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Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Verksamhet- och ekonomirapport januari-mars 2021 

 

Sammanfattning 

Förvaltningen förbereder sig för sammanslagningen med 

Folkhälsoförvaltningen till Samhälle och serviceförvaltningen. Bland 

annat har flera möten genomförts av nya förvaltningschefen för att lära 

känna chefer och andra medarbetare. Nämndernas beredningsprocess och 

samverkansprocess ses över för att synkroniseras. Central samverkan och 

riskbedömningar är genomförda avseende de vakanser som inte ska 

återbesättas för att uppnå sparkravet. 

Folkhälsonämnden och samhällsbyggnadsnämndens reglementen har 

granskats inför kommande beslut om reviderade reglementen av 

kommunfullmäktige. Då den sammanslagna förvaltningen, där Karlskoga 

som värdkommun har fler ingående uppgifter än tidigare, är 

förtydligandena i reglementena absolut nödvändiga. Båda nämndernas 

reglementen har därför förtydligats avseende nämndernas uppgifter och 

de har formulerats om för att klargöra gränsdragning mellan olika 

nämnders ansvarsområden. Förtydligandena beskriver de uppgifter som 

idag hanteras av respektive förvaltning och innebär inte några nya 

uppgifter. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott om cirka 4,0 mnkr 

vid utgången av mars månad. Resultatet beror på att de flesta avdelningar 

påvisar ett minusresultat i jämförelse med periodens budget. 

Personalkostnaderna ligger ca 550 tkr över budget vilket har sin 

förklaring i Vinterväghållningen. Gällande investeringarna har 28 876 tkr 

upparbetats fram till sista mars. Prognosen för 2021 sätts till 222 550 tkr 

av den totala budgeten. 

 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse den 6 mars 2021 

Ekonomisk rapport samhällsbyggnadsnämnden januari - mars 2021  

  

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna verksamhet- och 

ekonomirapport januari – mars 2021.  
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Samhällsbyggnadsnämnd 

1. Förvaltningsgemensamt 

Förvaltningen förbereder sig för sammanslagningen med Folkhälsoförvaltningen till Samhälle och 

serviceförvaltningen. Bland annat har flera möten genomförts av nya förvaltningschefen för att lära 

känna chefer och andra medarbetare. Nämndernas beredningsprocess och samverkansprocess ses över 

för att synkroniseras. Central samverkan och riskbedömningar är genomförda avseende de vakanser 

som inte ska återbesättas för att uppnå sparkravet.  

Folkhälsonämndens och samhällsbyggnadsnämndens reglementen har granskats inför kommande 

beslut om reviderade reglementen av kommunfullmäktige. Då den sammanslagna förvaltningen, där 

Karlskoga som värdkommun har fler ingående uppgifter än tidigare, är förtydligandena i reglementena 

absolut nödvändiga. Båda nämndernas reglementen har därför förtydligats avseende nämndernas 

uppgifter och de har formulerats om för att klargöra gränsdragning mellan olika nämnders 

ansvarsområden. Förtydligandena beskriver de uppgifter som idag hanteras av respektive förvaltning 

och innebär inte några nya uppgifter. 

2. Verksamhet 

2.1 Verksamheterna berättar 

2.1.1 Förvaltningsstaben 

Förvaltningsstaben fokuserade under mars på följande: 

- Revidering av avfallsanvisningar (ex placeringar, transportvägar, sortering mm), och arbete med 

avfallstaxan (görs normalt varje år). 

- Uppstartsarbete kopplat till avfallssamverkan i regionen där Karlskoga har ordförandeskapet under 

2021. 

- Enkätutskick om vad medborgare, handlare, fastighetsägare och boende mfl tycker om Karlskoga 

centrum. Enkäten har fått stort gensvar med nästan 300 svar inom en vecka. Enkäten har gått ut via 

sociala medier, tidningsannons (25 mars), samt utskick till KPR och RFF. 

- Samverkansprojekt Värmlandsvägen, en skiss tas nu fram utifrån de synpunkter som inkommit 

hittills under förstudien. Skissen ska granskas utifrån olika perspektiv och kommer ligga som grund 

för en detaljerad projektering framöver. 

- Aktiv i samordningen av Karlskogas nya översiktsplan inför att den ställs ut på ett första, informellt 

samråd i maj/juni. 

- Genomfört workshop med KFF och SBF inför förvaltningssammanslagningen för att ge cheferna 

underlag inför beslut om vilka funktioner som skulle vinna på att jobba närmare varandra. 

- Genomfört riskvärdering enligt handlingsplanen för hot och våld (görs årligen. 
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2.1.2 Samhällsutveckling och Geodataavdelningen (fd. Mark- och 

planeringsavdelningen) 

Karlskoga är pilotkommun i arbetet med att leverera digitala detaljplaner som samstämmer med de 

nationella krav som träder i kraft 1 januari 2022. Detta arbete kräver samarbete mellan GIS, fysisk 

planering, mät och KLM för att åstadkomma. 

Arbetet med att förbereda första steget i framtagandet av ny översiktsplan för Karlskoga kommun 

pågår för fullt och där flera funktioner och personer inom avdelningen är inblandade. 

Fortsatt stort tryck på planläggning med tillhörande processer. Under månaden så har nytt 

bostadsområde vid Västra Möckelnstranden vunnit laga kraft. 

2.1.3 Fastighetsavdelningen 

Fastighetsavdelningen har påbörjat ett strategiskt arbete för att kartlägga vilken status kommunens 

fastigheter har. Fokus under mars månad har också varit att skapa en gemensam verksamhetsplan för 

fastighetsavdelningen och för varje enhet. 

Lokalförsörjningsenheten 

På förvaltarsidan pågår planering, beställning av material samt att knyta till sig entreprenörer för att 

genomföra arbeten inför sommaren. Mycket handlar om lekplatsutrustning som ska bytas ut eller 

lagas. 

På projektsidan så rullar projekten på och några kommer att avslutas kring semestern. Även 

Nobelhallen är ute på förfrågan och Nobelstadion kommer snart att gå ut på upphandling. 

Fastighetsservice 

Fastighetsservice fortgår som vanligt med kontinuerlig uppföljning och kontroll av verksamheten. 

2.1.4 Gata- och parkavdelningen 

Inom gata- och parkavdelningen med skog och verkstad har fokus legat på utvecklings- och 

bedömningssamtal för februari månad. 

Vintern i år innebar en utmaning med de snabba väderomslagen mellan snö, regn och kraftig kyla och 

den ishalka som följer av ett sådant scenario. Det sista snabba väderomslaget med varmt och soligt har 

fört med sig att grovsopningen i staden har kunnat påbörjas. 

