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Sammanträdesdatum 

2021-09-22 

 

 

  

 
 Plats och tid Onsdagen den 22 september 2021 i Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, och via 

Teams, klockan 13:00 – 16:30 

 
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) 

Jari Viitakangas (S) 

Anders Nyberg (V) 

Jimmy Hedström (SD) 
Tjänstgörande ersättare 

 
Samer Alzeraai (S) för Staffan Dällerud (MP) 

Ej tjänstgörande ersättare Jan-Erik Averås (M) 

Anneli Lyckeborn (L) 

Carola Sandberg (S) 

Hans Larsson (SD) 

Övriga deltagare Ulrika Lundgren, förvaltningschef 

Julia Åhlgren, nämndsekreterare 

Johan Urdén, Fondamentor § 82 

Oliver Lühr, Dreem § 83 

Magnus Åkesson, Point properties § 83 

Madeleine Eriksson, planarkitekt § 84, 92 

Josephine Nilsson, trafikhandläggare § 85-87 

Camilla Jern, kvalitetsledare § 88 

Madelene Mattsson, ekonom § 88 

Ann Dakovic, stadsarkitekt § 91 

Georgios Apostolidis, planarkitekt § 93 

Emil Wistbacka, enhetschef lokalförsörjningen § 94 

Daniel Ränkedal, planarkitekt § 95 

 

Utses att justera Claes-Göran Erlandsson Ersättare  Mika Takamäki 

Justeringens plats och tid Skrantafallet 35, måndag 27 september 
 

Underskrifter 

 Sekreterare ……………………………………………………… Paragrafer §§ 82-101 

 Julia Åhlgren  

 Ordförande ……………………………………………………… 

 

 Ronnie Erhard  

 Justerare ……………………………………………………… 

 

 Claes-Göran Erlandsson  
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Förvaringsplats för protokollet Samhälle och Serviceförvaltningen 
 

Underskrift ……………………………………………………… 
 

 Julia Åhlgren  
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§ 82  
 
Besök från Fondamentor 
 

Sammanfattning av ärendet 
Johan Urdén från Fondamentor berättar om översyn av Österledsskolan.  
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§ 83  
 
Besök från Point proporties 
 

Sammanfattning av ärendet 
Magnus Åkesson från Point properties informerar om ansökan om 

planbesked för KV.Råkan - Kulan m.fl   
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§ 84 Dnr 2021-00192  
 
Kv. Råkan - Kulan m.fl. - Uppdrag att upprätta 
detaljplan/positivt planbesked 
 

Sammanfattning av ärendet 
En ansökan om planbesked inkom till Samhälle och Serviceförvaltningen 

den 10 september 2021 med avsikten att upprätta ny detaljplan för Kv. 

Råkan – Kulan m.fl.  Ansökan avser fastigheterna Råkan 7, 8 samt 10 

och omfattar K-center (Galleria Kulan) samt Fackhandelshuset 

(Bibliotekshuset). Avsikten med ansökan är att undersöka möjligheten 

för påbyggnad på befintliga byggnader med önskemål om att möjliggöra 

för bostäder och centrumfunktioner som kontor, handel samt 

utbildningsmöjligheter på befintliga byggnader.  

 

Det huvudsakliga syftet med ny detaljplan är att möjliggöra för 

kommande påbyggnader med användningen Bostäder (B) samt Centrum 

(C). Fastigheterna kan komma att delas upp i en eller fler detaljplaner. I 

planbeskedsansökan framförs önskemål om en påbyggnad i etapper, med 

varierande höjder och takvinklar. 

 

Planförslaget går i linje med Översiktsplanen och handläggs med utökat 

planförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900 då förslaget är av 

betydande intresse för allmänheten. 

 

Beslutsunderlag 
Ansökan om planbesked den 10 september 2021. 

 

Samhälle och Serviceförvaltningen tjänsteskrivelse den 16 september 

2021 Kv. Råkan – Kulan m.fl. – Beslut om planbesked samt uppdrag att 

upprätta detaljplan.  

