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Övriga deltagare

Se nästa sida

Utses att justera

Stefan Herlitz (KD)
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Ersättare

Clase-Göran Erlandsson (L)

Underskrifter
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Paragrafer

§§ 27-49
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Peter Wiklund (M)
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Eleonore Åkerlund, förvaltningschef
Anna-Karin Davidsson, förvaltningssekreterare
Sandra Andersson, förvaltningsekonom
Liv Hellquistavdelningschef mark och planering
Jessica Nordkvist, lokalplanerare
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Sammanträdesdatum

2019-03-12

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 27

Dnr 2019-00003

Verksamhetsrapport 2019
Sammanfattning av ärendet
Eleonore Åkerlund förvaltningschef redovisade den månatligarapporten
för februari 2019.
Beslutsunderlag
Verksamhetsrapport

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna redovisningen av
verksamhetsrapporten.

Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-03-12

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 28

Dnr 2019-00006

Ekonomisk rapport till KS
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott om 3,4 mnkr efter
februari. Justerat för vinterväghållning redovisar nämnden ett överskott
om 858 tkr.
Vinterväghållningen har varit kostsam under årets två första månader.
Kostnad för beredskap har ökat mellan året på grund av att justering av
beredskapsersättning har gjorts för att följa arbetstidslag.
Årets investeringsram uppgår till 204 mnkr, varav 62,5 mnkr är
budgetmedel överförda från tidigare år. Arbetet med att starta upp årets
projekt är igång, främst har kostnader för projektering kommit in under
årets början.
Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport till KS

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska
rapporten.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna den ekonomiska
rapporten.

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-03-12

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 29

Dnr 2019-00055

Internkontroll 2019
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att tre kommunövergripande områden
ska granskas årligen. Därutöver ska varje nämnd besluta om ytterligare
två områden som blir föremål för nämndens internkontroll.
Barn och ungdomar är en skyddsvärd grupp och därför behöver hänsyn
tas till deras vistelsemiljöer. Det är motiverat att en så god miljö som
möjligt eftersträvas vid förskolor och dess utemiljö i synnerhet vid
nybyggnation men även vid redan etablerade förskolor.
Internkontrollen 2019 kommer kontrollera att rutiner för skötsel och
tillsyn av ventilation på kommunala förskolor finns och att de efterlevs
då en väl fungerande ventilation är ett viktigt verktyg för att bidra till en
god luftkvalité i inomhusmiljön.
Vidare kommer utomhusmiljön på kommunala förskolegårdar
kontrolleras avseende halter av vissa luftföroreningar och nivåer av
omgivningsbuller.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 februari 2019
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att följande ska vara föremål
för nämndens internkontroll 2019:
-

Rutiner för skötsel och tillsyn av ventilation på kommunala
förskolor
Kontroll av buller och halter av vissa luftföroreningar i
utomhusmiljö på kommunala förskolegårdar

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att internkontrollen ska
återrapportera resultatet av denna granskning senast i samband
med årsredovisningen 2019.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att följande ska vara
föremål för nämndens internkontroll 2019:
Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-03-12

Samhällsbyggnadsnämnden

-

Rutiner för skötsel och tillsyn av ventilation på kommunala
förskolor
Kontroll av buller och halter av vissa luftföroreningar i
utomhusmiljö på kommunala förskolegårdar.

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att internkontrollen ska
återrapportera resultatet av denna granskning senast i samband
med årsredovisningen 2019.

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-03-12

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 30

Dnr 2017-00053

Beslut om att godkänna återrapportering av
nämndens uppdrag avseende lokalutredning
Möckelngymnasiet Karlskoga
Sammanfattning av ärendet
Lokalutredning Möckelngymnasiet Karlskoga har presenterat vissa
behov av anpassningar och/eller utökning i befintliga lokaler, av
varierande omfattning, som verksamheterna upplever på Mårbackavägen
7.
Dessa behov rör främst:
- Utökade lokaler för gymnasiesärskolans verksamhet.
- Anpassningar i befintlig servering, restaurang och kök.
- Nybyggnation av kombinerat garage och kallförråd.
- Mer attraktiva, användbara och lättskötta innergårdar.
- Fler lärosalar med kapacitet för 32-elever.
- Fler grupprum.
- Större lokaler för gymmet i idrottshallen.
- Verksamhetsanpassningar i Teknikhuset.
Utredningen beskriver hur behoven är planerade att tillgodoses över tid
och hur detta bör ske. Flertalet av anpassningarna eller utökningar av
lokaler kräver ytterligare utredning, det finns rekommendationer om hur
detta bör ske, samt viss ansvarsfördelning mellan förvaltningarna.
En generell tillbyggnad av nya lokaler/fler likadana lokaler för
Möckelngymnasiets verksamhet på Mårbackavägen 7, anses inte vara
motiverad utifrån i nuläget kända faktorer, såsom elevprognoser eller
planerade verksamhetsförändringar.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 februari 2019
Lokalutredning Möckelngymnasiet Karlskoga, 2019-02-28, inklusive
bilaga 1 – Planritning ytor, Möckelngymnasiet Karlskoga kommun A11,
A12, A13, A21, daterade 190228
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 11 september 2018 § 98
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 september 2018
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 12 juni 2018 § 90
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 juni 2018
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 9 maj 2017 § 78
Samhällsbyggnadsförvaltningens protokoll den 28 april 2017