Park- och verkstadsenheten 

Arbete pågår med röjning och huggning i de tätortsnära skogarna. Enheten är också igång med 

nedtagning av träd efter de ansökningar som kommit in. 

Trafik- och gatuenheten 

Avgiftsfrihet som infördes tillfälligt på alla kommunala parkeringar i centrala Karlskoga med 

anledning av Coronaläget ligger fortsatt kvar. 

Det börjar blir svårt för kunder till handeln att få parkeringsplats med anledning av avgiftsfriheten. 

Många som bor och arbetar i centrum drar nytta av avgiftsfriheten. Trafikövervakning ur ett 

trygghetsperspektiv är svår att genomföra. Ansökan till kommunstyrelsen om finansiering för 
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uteblivna parkeringsavgifter har återremitterats till SBN för kompletteringar. Svar lämnas av SBN på 

nämnden i maj. 

Beslut om att konstverket Glädjen skall tas ned innan den 30 maj i år har kommit. En plan för detta har 

tagits fram. 

Ansökningar om grävtillstånd och godkännande av trafikanordningsplaner har börjat komma in. 

2.2 Uppföljning av pågående uppdrag och projekt 

Uppdrag Status Färdiggrad 

Björkbornsbron   

Beskrivning: 

Gång- och cykelvägsbro över Timsälven vid Björkborns herrgård. 

Kommentar: 

Upphandling av bågbro pågår. Inkomna anbud överstiger investeringsbudget för objektet och mer medel 

äskas. I avsaknad av ytterligare tillskott till projektet kommer upphandlingen att avbrytas per automatik då 

tiden går ut. 

Badhusbron   

Beskrivning: 

Byggnation av ny betongbro i Björkbornsområdet. Bron dömdes ut vid en huvudinspektion för fordonstrafik 

för några år sedan och kommer att färdigställas under våren 2021. 

Kommentar: 

Gjutning med betong i brofom pågår. Efter det skall betongen härda och sedan kläs betongsidorna med räcke. 

Separerad gång- och cykelväg på östra sidan av bron är med. Innan bron kan tas i bruk måste ytskiktet vara 

tätt dvs bron måste asfalteras. För detta inväntas asfaltsverkens öppnande under våren 2021. 

Ekebyrondellen   

Beskrivning: 

Trafikverket bygger ny cirkulationsplats i korsningen Ekeby E18. 

Kommentar: 

Skanska bygger cirkulationsplats åt Trafikverket. Stadsarkitekt medverkar gällande offentlig utsmyckning i 

rondellen. 

Byggnation Ekebyrondellen kommer dock att behöva läggas på is from nu tills vattendomen har blivit klar. 

Alfred Nobels torg etapp 3 - förstudie   

Beskrivning: 

Ombyggnation av Alfred Nobels Torg med utgångspunkt från utformningsförslag från 2016. Målet med 

uppdraget är att skapa ett attraktivt torg som bidrar till liv och rörelse i centrala Karlskoga. Projektet inleds 

med en förstudie för att uppdatera utformningsförslaget i syfte att lyfta in ny teknik samt en aktualisering av 

medborgardialogen från 2013. 



 

2021-04-08 23:00  5 

Utveckling av Möckelns strand från Boforsudden till gamla 

småbåtshamnen. 
  

Beskrivning: 

Utveckling av Möckelns strandområde från Boforsudden och fram till gamla småbåtshamnen. 

Kommentar: 

Arbete pågår, bland annat flertalet möten. Stadsarkitekten kommer till nämnden och informerar om projektet 

längre fram i vår. 

Belysningspolicy   

Beskrivning: 

Policy för belysningsfrågor kopplat till gestaltning, trygghet och tillgänglighet inom kommunen. 

Kommentar: 

Arbete pågår. 

Ekmansdalen   

Beskrivning: 

Förstudie påbörjas hösten 2021/våren 2022 vilken kommer att avgöra omfattning av projektet. 

Kommentar: 

Det behövs översyn av stödmuren, stenbron över bäcken och se över betongstatusen för bäcken nu våren 

2021. 

Förstudie slutet 2021/början 2022. Plan att utföra 2024. Det behövs översyn av blomstermuren, bron över 

bassängen, betongbäcken och fontän. 

Renovering av mumblingshammare   

Beskrivning: 

Restaurering och framvisande av de två vattenhjul (mumblingshammare) som står vid Rosendalskorset intill 

Timsälven. 

Kommentar: 

Besiktning av arbetet ska utföras. 

Karlskoga cyklar för en bättre miljö   

Beskrivning: 

Projekt som syftar till att främja cykling, finansierat av Energimyndigheten och består av tre delar; Digitalt 

cykelverktyg, prova-på-kampanj. 

Kommentar: 

Projektet är avslutat så när på att Cykelplanen ska fastställas av fullmäktige. 

Nobelhallen etapp 2   

Beskrivning: 
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En ombyggnation till en moderna arena som håller SHL standard och kan ge föreningar möjligheter att träna 

inomhus. Kunna anordna konserter, teatrar samt mässor. En arena som kommer att vara unik i Sverige med 

den inglasning som möjliggör insyn från parkering in till isen. 

Kommentar: 

Upphandling pågår och tilldelningsbeslut beräknas kunna skickas ut innan midsommar. 

Uppskattningen är att intresset kring projektet är stort från både entreprenörer och allmänhet/ politik. 

Åskullen 2 förskola   

Beskrivning: 

Projektet ingår i den strategiska partneringen tillsammans med NA Bygg. Förskolan som kommer att vara på 

två plan med sex avdelningar har en tydlig inriktning på hållbarhet. Byggnaden kommer certifieras enligt 

miljöbyggnad silver och utemiljön håller med 40m,2/ barn. Förskolan är dimensionerad för totalt 120 barn. 

Kommentar: 

Invändiga arbeten pågår. Installationer, ytskikt, dubbling av väggar. 

Kvinnohuset   

Beskrivning: 

Om- och tillbyggnaden av Kvinnohuset ingår i den strategiska partneringen tillsammans med NA Bygg. 

Behovet är en tillbyggnad och få till bra verksamhetsmiljöer och kunna ta emot fler boenden. I befintlig del 

finns 5 lägenheter och med nybyggnationen ökas det med 7 stycken till totalt 12 st. I de nya delen så finns 

också familjerum vilket inte är så vanligt men möjliggör att ta emot kvinnor med barn. 

Kommentar: 

Entreprenadavtal (fas 2) är under framtagande med en byggstart så snart det är på plats. 

Handlingar finns framme och budget är godkänd. 