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar efter att överväganden vägts in, 

att lämna positivt planbesked på förfrågan angående detaljplaneläggning 

för fastigheterna Råkan 7,8 samt 10. 

 

Positivt planbesked för en så kallad stor åtgärd bekostas enligt Plan- och 

bygglovtaxa med 30 000: -. Summan halveras i samband med tecknande 

av planavtal. Planavtal tecknas i regel för att täcka kostnader för 

detaljplanearbetet. 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 7(29) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-22 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra åt Samhälle och 

Serviceförvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för fastigheterna 

Råkan 7, 8 samt 10 i enlighet med ansökan om planbesked. 

 

 

 

Skickas till  

Samhälle och serviceförvaltning 
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§ 85 Dnr 2021-00159  
 
Yttrande på remiss - Nytt Regionalt 
trafikförsörjningsprogram för Örebro län 
 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden i Region Örebro län har beslutat att skicka 

rapporten Regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län 2022-2030 

på remiss till berörda kommuner. Remissvar ska ha inkommit senast 31 

oktober 2021 och vara märkt med ärende 20RS12049. Efter remisstiden 

kommer synpunkter tas i beaktning innan rapporten går vidare för 

fastställande.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden, Karlskoga kommun lämnar yttrande på 

regionalt trafikförsörjningsprogram i enlighet med det uppgifter nämnden 

har rådighet över.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås anta yttrandet avseende rapport: 

Ärende 20RS12049 - Regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län 

2022 – 2030 och överlämna yttrandet till Kommunstyrelsen för 

komplettering innan vidarebefordran till Region Örebro län. 

 

Beslutsunderlag 
Samhälle- och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 aug 2021.  

Rapport 2021-05-20 Version 1, Extern rapport: Regionalt 

trafikförsörjningsprogram för Örebro län 2022 – 2030 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden antar yttrandet avseende rapport: Ärende 

20RS12049 - Regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län 2022 – 

2030 och överlämnar yttrandet till Kommunstyrelsen för komplettering, 

innan vidare befordran till Region Örebro län. 

 

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen för komplettering innan vidarebefordran till Region 

Örebro län 
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§ 86 Dnr 2020-00236  
 
Yttrande på motion om att öka trafiksäkerheten 
mellan gångtrafikanter och cyklister 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna har lämnat en motion om trafikregler och 

trafiksäkerhet på gångbanor. Motionen syftar till att genom en 

informationskampanj uppmärksamma invånarna i Karlskoga vilka regler 

som gäller på gångbanor samt gemensamma gång och cykelvägar. 

Dessutom att genom tydliga markeringar på gång och cykelvägar 

förbättra samarbetet mellan gående och cyklister. 

 

Beslutsunderlag 
Samhälle och Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 juni 2021 

Motion om att öka trafiksäkerheten mellan gångtrafikanter och cyklister 

den 22 okt 2020 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till att genomföra en 

informationskampanj så att reglerna uppmärksammas av karlskogaborna 

och föreslår kommunfullmäktige att bifalla motions attsats 1, 

”kommunen genomför en informationskampanj, så att reglerna 

uppmärksammas av karlskogaborna”.   

 

2. Samhällsbyggnadsnämnden anser mot bakgrund av det som redan 

planeras enligt cykelplanen avseende tydliga markeringar är tillräckliga 

och föreslår därför kommunfullmäktige besluta att motionens attsats 2, 

”kommunen genomför tydliga markeringar i flera GC-vägar för att öka 

trafiksäkerheten och förbättra samarbetet mellan gångtrafikanter och 

cyklister”, inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd.  

 

 

 

Expedieras till 

Kommunfullmäktige 
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§ 87 Dnr 2021-00136  
 
Yttrande på Karlskogaförslag 5357 om en cykelbana 
från Alfred Nobels hotell rakt ner mot ÖoB, upp förbi 
musikpalatset och ner mot Cirkel K.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Ett Karlskogaförslag om en cykelbana på Bergrumsvägen har inkommit. 