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-03-12

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 7 februari 2017 § 23
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 januari 2017
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Samhällbyggnadsnämnden godkänner återrapporteringen av nämndens
uppdrag avseende lokalutredning Möckelngymnasiet Karlskoga
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällbyggnadsnämnden beslutade att godkänna återrapporteringen av
nämndens uppdrag avseende lokalutredning Möckelngymnasiet
Karlskoga.

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Skolförvaltningen
Folkhälsoförvaltningen

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-03-12

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 31

Dnr 2019-00060

Kvartersnära insamling
Sammanfattning av ärendet
Karlskoga kommun och renhållningsbolaget har fått erbjudande från
Sansac att prova en ny typ av insamlingslösning. Det är en kvartersnära
insamling (KNI) via en lösning där både brännbart, matavfall och
förpackningar och tidningar hanteras på samma plats. Leverantören står
för kostnadsfri utlåning av upp till 3 stycken stationer under 1 års tid
samt sorteringsutrustning till alla som deltar.
Motkraven på kommunen/Karlskoga Energi & Miljö AB under
testperioden är:
”En bra implementering” genom information och distribution av
sorteringsutrustning.
Plockanalyser av minst restavfall vid två tillfällen.
Kundenkät till deltagarna.
Den planerade åtgärden har stöd i avfallsplanen under åtgärd (a) till mål
A3:5: ”Utreda val av system för att öka källsorteringen.”
Karlskoga Energi & Miljö AB är positiva till att genomföra testperioden
för att utvärdera insamlingssystemet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 februari 2019.
Information om kvartersnära insamling.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att genomföra testprojektet rörande
Kvartersnära insamling.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att genomföra testprojektet rörande
Kvartersnära insamling.
Expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Karlskoga Energi och Miljö

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-03-12

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 32

Dnr 2019-00065

Uppdrag om att skapa möjlighet till sortering av
pantburkar på allmänna platser
Sammanfattning av ärendet
I referensgruppen för avfallsplanen uppkom förslag om att komplettera
papperskorgarna med självtömmande pantrör i centrum. Den tomma
pantförpackningen läggs i röret och någon annan kan sedan ta med den
för att panta i en pantautomat. Systemet kallas för självtömmande system
så de bedöms vara en minimal insats för kommunen att sköta systemet.
Pantröret monteras enkelt bredvid papperskorgen, vilket kan vara på en
stolpe, vägg eller sidan av korgen och rymmer mellan 5 – 6
pantförpackningar.
Åtgärden bedöms minska nedskräpningen och öka återvinningen av
flaskor och burkar.
Den planerade åtgärden har stöd i de lokala målen för handlingsplanen
mot nedskräpning.
Pantamera erbjuder kommuner som vill testa att kostnadsfritt få 5 st
pantrör.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 februari 2019.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att komplettera det publika
avfallssystemet med 5 stycken pantrör och utvärdera det i samband med
arbetet med handlingsplanen mot nedskräpning.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att komplettera det publika
avfallssystemet med 5 stycken pantrör och utvärdera det i samband med
arbetet med handlingsplanen mot nedskräpning.

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-03-12

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 33

Dnr 2018-00096

Beslut om att godkänna information om nämndens
uppdrag till förvaltningen från uppdragsdialogen avseende dialog med medborgare
Sammanfattning av ärendet
Efter genomförd uppdragsdialog den 12 mars 2018 gav
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen
att utreda olika former av dialog. Syftet och målsättningen med
uppdraget är att få bättre kunskap om hur vi kan arbeta med olika
dialogformer och vilka som passar för olika tillfällen när vi vill ta del av
synpunkter från Karlskogas medborgare om sådant som berör dem.
Under uppdragstiden har olika typer av dialogtillfällen genomförts och
utvärderats och dessa har bidragit till ökad kunskap på området. Vi har
exempelvis bjudit in till trygghetsvandringar, använt Karlskoga
kommuns hemsida och Facebook för att sprida enkät om jämställd
snöröjning samt deltagit på Karlskogafesten för att ta del av
medborgarnas synpunkter om Karlskogas smultronställen, platser för
drömboende och placering av hundrastgårdar.
Arbetet med vilka metoder för dialog som fungerar bra är långsiktigt. Vi
kommer fortsätta att omvärldsbevaka på ämnesområdet för att lära mer
samt fortsätta arbetet med att inkludera Karlskogas medborgare i de
projekt där det är möjligt genom dialog i olika former. Återkoppling till
samhällsbyggnadsnämnden sker i samband med slutredovisning av
projekt där dialog har genomförts i någon form.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 28 februari
2019.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna information om
nämndens uppdrag till förvaltningen från uppdragsdialogen - avseende
dialog med medborgare
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna information om
nämndens uppdrag till förvaltningen från uppdragsdialogen- avseende
dialog med medborgare.
Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-03-12