Klubbhus Rävåsen IK - Kilsta   

Beskrivning: 

Klubbhuset ingår i den strategiska partneringen tillsammans med NA bygg. Råväsens IK behöver en ny 

klubblokal som ger förutsättningar till fortsatt utveckling av klubben. 

Kommentar: 

Sakvaror monteras och kompletteringar pågår. Börjar gå mot ett färdigställande. Håller tidplanen. 

Vårdboende Stråningstorp   

Beskrivning: 

Tillskapande av ett nytt vårdboende för 80 platser. Detta kommer PEAB bostad att äga och vi blockhyr 

lokalen. 

Kommentar: 

Upphandling klar, väntar på beslut från konkurrensverket och förvaltningsrätten. Kommer att göra klart 

tilldelningen men väntar med att skicka ut den tills förvaltningsrätten kommer med ett utslag. 

Nobelstadion (allvädersbanor)   
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Kommentar: 

Detta är nu klart och mycket bra respons på banorna har inkommit. 

Nobelstadion (byggnader)   

Beskrivning: 

Ombyggnad av Nobelstadion och dess läktare. Stora behov av renovering med stammar och installationer. 

Kommentar: 

Förprojektering är i princip avslutad. Granskning pågår av ramhandlingar och en upphandling är planerad att 

påbörjas i Mars. 

Projektledare har använt från Norconsult för framtagandet av ramhandlingar. 

Ny träningsskola   

Beskrivning: 

Tillbyggnad av en träningsskola i Bråtenskolan. Dockas ihop med huvudbyggnaden 

Kommentar: 

Förstudie klar. Det ser ut att vara en fördyring mot den gamla budgetprognosen. Om erforderliga beslut kan 

fattas med äskande för projektet är det tänkt att få till en byggstart till hösten 2021. 

Förstudie nytt badhus   

Beskrivning: 

Planering för ett nytt badhus 

Kommentar: 

Har påbörjats ett förstudiearbetet men som stoppats upp av Covid 19. 

Rivningar 2020 (diverse objekt)X-mack, Kilsta IP   

Beskrivning: 

Rivning av byggnader 

Kommentar: 

Rivning av Oxelebergsgatan 4 är påbörjad och sedan väntar Kilsta. 

Moderna lärmiljöer, Aggerudsskolan   

Beskrivning: 

Projektet ingår i moderna lärmiljöer. Det finns stora behov av utbyte av ventilation samt att 

tillgänglighetsanpassa byggnaderna. Under tiden byggnation pågår finns det paviljonger som elever kan ha 

undervisning i. 

Kommentar: 

Nu har i princip hälften av projektet genomförts och kommer gå vidare till huvudbyggnaden. Håller tidplanen 

bra. 
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Moderna lärmiljöer, Skranta   

Kommentar: 

Färdigt med godkänd besiktning där verksamheten är mycket nöjd med slutresultatet. 

Moderna lärmiljöer, Österleden   

Beskrivning: 

Förstudie av Österledsskolan 

Kommentar: 

En förstudie är klar och presenterad. Den visar på 2 alternativ där ett är lite minde åtgärder och det andra en 

total renovering av skolan. Fastigheten statusbesiktigades i november vilket väntar på resultat ifrån. 

Förstudien är försenad och ska färdigställas inom kort. 

Dammängen   

Beskrivning: 

Etablering av ett nytt bostadsområde för i första hand villatomter. Byggnation av gata, belysning och 

serviceanslutningar. Fördröjning av dagvatten i form av öppna diken och damm. 

Kommentar: 

Upphandling är annonserad. Sista dagen för anbud 6/4. 

Aggerudsvikarna   

Beskrivning: 

Kommande bostadsområde. Grävning och byggnation av vikar, kvarter, gata, gång/cykelväg, båt-ramp och 

parkering. 

Kommentar: 

Kalkyl för beslut om tecknande av kontrakt för fas 2 är levererat. Styrgrupp har haft möte under v. 10. En 

kommande markanvisningstävling planeras för området. 

Mellangärdet   

Beskrivning: 

Ny gata från Bättringsvägen till Aprilgränd. Ny vändplats vid Bullerdalens förskola. Byggnation av gata, 

belysning och serviceanslutningar. 

Kommentar: 

Byggnation pågår. 

Slåttervägen    

Beskrivning: 

Infrastruktur – Byggnation av gata med anslutning mot Flygfältsvägen inkl. serviceanslutningar och 

belysning. 

Kommentar: 
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Detaljplanen är antagen och väntar in laga kraft. Byggnation av infrastruktur påbörjat och förväntas vara klar i 

juni 2021. 

Kilstavägen   

Beskrivning: 

Infrastruktur – Förlängning av gata och belysning. 

Kommentar: 

Projektet slutfört. Godkänd okulärbesiktning. 

Nytt bostadsområde vid Västra Möckelnstranden/Finnebäck   

Beskrivning: 

Etablering av kommande nytt bostadsområde med byggnation av kvarter och infrastruktur; ex byggnation av 

gata och gång/cykelväg, inkl. serviceanslutningar, parkeringar, vändplaner och belysning. 

Det finns även ett eget projekt för Finnebäcksvägen: Byggnation av gata och gång/cykelväg, inkl. 

serviceanslutningar och belysning som sträcker sig från Storängens handelsområde till det nya 

bostadsområdet. 

Kommentar: 

Detaljplan vunnit laga kraft vilket gör det möjligt att ansöka hos den kommunala 

lantmäterimyndigheten.  Tomtindelning i området har påbörjats. Marknadsföring av området diskuteras 

parallellt. Förhoppningen är att kunna börja sälja tomter ca höst 2021. 

Projektering av infrastruktur m.m. pågår och delar är klart. 

Storängens handelsområde, etapp 7   

Beskrivning: 

Byggnation av ny gata inklusive belysning och serviceanslutningar till 3st nya fastigheter i Storängens 

handelsområde. 

Kommentar: 

Byggnation under uppstart. 

3. Personal 

3.1 Sjukfrånvaro 
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  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

202

0 

Sjukfrv 

%, ack 

valt 

kalende

rår 

3.50

% 

2.98

% 

3.58

% 

3.40

% 

3.08

% 

2.87

% 

2.62

% 

2.61

% 

2.71

% 

2.70

% 

2.98

% 

3.18

% 

202

1 

Sjukfrv 

%, ack 

valt 

kalende

rår 

4.09

% 

4.92

% 

4.26

% 

         

Kommentar 

Siffrorna avser januari till mars 2021. 