Sträckan finns med som planerad i Karlskoga kommuns cykelplan och 

förslaget föranleder därför ingen ytterligare åtgärd. 

 

Förslagsställaren har bjudits in att träffa samhällsbyggnadsnämndens 

presidium men inte responderat på inbjudan. 

 

Beslutsunderlag 
Samhälle och Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 augusti 2021 

Karlskogaförslag 5357 om en cykelbana från Alfred Nobels hotell rakt 

ner mot ÖoB, upp förbi musikpalatset och ner mot Cirkel K   

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 

medborgarförslaget, mot bakgrund av det som redan planerats inte ska 

föranleda någon ytterligare åtgärd. 

 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 88 Dnr 2021-00174  
 
Delårsredovisning 2021 
 

Sammanfattning av ärendet 
Samhälle och serviceförvaltningen har upprättat en delårsrapport, 

januari-augusti 2021. Delårsrapporten har upprättats i en mer omfattande 

version till samhällsbyggnadsnämnden. Utifrån denna kommer en 

sammanfattad version att rapporteras vidare till Kommunfullmäktige. 

 

Efter augusti månad redovisar samhällsbyggnadsnämnden ett resultat i 

förhållande till budget med minus 3 458 tkr.  

 

Helårsprognosen sätts totalt till - 4 600 tkr. 

 

Måluppfyllelse för samhällsbyggnadsnämndens och 

kommunfullmäktiges mål är totalt sett delvis uppfyllda vid 

delårsrapporteringen. Aktiviteter planeras och genomförs löpande utifrån 

målen för att nå måluppfyllelse.   

 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden tjänsteskrivelse den 3 september 2021 

Delårsredovisning januari-augusti 2021 samhällsbyggnadsnämnden 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner delårsredovisning januari-augusti 

2021 samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

 

Skickas till  

Kommunstyrelsen 
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§ 89 Dnr 2021-00142  
 
Inbjudan till Folkhälsokonferens 2021 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2003 har Folkhälsonämnden bjudit in till en årlig konferens för att 

generera kunskap, skapa möten och sätta riktning framåt för vi 

tillsammans ska stärka degerfors- och karlskogabornas hälsa samt stärka 

barnets rättigheter. År 2020 var ett år med fokus på att stärka världshälsa 

och klara restriktioner, därför valde folkhälsonämnden att avstå att bjuda 

in till konferens och i år 2021 väljer nämnden att erbjuda en digital 

konferens den 22 oktober för att öka tillgänglighet till kunskap trots 

pågående pandemi. 

 

Årets konferens har fokus på tidiga och samordnande insatser utifrån 

psykisk hälsa, se bifogad inbjudan. Anmälningslänk finns i bifogad 

inbjudan. Anmälan senast 15 oktober.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden har att besluta om deltagande för att erhålla 

arvode och förlorad arbetsinkomst. Anmälan görs av ledamot via bifogad 

länk i inbjudan. Vid utebliven närvaro av anmäld ledamot debiteras 

samhällsbyggnadsnämnden 500 kronor av Folkhälsonämnden. 

 

Beslutsunderlag 
Samhälle och Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 1 september 2021 

Inbjudan till digital Folkhälsokonferens 2021 

FHN 2021-06-09 § 65 Inbjudan till folkhälsokonferens 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att nämndens ledamöter får 

anmäla sig för att delta i Folkhälsokonferensen den 22 oktober 2021. 

2. Arvode och ersättning kan utbetalas efter begäran från den 

förtroendevalde. 
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§ 90 Dnr 2021-00207  
 
Beslut om deltagande - Studiedag för 
samhällsbyggnadsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 20 oktober flyttas till 

tisdag den 19 oktober mellan 08-12. Detta för att möjliggöra att 

nämndens ledamöter fortsätter på en studiedag efter lunch med besök i 

Samhälle och Serviceförvaltningens verksamheter. Anmälan till lunch 

studiedag sker till nämndens sekreterare senast 12 oktober. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden har att besluta om utökad rätt till arvode och 

annan ersättning för eftermiddagen den 19 oktober.   