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-03-12

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 34

Dnr 2017-00483

Antagande av detaljplan, Loviselund, del av
Bregården 2:31 m.fl, samt upphävande av detaljplan
för del av fastigheterna Bofors 1:19 och Bregården
2:31
Sammanfattning av ärendet
Ärendet innebär antagande av detaljplan Loviselund, del av Bregården
2:31 m.fl. - samt upphävande av detaljplan för del av fastigheterna
Bofors 1:19 och Bregården 2:31. Detalj-planen medger
bostadsbebyggelse inom planområdet. Flerbostadshus (punkthus) om
högst sex våningar avses uppföras, vilket motsvarar en nockhöjd på cirka
18,5 meter samt en huvudbyggnadsarea på cirka 350-400 m2.
Komplementbyggnader såsom sopsorteringshus, carport och förråd
planeras i områdets södra delar. Bostadsområdet ges tillfart västerifrån
via Boåsvägen.
En ansökan om planbesked kom till Mark- och planeringsavdelningen
den 24 november 2017 med avsikten att få en ny detaljplan upprättad för
del av fastigheten Bregården 2:31 m.fl. Den 14 december 2017 gav
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag till Samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för Loviselund, del av
Bregården 2:31 m.fl. - samt upphävande av detaljplan för del av
fastigheterna Bofors 1:19 och Bregården 2:31. Samrådhandlingar
arbetades fram under 2018. Förslag till detaljplan sändes ut på samråd
mellan den 30 augusti till den 20 september 2018. Planhandlingarna
reviderats efter synpunkter som kom in och granskningshandlingar
upprättades. Sedan sändes förslag till detaljplan ut på granskning mellan
den 8 november och den 21 november 2018 samt mellan den 28
november och den 19 december 2018. Kommunen gjorde bedömningen
att fler fastighetsägare i området var berörda av detaljplanen. Därav
skickades gransknings-handlingarna ut igen på en förlängd granskning
till en utökad sakägarkrets under perioden 28 november och den 19
december 2018. Planhandlingarna har återigen reviderats efter
synpunkter som kom in under granskningstiden och antagandehandlingar
har upprättats. Synpunkterna har bemöts i ett granskningsutlåtande och
planhandlingarna har reviderats.
I antagandehandingarna har revideringar gjorts främst avseende
prickmark, x-området, u-område samt planbestämmelse för uteplats.
Därtill har mindre revideringar gjorts.

Justerarnas signaturer
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-03-12

Samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut är att
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förslag till detaljplan för
Loviselund, del av Bregården 2:31 m.fl. - samt upphävande av detaljplan
för del av fastigheterna Bofors 1:19 och Bregården 2:31.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 mars 2019
Antagandehandlingar för Loviselund, del av Bregården 2:31 m.fl. - samt
upphävande av detaljplan för del av fastigheterna Bofors 1:19 och
Bregården 2:31 (plankarta, planbeskrivning samt granskningsutlåtande)
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förslag till detaljplan för
Loviselund, del av Bregården 2:31 m.fl. - samt upphävande av detaljplan
för del av fastigheterna Bofors 1:19 och Bregården 2:31
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att anta förslag till detaljplan för
Loviselund, del av Bregården 2:31 m.fl. - samt upphävande av detaljplan
för del av fastigheterna Bofors 1:19 och Bregården 2:31.