Fortsatt låg sjukfrånvaro på förvaltningen. Medarbetare, vars arbetsuppgifter tillåter, arbetar i stor 

utsträckning på distans för att förhindra spridning av covid-19. Långtidssjukfrånvaron motsvarar 2,90 

procent av den totala arbetade tiden. Det handlar om få anställda inom förvaltningen som är 

långtidssjuka, vilket ger stort genomslag på den totala statistiken. Det är vanligast förekommande med 

sjukfrånvaro inom intervallet 2-14 dagar. Särskild utredning kommer att inledas kring system för 

sjukfrånvaro och rehabhantering inom förvaltningen. 

4. Ekonomiskt utfall 

4.1 Driftredovisning 

 Utfall 

Jan - 

Mar 

2021  

Budget 

Jan - 

Mar 

2021  

Återstår 

Jan - 

Mar 2021  

Budget 

2021  

Prognos 

3 2021  

Avvikelse 

Samhällsbyggnadsnämnd/ledn/sta 3 035 2 015 -1 020 8 065 8 065 0 

Samhällsutveckling och geodata 671 1 278 607 5 114 5 114 0 

Fastighet 986 0 -986 0 0 0 

Gata och park 8 435 7 346 -1 089 29 395 29 395 0 

Vinterväghållning 2 878 1 358 -1 519 5 435 5 435 0 

Summa 

Samhällsbyggnadsnämnd 

16 005 11 997 -4 008 48 009 48 009 0 

Kommentar 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott om cirka 4,0 mnkr vid utgången av mars månad. 

Resultatet beror på att de flesta avdelningar påvisar ett minusresultat i jämförelse med periodens 

budget. Till skillnad mot föregående månad uppvisar Samhällsutveckling och geodata ett positivt 

resultat. 
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Nämnd/ledning/stab påvisar ett negativt resultat även denna månad. I likhet med föregående månad 

beror det på att avdelningen ännu inte erhållit budgeterade intäkter för året vad gäller t.ex. 

avfallshantering. 

Samhällsutveckling och geodata redovisade vid februari månad ett negativt resultat men påvisar vid 

utgången av mars ett positivt resultat. Förändringen har sin förklaring i att man på plansidan har 

fakturerat och ligger för perioden över budgeterad intäkt. 

Fastighet redovisar fortsatt underskott vilket beror på att årets första månader har varit kalla. I likhet 

med föregående månad ligger intäkterna något över budget då de externa hyresintäkterna och 

arrendeintäkterna inte periodiseras. De övriga kostnaderna ligger över budget, vilket till stor del beror 

på el-och värmekostnaderna. 

Gata och park påvisar ett minusresultat vilket bland annat beror på att avdelningen inte kommit igång 

med alla säsongsbetonade projekt ännu, denna post kommer närma sig budget när vi kommer en bit in 

på året. Uteblivna intäkter för avgiftsfri parkering påverkar resultatet negativt. Övriga kostnaderna 

ligger något under budget. 

Kostnaderna för vinterväghållningen ligger över budget vilket är normalt för årstiden. Detta kommer 

jämnas ut när vintersäsongen tar slut för första delen av året. 

4.2 Uppföljning av treårsbudget och sexårsbudget avseende 

vinterväghållning 

Redovisning (tkr) Ingående balans 

2021 

Prognos 2021 Prognos 2020-2022 

Resultat i förhållande till budget 

treårsbudget 

0 0 0 

Vinterväghållning sexårsbudget 

(2017-2022) 

-2 597 1 000 -500 

Kommentar till treårsbudget: 

Vid hantering av ÅR 2020 hos KF kommer ledningskontoret föreslå att samtliga över- och underskott 

stryks. Av denna anledning sätts ingående balans till noll. Treårs-prognosen vid mars månad 2021 

sätts till noll. Prognosen är svårbedömd eftersom förvaltningens kostnader i stor utsträckning påverkas 

av väderförhållanden. Vidare finns risk för ett negativt resultat i budget om parkeringsintäkterna 

uteblir även under år 2021. Utöver det kan nytt avtal med KEMAB gällande belysning komma att 

påverka ekonomin. 

Kommentar till sexårsbudget: 

Ingående balans 2021 är -2 597 tkr och innefattar åren 2017-2020. Innevarande år visar vid utgången 

av mars månad en högre kostnad för vinterväghållningen än vad som budgeterats. Trots detta 

prognostiseras ett överskott för år 2021 med 1 mnkr. Detta förutsätter att vi får ett milt vänder i slutet 

av året. En försiktig bedömning görs gällande år 2021-2022 där årets överskott prognostiseras kunna 

behållas. Dock är det mycket svårt att prognostisera eftersom vädret inte går att förutspå. 

4.2 Löneutfall 

Kontostruktur grupperad: Personalkostnader     
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 Utfall Jan 

- Mar 

2021  

Budget Jan 

- Mar 2021  

Återstår 

Jan - Mar 

2021  

Budget 

2021  

% av 

Årsbudget 

Samhällsbyggnadsnämnd/ledn/sta 1 902 2 381 478 9 526 19.97% 

Samhällsutveckling och geodata 2 787 2 576 -211 10 309 27.04% 

Fastighet 3 222 3 220 -2 12 885 25.00% 

Gata och park 4 986 4 879 -106 19 525 25.54% 

Vinterväghållning 1 108 400 -708 1 600 69.23% 

Summa 

Samhällsbyggnadsnämnd 

14 004 13 456 -549 53 845 26.01% 

Kommentar 

Personalkostnaderna för samhällsbyggnadsnämnd/ledning/stab påvisar ett positivt resultat. Resultatet 

beror på två saker, budgeterad pott för löneöversyn 2021 har lagts här och under denna avdelning finns 

en vakans. Samhällsutveckling och geodata har högre kostnad än periodens budget vilket delvis beror 

på att vidarefakturering av en tjänst ännu inte har utförts. Fastighet samt Gata och park avviker 

förhållandevis lite i jämförelse mot budget medans Vinterväghållningen ligger över. 

4.3 Investeringsredovisning 

Kommentar 

SBN har tilldelats en investeringsram på cirka 154 mnkr. Utöver det önskar SBN för med sig 132 

mnkr i pågående projekt av föregående års projektmedel till 2021 men något beslut om detta har ännu 

inte tagits i KF varför beloppet är preliminärt. Fram till sista mars har 28 876 tkr upparbetats och 

prognosen för 2021 sätts till 222 550 tkr av den totala budgeten. 

