommarvägen enligt nedan 

kartbild. Utformning av armaturer och teknisk utrustning ska följa 

samma standard som stråket kring Näset för att få en enhetlig upplevelse. 
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Konsekvenser  
 

Sociala/kulturella konsekvenser  
Förslaget skulle innebära positiva konsekvenser i fråga om upplevd 

trygghet längs stråket.  

 

Ekologiska konsekvenser  
Beroende på markförhållandena kan det vara nödvändigt med 

återställande insatser efter ett verkställande. Området som sådant bedöms 

inte innehålla naturvärden utöver det normala sett till djurliv och 

växtlighet. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget skulle innebära en uppskattad kostnad på 2,5 mnkr. 

 

Överväganden  
Sett till kommunens ambitioner för området i fråga om övrig upprustning 

anses belysning vara en naturlig del för helhetsintrycket.  

 

Samhälle och serviceförvaltningens förslag till beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

bifalla Karlskogaförslaget.  

2. Finansiering sker i ordinarie investeringsbudgetprocess.   
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Ulrika Lundgren 

Förvaltningschef 

Alexander Blomqvist 

Utredare 

 

 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige  
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