 

Beslutsunderlag 
Samhälle och Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 14 september 2021 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter, inklusive ersättare, kan 

anmäla sig till studiedag för samhällsbyggnadsnämnden den 19 oktober. 

2. Arvode och ersättning kan utgå efter begäran från den förtroendevalde. 
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§ 91 Dnr 2019-00033  
 
Slutredovisning på uppdrag för utveckling Näset 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 12 februari 2019 fick Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag av 

Samhällsbyggnadsnämnden att genomföra uppdrag att ta fram en 

förstudie för utveckling av Näset nere vid Möckelns strand. Utrednings-

området utökades genom ett kompletterande uppdrag i maj 2020 att gälla 

en förstudie för sträckan från gamla småbåtshamnen och fram till 

Boforsudden. Arkitekter från Norconsult har gjort ett övergripande 

gestaltningsförslag som har diskuterats i både arbetsgruppen och 

styrgruppen. De synpunkter som inkommit från de två grupperna har 

arbetats in i förstudiens slutliga förslag. Förstudien är framtagen och kan 

nu slutredovisas till Samhällsbyggnadsnämnden.  Förstudien kommer att 

skickas på en internremiss innan beslut om vilka beslut kommunen fattar 

om fortsatt utveckling av området. 

 

Syftet med uppdraget handlade om att utreda strandområdets befintliga 

värden och ge förslag på åtgärder som förädlar och vidareutvecklar 

området ytterligare. Att skapa ett attraktivt rekreationsområde som ges en 

mer stadsmässig karaktär med respekt till alla goda förutsättningar som 

redan finns på plats idag. Området ska bli tillgängligt, tryggt och säkert 

för alla Karlskogas invånare och besökare. Det ska bli en plats som 

skapar en stolthet i Karlskoga som modern, välkommande, klok och 

innovativ kommun. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås godkänna förstudien som 

slutredovisning av uppdragen enligt SBN 2019-00033. 

 

Beslutsunderlag 
Samhälle- och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 augusti 2021 

Förstudie Norconsult– Övergripande gestaltningsförslag Västra 

Möckelnstranden – från småbåtshamnen i söder till Boforsudden i norr. 

Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2019-02-12, § 17 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna slutredovisning 

av projektet ”uppdrag att göra en förstudie för utveckling Näset” 

samt utökning av uppdraget att ta fram förstudie för att 

vidareutveckla rekreationsområdet mellan gamla småbåtshamnen 

och Boforsudden. 
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2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna förstudien till 

kommunstyrelsen för fortsatt arbete och beslut om eventuella och 

kommande åtgärder.    

 

 

 

Skickas till  

Kommunstyrelsen 

Kommundirektör 

Chef för KSL, mark och exploateringsavdelning   
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§ 92 Dnr 2019-00297  
 
Duvan 10 - del av järnvägsgatan - antagande av 
detaljplan 
 

Sammanfattning av ärendet 
En ansökan om planbesked kom till Samhällsbyggnadsförvaltningen den 

29 september 2019 med avsikten att få en ny detaljplan upprättad för 

fastigheten Duvan 10. Samhällsbyggnadsnämnden gav den 12 december 

2019 positivt planbesked för fastigheten Duvan 10 samt uppdrag att 

upprätta förslag till detaljplan för Duvan 10 – del av Järnvägsgatan. 

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder (B). 

Ytterligare markanvändning som centrumändamål (C) har tillförts på 

plankartan för att göra användningen av fastigheten flexibel. 

 

Planområdet är beläget i Karlskoga kommuns västra centrumdelar, ca 

600 meter väster om Alfred Nobels torg och 70 meter öster om 

Karlskoga busstation. Planområdet avgränsas direkt norr och öst av 

flerbostadshus och i söder av Järnvägsgatan. Planområdet utgörs i 

huvuddrag av en huvudbyggnad som under de senaste åren används för 

bland annat gym, handel och andra verksamheter.  