Investeringar tkr Utfall 

2021 

Prognos 

2021 

Budget 

2021 

Avvikelse 

2021 

Varav 

överförs till 

nästa år 

Beställda projekt 2021      

Belysning grusplan Strå 0 350 350 350 0 

Byte konstgräsyta KEMAB arena 0 5250 5250 5250 0 

Diskinlämning skolor 0 75 150 150 75 

Fr produktionskök till mottagningskök 0 25 50 50 25 

Förrådsutrymmen 0 25 50 50 25 

Nya kombiugnar 0 125 250 250 125 

Soprum enl avfallsplan 0 75 150 150 75 

Städutrymmen & omklädningsrum 0 50 100 100 50 
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Varumottagning och lastkaj 0 100 200 200 100 

Verkstadsport 0 500 500 500 0 

Beställda projekt 2021 Summa 0 6 575 7 050 7 050 475 

      

Årets ram      

Asfalt 0 6 000 6 000 6 000 0 

Förvaltningsgemensamma 149 500 500 351 0 

Inköp bilar 2021 0 5 000 7 220 7 220 2 220 

Reinvestering gator/maskiner 58 10 000 10 000 9 942 0 

Reinvestering lokaler 770 21 760 22 530 21 760 770 

Årets ram Summa 977 43 260 46 250 45 273 2 990 

      

Beställda projekt 2018      

Moderna lärmiljöer 3 606 9 919 9 919 6 313 0 

Beställda projekt 2018 Summa 3 606 9 919 9 919 6 313 0 

      

Beställda projekt 2019      

Asfaltsinventering 0 477 477 477 0 

Attraktivt E18 153 1 500 2 541 2 387 1 041 

Björkbornsbron 23 12 514 12 514 12 492 0 

Kvinnohus 166 20 000 15 980 15 814 -4 020 

Ny förskola - öster 5 531 30 650 30 654 25 123 4 

Nytt klubbhus Rävåsens IK 7 402 10 021 10 021 2 619 0 

Strandpromenaden/Boforsudden 62 1 333 1 394 1 332 61 

Åtgärder i ÖP 2 500 1 090 1 088 590 

Beställda projekt 2019 Summa 13 339 76 996 74 672 61 332 -2 324 

      

Beställda projekt 2020 0 0 0 0 0 

Badhus - projektering 78 0 498 420 498 
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Del av Värmlandsvägen 8 387 387 379 0 

Fiberutbyggnad Östra Möckeln 0 0 2 800 2 800 2 800 

GC-vägar enligt cykelplan 0 1 500 1 500 1 500 0 

Konstgjorda vikar Aggerud 553 0 26 547 25 994 26 547 

Mötesplats Björkborn 5 888 888 883 0 

Naturprojekt 17 11 -76 -94 -87 

Nobelhallen Projektering 1 458 25 000 25 048 23 590 48 

Nobelstadion Projektering 276 10 306 10 306 10 029 0 

Ny Träningsskola Öster 26 2 000 14 528 14 502 12 528 

Nya kombiugnar förskolor och 

vårdboenden 

0 46 92 92 46 

Omklädningsrum 0 75 150 150 75 

Reservvattenutredning 0 0 2 000 2 000 2 000 

Serveringsrum Möckelngymnasiet 0 75 150 150 75 

Soprum enl avfallsplan 0 75 150 150 75 

Stationärt reservkraftverk 3 1 454 1 454 1 452 0 

Varumottagning och lastkaj 0 175 350 350 175 

Beställda projekt 2020 Summa 2 424 41 992 86 771 84 348 44 779 

 0 0 0 0 0 

Projekt från tidigare år 0 0 0 0 0 

Förstudie stranden 0 265 265 265 0 

Reinvestering gator/maskiner 0 60 -325 -325 -386 

Reinvestering lokaler 920 2 584 2 674 1 755 90 

Projekt från tidigare år Summa 920 2 910 2 614 1 695 -296 

 0 0 0 0 0 

Årets ram 2020 0 0 0 0 0 

Asfalt 0 250 250 250 0 

Inköp bilar 2020 0 3 451 3 451 3 451 0 

Konstnärlig utsmyckning 2 500 1 680 1 678 1 180 

Reinvestering broar 1 841 4 640 4 640 2 799 0 
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Reinvestering gator/maskiner 63 95 229 166 135 

Reinvestering lokaler 2 016 5 591 6 467 4 451 876 

Årets ram 2020 Summa 3 923 14 526 16 717 12 795 2 191 

      

Mark och exploatering      

Mark och exploatering 3 687 26 373 42 873 39 185 16 500 

Mark och exploatering Summa 3 687 26 373 42 873 39 185 16 500 

      

Delsumma 1 (inom budget) 28 876 222 550 286 867 257 991 64 316 

      

VA-utbyggnad      

VA-utbyggnad 0 0 0 0 0 

VA-utbyggnad Summa 0 0 0 0 0 

      

Delsumma 2 28 876 222 550 286 867 257 991 64 316 

      

Summar investeringsutgifter 28 876 222 550 286 867 257 991 64 316 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämndens svar på 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag på drift- 
och investeringsbudget för 2022 - 2024  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har gått igenom 

verksamhetsresultat och ekonomiskt resultat för 2020. Utifrån det har 

KSAU utarbetat förslag på drift- och investeringsramar samt uppdrag. 

I och med budgetår 2021 har Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget 

minskat med 4,7 mnkr. Vilket innebär ett pågående arbete för att 

genomföra effektiviseringar och skapa samordningsvinster. Löneöversyn 

för annan personal än för fastighetsavdelningen medför effektiviseringar 

av andra kostnader. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden kommer att arbeta fram ett förslag på hur 

internhyressystemet kan utformas med större utrymme för de skötsel- och 

underhållsbehov som idag finns. I detta förslag kommer även vägas in 

samhällsbyggnadsnämndens ansvar som hyresvärd för samtliga 

uthyrningar. 

 

En driftsförstärkning behövs till år 2022 för att kompensera de senaste 

årens investeringar i en växande stad som nu färdigställts. Exempelvis 

bostadsområdet Äspenäs och övrigt som färdigställs 2022.  

Årlig driftramshöjning föreslås därför, med 1,5 mnkr med start år 2022 

för att kompensera ökade driftskostnader relaterade till den växande 

staden och ökat antal enheter där yttre miljö ska skötas. 

 

En ny grävmaskin läggs till som riktad investering med 3 mnkr för år 

2022 för att klara uppdraget om 32 000 invånare år 2025. 

 

I förslag till budget 2022 – 2024 finns inte medel hos samhällsbyggnads-

nämnden för utökad skötsel av konst och utsmyckning utomhus.  Dessa 

medel behöver flyttas till samhällsbyggnadsnämnden.   