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-03-12

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 35

Dnr 2018-00119

Antagande av detaljplan, Elverket, Rävåsen
Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller beslut om antagande av detaljplan. Detaljplanens syfte är
huvudsakligen att möjliggöra för verksamheten att anordna
parkeringsplatser inom fastigheten samt att skapa byggrätt för utbyggnad
av förråd och verksamhetslokaler. Då elverksanläggningen är reglerad
som allmänt ändamål enligt äldre lagstiftning kommer även
användningssättet istället regleras som kvartersmark i detaljplanen.
Detaljplanering av Elverket, Rävåsen – del av Bregården 2:96 inleddes
till följd av att Samhällsbyggnadsnämnden gav
Samhällsbyggnadsförvaltningen (2012-03-13) uppdrag att upprätta
detaljplan för området. Ett förslag till detaljplan togs fram och var i
samrådsskede under sommaren mellan 2018-05-22 och 2018-06-12 och
ställdes ut på granskning senare under tidiga våren mellan 2019-02-06
och 2019-02-20
Under granskningstiden inkom endast synpunkter av rådgivande karaktär
från Länsstyrelsen. Synpunkternas betydelse har avvägts, bemötts i ett
granskningsutlåtande och planhandlingarna har reviderats enligt
punkterna nedan.
Den administrativa bestämmelsen a1 kompletteras i plankartan så att den
överensstämmer med texten i planbeskrivningen.
I egenskapsbestämmelsen e1 gällande utnyttjandegrad revideras termen
exploateringsgrad till byggnadsarea i plankartan.
Ett tillägg under rubriken Miljökvalitetsnormer – Vatten görs för att
tydliggöra hanteringen av dagvatten.
Ytterligare redaktionella ändringar och mindre justeringar av
planhandlingarna mellan granskningsbeslutet och att förslag till
detaljplan antas har skett.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 februari 2019 Beslut om antagande av detaljplan Elverket, Rävåsen – del av Bregården
2:96
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Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förslag till detaljplan för
Elverket, Rävåsen – del av Bregården 2:96.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att anta förslag till detaljplan för
Elverket, Rävåsen – del av Bregården 2:96.

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 36

Dnr 2019-00070

Uppdrag att påbörja investeringsprojekt
Nobelområdet etapp 1 (yttre mark)
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-17 (KF§296) om att
trafiksituationen vid Nobelområdet behöver ses över, samt gav kulturoch föreningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att göra
en total översyn av området och återkomma till kommunfullmäktige med
projekteringar och kostnadsförslag. En utredning under hösten 2016
resulterade i förslag på åtgärder med tillhörande kostnadskalkyl.
Utredningen togs upp på nytt hösten 2018 då projektering av åtgärder
kring hallen påbörjades och en ny heltäckande kostnadskalkyl för etapp 1
och ytterligare etapper togs fram av Sweco.
I etapp 1 av anslutande mark kring Nobelhallen ingår åtgärder för att ta
bort söktrafiken kring hallen, göra området säkrare för gång- och
cykeltrafikanter samt för personalen som vistas på området. Även
åtgärder i form av ytor för uppställning av bussar och räddningsfordon,
gångväg från grusplanen till vindskyddet samt två parkeringar för
rörelsehindrade vid B-hallen ingår i etapp 1.
Enligt samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget 2019 finns 1 333
tkr för Nobelhallen anslutande mark. Åtgärder i etapp 1 anses rymmas
inom denna budget enligt kostnadskalkyl framtagen av Sweco 2019-0123.
Projektet genomförs under 2019, med start i mars och fortlöper under
våren fram till hösten. De arbeten som väntas störa verksamheten
kommuniceras och planeras ihop med personal i Nobelhallen.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 mars 2019.
Bilaga 1: Kalkylunderlag Nobelhallen anslutande mark 23 januari 2019
Bilaga 2: Situationsplan med åtgärdsförslag version 28 februari 2019
KF §88 Investeringsbudget 2019-2021.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att uppföra de åtgärder som framkommit av förstudien;
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uppställningsplatser för bussar med motorvärmarstolpar,
uppställningsplats för räddningstjänst, GSM-bommar, förlängning av
befintlig GC-väg, vändplats och avsläppningsplats för taxi- och
färdtjänst, hårdgjord yta för uppställning av traktorkärror och redskap, ny
gångväg från grusplan, extra ytor för snöupplag, cykelparkering med tak
samt återställning av grönyta vid parkeringar.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att uppföra de åtgärder som framkommit av förstudien;
uppställningsplatser för bussar med motorvärmarstolpar,
uppställningsplats för räddningstjänst, GSM-bommar, förlängning av
befintlig GC-väg, vändplats och avsläppningsplats för taxi- och
färdtjänst, hårdgjord yta för uppställning av traktorkärror och redskap, ny
gångväg från grusplan, extra ytor för snöupplag, cykelparkering med tak
samt återställning av grönyta vid parkeringar.

Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kultur- och föreningsförvaltningen
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 37