 

Samrådshandlingar arbetades fram under 2020 och förslag till detaljplan 

sändes ut på samråd mellan den 8 juli till den 26 augusti 2020 och 

därefter på granskning mellan den 5 maj till den 19 maj 2021. Under 

samråd- och granskningsskedet har synpunkter inkommit från bland 

annat Länsstyrelsen i Örebro län och Trafikverket som riktas mot 

planförslaget. Planhandlingarna har reviderats mellan samråd, granskning 

och antagande utifrån de synpunkter som inkommit.  

 

Samhälle och serviceförvaltningens förslag är att 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förslag till detaljplan för 

Duvan 10 – del av Järnvägsgatan. 

 

Beslutsunderlag 
Samhälle och Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 juli 2021. 

Antagandehandlingar för Duvan 10 – del av Järnvägsgatan: plankarta, 

planbeskrivning samt granskningsutlåtande. 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 17(29) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-22 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhälle och Serviceförvaltningens förslag är att 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förslag till detaljplan för 

Duvan 10 – del av Järnvägsgatan.  

 

 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 18(29) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-22 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 93 Dnr 2017-00287  
 
Östervik 2:71 (ÄDP)  
 

Sammanfattning av ärendet 
Ändringen av detaljplan innebär i korthet att planbestämmelsen e1 

revideras från en tillåten byggnadsarea på 130/90 per fastighet till 200/50 

för fastigheten Östervik 2.71. Ändringen medger en utnyttjandegrad på 

200 m2 för huvudbyggnad och 50 m2 för komplementbyggnad i 

fortsättningsvis en (1) våning. Kommunen har bedömt att ändringen ryms 

inom gällande byggrätt för fastigheten. Kringliggande fastigheter är 

bebyggda med permanentboende och fritidsbebyggelse. Området håller 

på att utvecklas från ett fritidsområde till ett område för permanent 

boende. Närmst liggande bostadsbebyggelse finns på fastigheter intill 

ändringsområdet.  

Kommunens översiktsplan (2011) anger läget i Norra Östervik – Udden 

som ett prioriterat område för landsbygdsutveckling, bostadsbyggande 

(villor), kollektivtrafik, service och annan infrastruktur. Planförslaget 

bedöms därför vara förenligt med kommunens översiktsplan.  

 

Samhälle och serviceförvaltningens förslag till beslut är att 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om att anta förslag till ändring av 

detaljplan (ÄDP) Norra Östervik – Udden, Östervik 2:71.  

 

Beslutsunderlag 
Samhälle och Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 augusti 2021. 

Antagandehandlingar för Ändring av detaljplan (ÄDP) Norra Östervik – 

Udden, Östervik 2:71 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta Ändring av detaljplan 

(ÄDP) Norra Östervik – Udden, Östervik 2:71. 

 

 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 19(29) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-22 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 94 Dnr 2020-00195  
 
Slutredovisning ny klubblokal Kilsta IP 
 

Sammanfattning av ärendet 
Samhälle och Serviceförvaltningen har i uppdrag att uppföra en byggnad 

för Rävåsens IK på Kilsta IP. Uppdraget har genomförts i projektform 

och är avslutat.  

 

Beslutsunderlag 
Samhälle och Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 21 september 2021  

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna slutredovisningen av 

projektet Nytt klubbhus Rävåsens IK.  

 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 20(29) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-22 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 95 Dnr 2018-00308  
 
Information: Kranen 1 m. fl, Sandviken  
 

Sammanfattning av ärendet 
Daniel Ränkedal, planarkitekt, informerar om kommande ändring av 

deltaljplan för Kranen 1 m.fl, Sandviken.      

 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 21(29) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-22 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 96 Dnr 2021-00100  
 
Rapport från ledamöter 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ronnie Erhard (M), Mika Takamäki (S) och Hans Karlsson (C) 

rapporterar från KSAU 17 september  

 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 22(29) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-22 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 97 Dnr 2021-00152  
 
Information om Asfaltssystemet 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet utgick.  