 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 april 2021 

Bilaga 1 – Svar på planeringsförutsättningar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag på drift- och investeringsbudget 

för 2022 - 2024 inklusive bilaga 1,2 och 4  
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Beskrivning av ärendet  
Samhällsbyggnadsnämnden lämnar följande yttrande över förslaget: 

 

Ökad driftram med 1 % 
Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på att fastighetsavdelningens 

löneöversyn för 2022 ligger under finansförvaltningen på grund av köp-

säljmodell. Med 1 % ökning av ram kompenseras nämnden med knappa 

500 tkr per år vilket ska räcka till löne-, material-, och tjänstekostnader 

för befintlig drift. Löneöversyn för övrig personal medför 

effektiviseringar på andra kostnader. Förmodligen blir konsekvensen 

minskat underhåll, exempelvis kan färre ”potthål” lagas, färre 

planteringar, minskade inköp från kompetensförsörjningsenheten (f.d. 

AME), med mera då entreprenörs- och materialpriser stiger. För att 

behålla kompetent personal måste det finnas utrymme för rimliga 

lönekostnadsökningar. 

 

Hyresökning 

Sedan flera år tillbaka har Samhällsbyggnadsnämndens hyror inte fått 

utrymme för att ökas.  Inte heller inför budget 2022 – 2024 ges förslag på 

att kunna öka hyran. Istället föreslås en satsning i investerings-budgeten 

på upprustning av fastigheter generellt med 213 mnkr under perioden 

2022 - 2028 (se position 1, 2 och 5 i investeringsbudgeten för SBN). 

Dessutom tillkommer Moderna lärmiljöer för 52 mnkr.  

 

Alla kostnader som rör fastigheterna kan dock inte dra nytta av 

investeringsmedlen, utan fortsatt måste skötsel, planerat underhåll och 

investeringar till stor del hållas isär. Att fokus hamnar på skötsel och 

underhåll är på grund av att dessa kostnadsdelar i hyran är de enda som 

går att på något sätt styra och reglera.  Övriga delar är fasta, obligatoriska 

och/eller ej påverkbara, såsom abonnemang, taxor, försäkringar, akuta 

fel, skadegörelse och kapitalkostnader i form av räntor och avskrivningar.  

 

Att en lokalhyra (internhyra) årligen höjs är naturligt för ansvarsfulla 

fastighetsägare. Upphandlade ramentreprenörer och ramleverantörer har i 

sina avtal, alltid rätt att höja sina timpriser och varupriser med index. 

Leverantörer av energi, vatten, avlopp, renhållning med mera har rätt att 

kontinuerligt höja sina priser. Då index för entreprenörer och byggvaror 

och priserna för drift årligen stiger kommer färre skötsel- och 

underhållsinsatser kunna utföras då potten för skötsel och underhåll är 

oförändrad men priserna för tjänsterna och varorna har gått upp.  

 

Då interhyran föreslås att inte höjas, kommer det planerade underhållet 

och skötseln ske med återhållsamhet. Inplanerade underhållsinsatser, som 

inte är av akut natur, flyttas fram och skötsel sker med lägre frekvens. 

Standarden i fastighetsägarens bestånd kommer att försämras och när 

underhålls-åtgärderna ska utföras kommer de bli dyrare än om de hade 

utförts när underhållsbehovet först dök upp. Detta på grund av att 
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underhåll som inte utförs i tid så gott som alltid medför att fler fel i 

byggnaden uppstår som en följd av detta. Underhållsskulden ökar och 

fastigheternas marknadsvärde kommer att sjunka. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden kommer därför att arbeta fram ett förslag på 

hur ett internhyressystem kan utformas, med större utrymme för de 

skötsel- och underhållsbehov som idag finns. I detta förslag kommer 

även vägas in samhällsbyggnadsnämndens ansvar som hyresvärd för 

samtliga uthyrningar. 

 

Förslag på investeringsbudget 2022 - 2028  
Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på att det finns med en pott för 

projektering av fastigheter i investeringsbudgeten.  

Bilaga 1 

Föreslagna ändringar i SBN investeringsbudget med 

driftskostnadsförändringar 2022 – 2028 är markerat med röd text i bilaga 

1, Svar på planeringsförutsättningar 2022 - 2024.  

Förslag att slå samman position 8 och 19 angående Nobelhallen då de hör 

ihop. 

Utredningar, projekteringar etcetera 

Samhällsbyggnadsnämnden har endast ett litet planerat utrymme i 

driftram för att bekosta utredningar, förstudier eller projekteringar. 

Förväntas nämnden under löpande budgetperiod, bekosta tillkommande 

utredningar, förstudier eller projekteringar krävs ytterligare medel för att 

genomföra dessa.   

Ny grävmaskin 

Kommunen expanderar och många nya exploateringsområden är på gång. 

Det är en ekonomisk vinning att kommunen köper in ytterligare en 

grävmaskin. Alternativet att hyra in grävmaskiner är mycket kostsamt.  

En ny grävmaskin behöver läggas till som riktad investering 2022, då det 

även finns befintliga maskiner som måste bytas ut under 2022 med 

förvaltningens innevarande raminvesteringar. 

Brobeståndet är gammalt 

Det gamla befintliga brobeståndet har fortsatt stort investeringsbehov. 

Den nästa större riktade satsningen ligger dock först 2024 i budgeten. 

 

Någon av broarna vid Lunnedet, Bro på väg 555 och Bro vid kvarteret 

Örnen, kan behöva renoveras innan 2024. Blir det en akut situation finns 

inte investeringsmedel avsatta vilket innebär att extra medel behöver 

sökas. 

Kulan 

Det pågår utredning kring Parkeringssnurran Kulan. Visar det sig att 

åtgärder behöver utföras redan 2022 för att inte behöva stänga av 

uppfarten, finns inte medel i investeringsbudgeten förrän 2023. En 

omfördelning måste då ske mellan åren.  
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Gång- och cykelvägar enligt cykelplanen 

Satsning på gång- och cykelvägar ska enligt investeringsplanen ske 2024 

– 2026. Viktigt att uppmärksamma att egna medel saknas för större 

satsningar på gång- och cykelvägar, innan dess. 

Reservkraftverk 

Det bör säkerställas att det går att vänta med kommunens nästa 

reservkraftverk till 2023. Det kan behöva tidigareläggas till 2022 i 

investeringsbudgeten.    

 

Faktorer som påverkar driftram 
  
Ökade skötsel- och underhållsåtaganden  

Den växande staden  

I investeringsbudgeten saknas redovisning av de driftskostnadsökningar 

som uppstår till följd av att staden växer med nya bostadskvarter och 

industriområden, ny småbåtshamn, mer skyltar, belysning och 

utsmyckning.  

Samhällsbyggnadsnämndens driftram måste ökas med resurser för 

iordningställande, skötsel och underhåll av allmän plats. Därför behöver 

nämnden kompenseras för ökade skötsel- och underhållsåtagandena som 

uppstår såväl sommar som vintertid. Den växande staden kräver även 

mer personalresurser inom projektledare, KLM, GIS och fysisk 

planering. 