Dnr 2019-00071

Uppdrag att påbörja investeringsprojekt klubblokal
Kilsta IP
Sammanfattning av ärendet
Ärendet avser påbörja projektering av ny klubblokal/omklädningsrum på
Kilsta IP. Efter önskemål från Kultur- och föreningsförvaltningen om
utökade och förbättrade klubb-lokaler på Kilsta IP har Teknik- och
fastighetsavdelningen tagit fram en grov kostnadskalkyl avseende
tillbyggnad av befintligt omklädningsrum. I investeringsbudgeten finns
avsatt 10,4 miljoner kronor för ny klubblokal och 1,0 miljoner för
belysning och övriga kompletteringar runt Kilsta IP.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tittat på vilka möjligheter som finns.
Inget övrigt förarbete eller förstudie är genomförd. Projektet genomförs
enligt Karlskoga kommuns projektmodell. Projektet ligger med i en
gemensam upphandling tillsammans med flera andra projekt i ett s.k.
strategiskt partneringsamarbete. Efter genomförd
förstudie/förprojektering kan fastställande av aktuell produktionskalkyl
presenteras för nämnden tidigast efter sommaren 2019. Efter godkänd
produktionskalkyl kan genomförandefasen som tidigast påbörjas under
hösten 2019.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 mars 2019.
Mål & budget 2019-2021 KF § 88
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja projektering av ny klubblokal vid Kilsta IP.
Tidigare avsatta medel för ändamålet är 10,4 miljon kr. Omfattning och
storlek är än så länge obekant varför nämnden föreslår att en förprojektering (skede 1) påbörjas med syfte att ta fram ett beslutsunderlag
med redovisning av ritningsunderlag och produktionskostnad inför det
fortsatta arbetet.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja projektering av ny klubblokal vid Kilsta IP.
Tidigare avsatta medel för ändamålet är 10,4 miljon kr. Omfattning och
storlek är än så länge obekant varför nämnden föreslår att en förJusterarnas signaturer
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projektering (skede 1) påbörjas med syfte att ta fram ett beslutsunderlag
med redovisning av ritningsunderlag och produktionskostnad inför det
fortsatta arbetet.

Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kultur- och föreningsförvaltningen
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 38

Dnr 2019-00072

Uppdrag att påbörja investeringsprojekt Förskola
Öster
Sammanfattning av ärendet
Ärendet avser att påbörja projektering av ny förskola lokaliserad till östra
delarna av Karlskoga. Skolförvaltningens prognoser pekar på behovet av
nya förskoleplatser i de östra delarna av Karlskoga. Under hösten 2018
har ett förarbete i form av en designdialog genomförts. Det har skett i
samarbete mellan Skolförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Designdialogen har letts av en arkitekt där verksamhetens
behov och önskemål har definierats. Rumsfunktioner och samband
mellan olika rum och verksamheter i förskolan har varit i fokus. Dialogen
har genomförts för att skapa ett underlag inför projektering och byggande
av ny förskola.
I investeringsbudgeten finns 20,0 miljoner kronor avsatt för ny förskola
2019. För 2020 finns ytterligare 5,0 miljoner avsatt som ett tillägg för
utemiljö och övriga kompletteringar. Som underlag för budgeten finns en
grov uppskattning av vad en nybyggd förskola med fyra avdelningar kan
kosta. Det inledande arbete som är genomfört i designdialogen har tittat
på verksamhetens behov och önskemål och endast till viss del på rent
byggnadstekniska detaljer i projektet. Projektet genomförs enligt
Karlskoga kommuns projektmodell. Projektet ligger med i en gemensam
upphandling tillsammans med flera andra projekt i ett s.k. strategiskt
partneringsamarbete. Efter genomförd förstudie/förprojektering kan
fastställande av aktuell produktionskalkyl presenteras för nämnden
tidigast under sommaren 2019. Efter godkänd produktionskalkyl kan
genomförandefasen som tidigast påbörjas under hösten 2019.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 mars 2019.
Mål & budget 2019-2021 KF § 88
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja projektering av ny förskola. Tidigare avsatta
medel för ändamålet är 20,0 miljon kr. Den slutliga utformningen och
placeringen av förskolan är än så länge obekant varför nämnden föreslår
att en förprojektering (skede 1) påbörjas med syfte att ta fram ett
beslutsunderlag med redovisning av ritningsunderlag och
produktionskostnad inför det fortsatta arbetet.
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja projektering av ny förskola. Tidigare avsatta
medel för ändamålet är 20,0 miljon kr. Den slutliga utformningen och
placeringen av förskolan är än så länge obekant varför nämnden föreslår
att en förprojektering (skede 1) påbörjas med syfte att ta fram ett
beslutsunderlag med redovisning av ritningsunderlag och
produktionskostnad inför det fortsatta arbetet.

Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Skolförvaltningen
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SBN § 39
Dnr 2019-00043
Uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning av att
återta parkeringsytor på Alfred Nobels torg
Sammanfattning av ärendet
Den 12 februari 2019 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
ta fram en konsekvensbeskrivning av att återta parkeringsytor på Alfred
Nobels torg med anledning av att alliansen har gjort en begäran om att
återta parkeringsytor på Alfred Nobels torg.
Våren 2013 genomfördes en medborgardialog om gestaltning för
ombyggnation av Alfred Nobels torg i Karlskoga och sedan dess har ett
omfattande utredningsarbete gjorts för att fastställa vilken funktion och
syfte Torget skall ha för karlskogaborna och vilka samhällsvärden som
skall finnas där.
Samhällsbyggnadsnämnden har arbetat fram ett förslag till utformning
och återkoppling av medborgardialogen och ett remiss förfarande har
skett både internt i kommunen och med invånarna i Karlskoga.
Beslut om inriktning är sedan fattat i både kommunstyrelse och
samhällsbyggnadsnämnd 2016. Riktlinjerna skall inte bara gälla för den
nu aktuella ombyggnaden utan även för åtgärder som kan komma till
stånd i framtiden.
En utredning om effekter för handeln vid en ombyggnation är gjord 2016
och ligger till grund för de beslut som sedan togs att ta bort parkeringarna
på Torget. Utredningen konstaterar att flyttas platser från Torget till
Hotellgatan har det påverkan dock blir det små, närmast försumbara
negativa effekter. Tillskapas sedan ytterligare fler platser på Hotellgatan
ger det sannolikt en positiv effekt på stadskärnans verksamheter.
I den medborgardialog och sedan återkoppling av medborgardialog som
genomfördes fördes fram att det var önskvärt att främja och prioritera
ytor för tex umgänge och lek, gröna inslag, möjliggöra plats för
uteserveringar och evenemang före parkeringsplatser. Ersättningsplatser
kunde anläggas i nära anslutning på tex Hotellgatans södra område vilket
är genomfört.
En förbättrad trafiksäkerhet, framkomlighet för oskyddade trafikanter
och miljön på Torget samt möjligheten till fler och bättre uteserveringar
lyfts fram i inriktningsbeslutet.
Etapp ett (gångfartsområde Urbrinken) för ombyggnation Torget är idag
genomfört och investeringsmedel för byggnation finns avsatta 2019 och
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2020. För etapp ett ansökte kommunen, och fick, medel genom
stadsmiljöavtal. En av de bidragande orsakerna till att stadsmiljömedel
beviljades var att minska trafikpåverkan omkring Alfred Nobels Torg
samt främja kollektivtrafik. Kommunen är skyldig att fortsatt redovisa till
staten vilka effekter detta fått även framåt i tiden.
Ett återtagande av parkeringsplatserna på Torget innebär ett sådant klart
avsteg från det som dels framkommit i medborgardialogen och även i de
beslut för ombyggnation som är fattade att ett nytt inriktningsbeslut
behöver fattas och det i sin tur kan medföra att ombyggnationen troligtvis
måste senareläggas.
De långsiktiga effekterna av ombyggnationen av Torget, parkeringar vid
Garvaregatan och förändringar av andra parkeringsytor i nära anslutning
till torget förväntas ge positiva effekter för handel, trivsel, tillgänglighet
och trygghet vilket framförts i medborgardialog och efterföljande
politiska beslut. Eftersom endast en mindre del av förändringarna är
genomförda (gångfartsområde Urbrinken) och det har gått kort tid (6
mån) är det för snart att bedöma långsiktiga effekter för näringsidkare vid
torget.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 28 februari 2019
”Konsekvensbeskrivning av att återta parkeringsytor på Alfred Nobels
torg”.
Protokollsutdrag KF 2016-12-20 § 204 Alfred Nobels torg - antagande av
planprogram
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden den 11 oktober 2016
SBN § 99 - Planprogram för Alfred Nobels torg i Karlskoga
Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse den 4 oktober 2016
Reviderat förslag till ”Planprogram – riktlinjer för Alfred Nobels torg i
Karlskoga stad” (4 oktober 2016) den 11 november 2016
Utredning ”Effekter (för handeln) av ombyggnad av Alfred Nobels
Torg”, RSD den 8 juli 2016
Protokollsutdrag KF § 205Alfred Nobels torg - ombyggnadsförslag
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna konsekvensbeskrivningen för återtagandet av parkeringsytor på Torget i Karlskoga
enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 februari
2019 och skicka den vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som underlag för ställningstagande.
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna konsekvensbeskrivningen för återtagandet av parkeringsytor på Torget i Karlskoga
enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 februari
2019 och skicka den vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som underlag för ställningstagande.

Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 40

Dnr 2018-00354

Medborgarförslag om avstängningar av vägar i
Aggerud
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har fått ett medborgarförslag ifrån Kommunfullmäktige om att slopa avstängningar av vägar i Aggerud. Då detta är
myndighetutövning kan det inte behandlas som ett medborgarförslag.
När det gäller frågor om avstängning av trafik så är det
myndighetsutövning och beslutsmyndighet är
samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att Kommunfullmäktige inte har
rådighet i ärendet vilket betyder att fullmäktige ska hänskjuta ärendet för
behandling och beslut till rätt instans.
Samhällsbyggnadsnämnden har bjudit in förslagställaren till beredningen
den 27 februari 2019.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 februari 2019
Medborgarförslag om avstängningar av vägar i Aggerud
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
hänskjuta ärendet om att upphäva avstängningar av vägar i Aggerud till
samhällsbyggnadsnämnden för behandling och beslut.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att
hänskjuta ärendet om att upphäva avstängningar av vägar i Aggerud till
samhällsbyggnadsnämnden för behandling och beslut.

Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

28(37)

Sammanträdesdatum

2019-03-12

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 41

Dnr 2018-00355

Medborgarförslag om avstängning av nedfart från
Bastugatan till Bankliden
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har fått ett medborgarförslag ifrån
Kommunfullmäktige om avstängning av trafik av nedfart från Bastugatan
till Bankliden. Då detta är myndighetutövning kan det inte behandlas som
ett medborgarförslag.
När det gäller frågor om avstängning av trafik så är det
myndighetsutövning och beslutsmyndighet är
samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att Kommunfullmäktige inte har
rådighet i ärendet vilket betyder att fullmäktige ska hänskjuta ärendet för
behandling och beslut till rätt instans.
Samhällsbyggnadsnämnden har bjudit in förslagställaren till beredningen
den 27 februari 2019.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse den 15 februari 2019
Medborgarförslag om avstängning av nedfart från Bastugatan till
Bankliden
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
hänskjuta ärendet om avstängning av trafik nedfart från Bastugatan till
Bankliden till samhällsbyggnadsnämnden för behandling och beslut.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att
hänskjuta ärendet om avstängning av trafik nedfart från Bastugatan till
Bankliden till samhällsbyggnadsnämnden för behandling och beslut.

Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 42

Dnr 2018-00356

Medborgarförslag om avstängning av trafik del av
Värmlandsvägen Kungsvägen
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har fått ett medborgarförslag ifrån
Kommunfullmäktige rörande avstängning av trafik del av Värmlandsvägen Kungsvägen. Då detta är myndighetutövning kan det inte
behandlas som ett medborgarförslag.
När det gäller frågor om avstängning av trafik så är det
myndighetsutövning och beslutsmyndighet är
samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att Kommunfullmäktige inte har
rådighet i ärendet vilket betyder att fullmäktige ska hänskjuta ärendet för
behandling och beslut till rätt instans.
Samhällsbyggnadsnämnden har bjudit in förslagställaren till beredningen
den 27 februari 2019.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 februari 2019
Medborgarförslag om avstängning avtrafik del av Värmlandsvägen
Kungsvägen

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
hänskjuta ärendet om avstängning av trafik del av Värmlandsvägen
Kungsvägen till samhällsbyggnadsnämnden för behandling och beslut.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att
hänskjuta ärendet om avstängning av trafik del av Värmlandsvägen
Kungsvägen till samhällsbyggnadsnämnden för behandling och beslut.
Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 43

Dnr 2019-00054

Beslut om deltagande i kurs - Alla tjänar på
jämställdhet den 11 april 2019
Sammanfattning av ärendet
Karlskoga kommun bjuder in till en spännande eftermiddag den 11 april
2019 om en föreläsning i jämställdhet. Föreläsare är Anna Swift
Johannison, jämställdhetsstrateg på Region Örebro län.
Alla tjänar på jämställdhet
Torsdagen den 11 april 2019 klockan 13:00-16:00.
Plats: Röda kvarn, Nya Folkets hus Karlskoga.
Jämställdhet är ett förbättrings- och kvalitetshöjande arbete som kan leda
till ökad effektivitet, produktivitet och lönsamhet. Men arbetet handlar
också om att skapa förutsättningar för demokrati, rättvisa mellan
individer och grupper samt att följa lagar och avtal.
Samhällsbyggnadsnämnden har att besluta om deltagande för nämndens
ledamöter för utbetalning av arvode och förlorad arbetsinkomst.
Anmälan om deltagande görs på bifogad länk i inbjudan.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 februari 2019
Inbjudan Alla tjänar på jämställdhet
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att samtliga ledamöter i
samhällsbyggnadsnämnden kan delta i föreläsningen, Alla tjänar på
jämställdhet den 11 april 2019.
Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 44

Dnr 2019-00069

Deltagande i nämndutbildning 9-10 april 2019
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen arrangerar två dagar utbildning i
samband med nämndens sammanträde den 9 april. Utbildningen kommer
att innehålla information om bland annat mål, budget och intern kontroll,
samt att alla verksamheter inom nämndens uppdrag kommer att
presenteras.
Utbildningen kommer att hållas inom Karlskoga.
Tisdag 9 april
8:00-13:00 Utbildning (inkl lunch)
13:00-17:00 Nämndsammanträde
Onsdag 10 april
8:00-16:30 Utbildning
Inbjudan och program för utbildningen skickas ett par veckor innan
utbildningstillfället.
Samhällsbyggnadsnämnden har att besluta om deltagande för nämndens
ledamöter för utbetalning av arvode och förlorad arbetsinkomst.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 mars 2019
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att samtliga ledamöter i
samhällsbyggnadsnämnden kan delta i nämndens utbildning den 9-10
april 2019.
Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 45