 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 23(29) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-22 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 98 Dnr 2021-00151  
 
Information och redovisning av potthålslagning 
under sommaren 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet utgick. 

 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 24(29) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-22 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 99 Dnr 2021-00144  
 
Förvaltningsinformation 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen informerar om: 

 

Rekrytering av verksamhetschef för teknik och fastighet 

 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 25(29) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-22 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 100 Dnr 2021-00004  
 
Inkomna handlingar 2021 
 

Sammanfattning av ärendet 
KS 2021-08-31 § 143 Belysning Karlskoga kommun 

KF 2021-06-21 § 98 Begäran om entledigande från Peter Bäckman (SD) 

KF 2021-06-21  § 100 Begäran om entledigande från Jimmy Hedström 

(SD) 

KF 2021-06-21  § 101 Begäran om entledigande från Erica Emilsson (V) 

KF 2021-06-21 § 109 Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad 

trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott 2021 - 2025 

Karlskoga 

KF 2021-06-21 § 116 Motion om att införa avgiftsfria parkeringsplatser i 

Karlskoga centrum 

KF 2021-06-21 § 119 Efterskänkning av avgifter för tillsyn enligt 

alkohollagen 

KF 2021-06-21 § 120 Uppdrag inom CEMR-deklarationen för 

jämställdhet – upphävande av beslut 

KF 2021-06-22 § 133 Skattesats för 2022 

KF 2021-06-22 § 134 Mål och budget 2022-2024 

Protokoll TväR 2021-09-03 

KS 2021-08-31  § 143 Belysning Karlskoga kommun 

 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 26(29) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-22 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 101 Dnr 2021-00003  
 
Delegationsbeslut 2021 
 

Sammanfattning av ärendet 
C 1 Beslut om samråd/granskning + miljödelegation av detaljplan 

Datum Detaljplan Tid Delegat 

2021-04-12 Östra Lonntorp 1:3 m fl, Lonnen Granskningstid 14/4 – 5/5 2021 Liv 

Hellquist 

2021-05-06 Bregården 2:90 – del av Gösta 

Berlings väg/Sintramsväg 

Samrådstid 12/5 – 2/6 2021 Liv 

Hellquist 

2021-06-16 

 

 

2021-06-04 

Bregården 2:90 – del av Gösta 

Berlings väg/Sintramsväg 

 

Östra kyrkogården – Bråten 2:23 mfl. 

 

Granskningstid 17/6 – 1/7 2021 

 

 

Granskningstid 15/6–6/7 2021 

Liv 

Hellquist 

 

Liv 

Hellquist 

 

 

 

2021-06-16 

 

 

2021-06-16 

Rapphönan 6 m. fl, del av Badstugatan 

 

 

Förslag till ändring av detaljplan för 

Våtsjötorp 1:27 m fl, (del1)   

- (ÄDP) 

Granskningstid 16/6 – 7/7 2021 

 

 

Granskningstid 16/6–7/7 2021 

Liv 

Hellquist 

 

Liv 

Hellquist 

 

 

 

2021-08-17 Kranen ÄDP  

 

Liv 

Hellquist 

2021-09-14  

 

 

2021-09-14 

 

 

2021-09-14 

Varfågeln 1 m fl, Pärlgatan 

 

 

Rapphönan 6 m. fl del av Badstugatan 

 

 

Norra Karberg Kv Malmhagen m.fl. – 

del av Spelgatan 

 

Granskas 15/9 – 29/9 2021 

 

 

Granskas 14/9 – 28/9 2021 

 

 

Samråd 15/9 - 6/10 2021 

Ulrika 

Lundgren 

 

Ulrika 

Lundgren 

 

Ulrika 

Lundgren 

 

 

C 1 Planavtal  
Datum Detaljplan/Fastighet Motpart Delegat 

2021-08-09 Skogsduvan 2 och 6 Forcera Holding Ab Liv 

Hellquist 

 

 

 

 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 27(29) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-22 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 28(29) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-22 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 29(29) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-22 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
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