En driftsförstärkning behövs till år 2022 för att kompensera de senaste 

årens växande stad som nu färdigställts. Exempelvis bostadsområdet 

Äspenäs och övrigt som färdigställs 2022. Detta är i och med den 

växande staden en process som förväntas pågå och årliga 

driftramsförstärkningar kommer vara nödvändiga även framöver. 

 

Skötselplaner för grönytor och yttre miljö 

I investeringsbudgeten saknas redovisning av de driftskostnadsökningar 

som uppstått i samband med att fler enheter tillkommit inom kommunens 

fastighetsbestånd. Den finansiering som finns är anpassad efter behovet 

2010. Därefter har det tillkommit 20 enheter där förväntan finns om 

skötsel av yttre miljö. 

 

Andra faktorer som påverkar driftram 

Gatubelysning 

Utredning pågår om att överta gatubelysningen vilket sannolikt är till 

ekonomisk fördel för kommunen. Karlskoga Energi och Miljö kräver 

betydligt mer ersättning från kommunen än dagens nivå. Detta finns inte 

pengar till i befintlig ram. Förhandling pågår.  

Dagvatten 

Karlskoga Energi och Miljö ser över hanteringen av dagvatten vilket 

förmodligen kommer att generera en kostnad för kommunen. Utredning 

har inletts. 



 

Tjänsteskrivelse 

2021-04-06 

5(6) 

SBN 2021-00058  

 

 

Avgiftsfri parkering 

Övervakning av trafiksituationen vid parkeringar måste ske oavsett 

parkeringsavgifter eller ej. Detta innebär att utebliven intäkt för 

parkeringsavgifter måste hanteras och behovet av trafikövervakning ur 

ett trygghetsperspektiv måste säkerställas. 

Konst och utsmyckning  

Ett förtydligande kring hur det ska satsas på konst och utsmyckning 

utomhus, utöver belysning och rondeller behövs. I förslag till budget 

2022 – 2024 finns inte medel hos samhällsbyggnadsnämnden för skötsel.  

Dessa medel behöver flyttas till samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Förslag till mål och indikatorer 2022 - 2024 
Delmålen för båda de fullmäktigeindikatorer som 

Samhällsbyggnadsnämnden samordnar är aktuella och relevanta fram till 

mandatperiodens slut. Förslag att de lämnas oförändrade. 

 
Indikator Resultat 

2018 
Resultat 
2019 

Resultat 
2020 

Delmål 

Indikator 8 för fullmäktigemål 
2 Ett gott liv 
Karlskoga kommuns 

tillgänglighetsarbete - Humanas 

tillgänglighetsbarometer, placering 

ranking 

11 5 - 5 

Indikator 2 för fullmäktigemål 
4 Ett gott miljöarbete 
Procentuell minskning av inköpt 

energi i lokaler ägda av Karlskoga 

kommun, per kvadratmeter, 

normalårskorrigerat, basår 2009 (%) 

 

17% 19% 20% 22% 

 

Konsekvenser  
 

Sociala/kulturella konsekvenser  
Social hållbarhet är målet för det ansvar Samhällsbyggnadsnämnden har. 

Hållbarhet skapar inte bara en bättre kommun det skapar även 

konkurrensfördelar i form av bättre affärsuppgörelser, längre och 

effektivare leverantörsrelationer och ett starkare varumärke som 

attraherar såväl blivande kommuninnevånare som medarbetare. 

 

Ekologiska konsekvenser  
Förslaget till Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget ger viss 

möjlighet till energieffektivisering. Att göra energianvändningen så 

ekonomiskt effektiv och samtidigt så hållbar som möjligt för samhället är 

ett stort åtagande. Miljö- och klimatbelastningen ska minska, genom 

exempelvis sänkta klimatutsläpp och lägre mark- och 

materialanvändning.  
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Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget till Samhällsbyggnadsnämndens budget för 2022 – 2024 

innebär naturligtvis ekonomiska konsekvenser. Med en driftbudget som 

inte kompenseras utifrån de investeringar och exploateringar som avses 

utföras sätter ekonomin gränser, för vad som kan utföras och på vilken 

nivå nämndens uppdrag kan utföras.  

 

Överväganden  
För att uppnå hållbar utveckling måste det finnas en balans mellan de tre 

dimensionerna. För Samhällsbyggnadsnämnden är kostnadseffektivitet 

viktigt och en förutsättning för överlevnad. Det viktiga är att 

förväntningarna för vad nämnden ska kunna genomföra stämmer överens 

med de ekonomiska möjligheterna.  
 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 
 

1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lämna svaret om 

planeringsförutsättningar 2022 - 2024 till kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

 

2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår en årlig driftramshöjning, 

utöver 1 %-ökningen av ram, med 1,5 mnkr med start från år 

2022 för att kompensera ökade driftskostnader relaterade till den 

växande staden och ökat antal enheter där yttre miljö ska skötas.  

 

 

Ulrika Lundgren 

Förvaltningschef 

 

 

Madelein Mattsson 

Ekonom 

 

 

Robert Gustafsson 

Verksamhetscontroller 

 

 

Expedieras till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

 



Bilaga 1 Svar på planeringsförutsättningar 2022-2024

Pos. Objekt 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Senare Summa Anmärkning

1 Reinvestering lokaler 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 0 98 000

2 Reinvestering lokaler - komponentavskrivn. 9 000 9 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 108 000
Tidigare planerat underhåll (drift), nu samma princip som investeringarna en rad ovan. Utöka potten för att kunna 

återta eftersatt underhåll m.m. i kommunens fastigheter utifrån genomförda inventeringar. Kompenserar till viss del utebliven 

hyreshöjning. 

3 Solceller extra satsning till befintliga

 byggnader

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 5 000 För att nå upp till målnivåer om fortsatt minskad energiförbrukning.

4 Större rotrenoveringar 

(inkl evak verks. ca 1-2 objekt per år ber. 

på storlek)

0 0 X X X X X x Större rotrenoveringsinsatser som inte ryms i raminvesteringarna. Verksamhet behöver evakueras. 

5 Projektering pott fastighet 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 7 000 Pott projektering kommande större investeringsprojekt. Utgiften aktiveras därefter på de slutprojekt som genomförs.

6 Reinvestering Gator-Park/Maskiner 19 000 16 000 20 000 25 000 25 000 25 000 25 000 155 000
3 miljoner år 2022 möjliggör inköp av en till grävmaskin, vilket möjliggör mer arbete i egen regi i exploaterings- och 

investeringsprojekt samt drift, och möjliggör en acceleration i de satsningar som pågår i 32000-projektet.