Dnr 2017-00309

Tilläggsanslag till nytt produktionskök
Sammanfattning av ärendet
Den 19 juni 2017 beslutade fullmäktige att ett nytt produktionskök ska
byggas i Karlskoga. 22 miljoner avsätts för detta ändamål i
investeringsbudgeten och ett uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att
genomföra projektet.
Den avsatta budgeten baserades på en ”röd” kalkylkostnad som enligt
samhällsbyggnadsförvaltningens modell för differentierade kalkylpriser
innebär en kostnadsuppskattning med 50-70% säkerhet.
Efter genomförd upphandling av projektet har en förprojektering
genomförts under vintern 2018-19. Projekteringen har skett i
samarbetsformen partnering med deltagande av den upphandlade
byggentreprenören.
Skede 1 är nu genomförd och ett underlag för byggnation av ett nytt kök
är framtaget. I nära samarbete med Folkhälsoförvaltningen har ett
komplett ritningsunderlag tagits fram där samtliga ingående delar är
redovisade och kalkylerade. Vi har nu en kostnadsberäkning med en
säkerhet på 90-100%. (grön).
Beräknad totalkostnaden för projektet överstiger den ursprungliga
kostnadsberäkningen med ca 4,0 miljoner kronor. Vi kan, utöver en
generellt högre byggkostnad än förväntat, se flera saker som har gett en
förhöjd byggkostnad.
Huskroppen har vuxit i storlek och är ca 15% större än vad som
ursprungligen beräknades. I produktionskostnaden har vi även med de
tillkommande kostnader som är förknippade med önskemålet om
reservkraft och reservel.
Beräkning av hyreskostnadseffekten vid en ökad investering har
genomförts. Den visar att tidigare överenskommelse angående kostnaden
per tillverkad matportion kan innehållas, även med den ökade
investeringen.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 mars 2019

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-03-12

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
För att täcka de förhöjda kostnader som detaljprojekteringen i projekt
Produktionskök har visat på, föreslår förvaltningen att samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utöka
investeringsramen och tillföra 4,0 miljoner kronor till projekt
Produktionskök.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
För att täcka de förhöjda kostnader som detaljprojekteringen i projekt
produktionskök har visat på, föreslår samhällsbyggnadsnämnden att
Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsramen och tillföra 4,0
miljoner kronor till projekt Produktionskök.

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 46

Dnr 2019-00078

Val av representant till Sverigefinska rådet
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har att utse representanter till Sverigefinska
rådet. En ordinarie och en ersättare.
Förslag är ordförande Peter Wiklund (M)som ordinarieledamot och
ersättare 2:e vice ordförande Mika Takamäki (S).
Beslutsunderlag
Val av representant till Sverigefinska rådet

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att utse ordförande Peter Wiklund
(M) som ordinarieledamot och ersättare 2:e vice ordförande Mika
Takamäki (S).

Expedieras till:
Kommunstyrelsens ledningskontor

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2019-03-12

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 47

Dnr 2019-00002

Delegationsärenden 2019
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 samhälsbyggnadsnämnden fritt att återkalla lämnad delegation.
Delegationsbeslut för februari anmäls SBN 2019-00002
Mark och planering februari 2019

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna redovisningen av
anmälda delegationsbeslut.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 48

Dnr 2019-00004

Inkomna handlingar
Följande beslut från kommunstyrelse och kommunfullmäktige
redovisades.
Beslut- 201500268 KS-§ 21
Beslut-201700277-KS-§ 49
Beslut-201700451-KS-§ 47
Beslut-201800223-KS-§ 50
Beslut-201800316-KS-§ 51
Beslut-201800317-KS-§ 52
Beslut-201800327-KS-§ 23
Beslut-201800417-KS-§ 9
Beslut-201800469-KS-§ 18
Beslut-201800505-KS-§ 22
Beslut--SN-§ 11
KS tjänsteskrivelse - Svar medborgarförslag att ta hand om regnvatten

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 49

Dnr 2019-00005

Samhällsbyggnadsinformation
Samhällsbyggnadsförvaltningen informerade nämnden om följande.
Förvaltningschef Eleonore Åkerlund visade Projektredovisningen som
kommer att skickas ut till ledamöterna i politikerportalen.
Cykelprojekt – Karlskoga cyklar för en bättre miljö ströks ifrån
informationspunkten och flyttas till utbildningstillfället i april.
Trafikingenjör Agnetha Köhler berättade om kommande
Laddningsstationer för elbilar i Karlskoga.
Förvaltningsekonom Sandra Andersson redovisade rättning av uppgifter i
årsredovisning avseende 2017.
Förvaltningschef Eleonore Åkerlund redogjorde för planerad flytt av
träningsskola.
Prioritering potthålslagning utgick från dagens sammanträde.
Personal redovisades i verksamhetsrapporten.
Inget att rapportera från råd och nätverk

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