7 Teknik/Arbetsmiljö 500 500 500 500 500 500 500 3 500

8 Nobelhallen anslutande mark 4 500 4 200 8 700 Utförs tillsammans med den stora satsningen på Nobelhallen -byggnaden, flyttas ihop med den. 

9 Bro över timsälven - Bofors backa 10 000 10 000 Skjuts fram på obestämd tid. Bidrag kommer att sökas

10 Centrumutveckling - Torget etapp 3 11 000 6 000 17 000 Framflyttad. Inventering pågår för alternativa scenarier.  Sista etappen av centrumutvecklingen avseende torget. Måste göras 

för att få en helhet i centrum. 

11 Åtgärder i ÖP och andra strategidokument

 samt nya uppdrag inom ramen för 32000   

500 500 500 1 000 1 000 1 000 1 000 5 500 Åtgärder i bl.a. vattenplan och grönstrukturplan, ej löpande underhåll. Budgetpott för projektering

 för diverse kommande projekt. Kan ofta växlas upp med bidrag.

12 Badhus 300 000 300 000 Statusbesiktning visar livslängd på ytterligare 10 år, förstudie avseende läge och inriktning startas senast 2022 enligt beslut i 

SBN.

13 Bregårdsskolans Aula 7 500 6 500 14 000 Framflyttad. Projektet för Bregårdskolan delas in i tre etapper. Etapp 1: Projektering, förberedelser skola 1,5 mkr. Etapp 2: 

Ny entré och utvändig mark 6 mkr. Etapp 3: Upprustning konsertsal/plan 0 6,5 mkr. Etapp 1 och 2 planeras till samma år.
14 Reservkraft 2 500 1 700 1 500 3 000 8 700 2023 avser nya vårdboendets skalskydd och reservkraft. Övriga poster se "utkast plan för reservkraft". 

15 Ekmansdalen 3 000 3 000 Ekmansdalen, vår stadspark, är i stort behov av renovering avseende gångvägar, trappor, räcken, växtbäddar,bäck ,träd, 

större insatser i buskage med byte av jord och växter, belysning i buskage och under träd för att öka tryggheten. Parken 

innefattas i Purple flag området. Funktioner i parken behöver ses över, såsom ev. café, lek och scen, och då bör 

medborgarna ges möjlighet att tycka till. 

16 Stränder (inkl utveckling av udden vid 

Näset 

och Gamla småbåtshamnen)

5 000 1 000 1 000 1 000 8 000  Förstudie pågår för området från Gamla småbåtshamnen till Boforsudden. Fortsatta satsingar kommande år på 

Boforsudden, Sandtorpet, Sandviken, Kosia, 

17 Nobelstadion 22 000 22 000 Fortsättning från beslut 2021  med 11 mmkr. Mycket stora upprustningsbehov inkl. avloppssystem. 

18 GC-vägar enl cykelplan 6 000 6 000 6 000 18 000 Treårig kraftig satsning för att möjliggöra snabbare utbyggnadstakt  samt att kuna få med nya sträckningar som tex Harnen-

Äspedalen, Kosia, Botorp, Aggerud, Granbergsdal. Kan ofta matchas med statliga bidrag.

19 Nobelhallen 85 000 54 000 139 000 Arena med brandsäkerhetsåtgärder, stora åtgärder efter utförd statusbesiktning samt dels får en arenakaraktär vilket 

möjliggör fler stora arrangemang. Fördelas över tre år. För 2020 KF beslut om 30 mnkr. 

20 Sveriges häftigaste lekpark 1 000 ? 1 000 Projektering 2022, osäker kostnadsbild i skrivande stund. 

21 Värmlandsvägen 1 000 4 000 4 000 9 000 Förstudie pågår. Projektering 2022. Byggnation 2023-24? Osäker kostnadsbild. 

22 Befintliga och kommande naturreservat 250 250 250 250 250 250 250 1 750 Behålla och öka attraktiviteten i Naturreservaten. T ex fler Hälsotrappor och ”Hitta-vilse-stigar”.

23 Björkborns Herrgård 5 000 5 000 Verksamheten ska generera mer vinst så att de klarar en högre hyra. 5000 tkr för inledande åtgärder 2023. 

24 Busstationen 14 000 14 000 Nysatsning på Busstationen

25 Klockstapel Björkborn 500 500

26 Förvaltningshus 1 000 1 000 74 000 74 000 150 000 Gemensamt förvaltningshus inklusive närlinglivets hus bör utredas. 

27 Träningsskolan - tillägg 10 500 10 500 För att tillgängliggöra övriga delar på Bråtenskolan, anpassad utemiljö samt ny hämta-lämnazon 

28 Bro Utterbäck 350 350 Iståndsättningsbidrag för samfällighets bro. Kompensation till SBF för bidrag som ska betalas ut 2021.

29 Stora broar, renovering enligt plan 2 000 3 000 2 000 500 500 500 500
9 000

Huvudinspektion har pekat ut: Lunnedsbroarna  år 2022. Bro väg 555 år 2023. Bro kv Örnen år 2024. Diverse 

brokomponenter 2025-2028

30 Parkeringssnurran Kulan renovering 500 500 Kompl info om kostnad kommer. Osäker bild. 

31 Inköp bilar (tidigare leasing) 7 220 7 220 7 220 7 220 7 220 7 220 7 220 50 540 Beräknat på 38 bilar per år á 190 tkr. Köps dyrare fordon, tex en minibuss/skåpbil, så blir det färre totalt antal fordon per år. 

32 Projektering pott allmän plats 500 500 500 500 500 500 500
3 500

Pott för förstudier av kommande större investeringsprojekt i gator, parker, naturområden m.m.. Utgiften aktiveras därefter på 

de slutprojekt som genomförs.

33 Konst och utsmyckning 500 500 500 500 500 500 500
3 500

Årlig avsättning till investeringar avseende konst och utsmyckning

197 820 124 170 100 670 91 470 162 470 143 470 69 470 300 000 1 189 540

A Rivningar 1 000 2 000 3 000

B Tomhyror x 0 Något för Busstationen tills den är fylld med nya hyresgäster? Lite som ett cash call för ett start-up.

Pos. Driftkostnadseffekt (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Senare Summa Anmärkning

1 Driftpåverkan avskrivningar -242 -242 -242 -242 -242 -242 -242 -1 694 Räknat på avskrivningstid 33 år, obs! förändring av kostnad per år.

2 Driftpåverkan inköp bilar (tidigare leasing) -131 -131 -262 Utbyte 38 bilar per år (190 st efter 5 år), obs! föränding av kostnad per år. Maa av nytt beslut om elbilar förskjuts inköp.

3 Driftpåverkan nya exploateringsområden, 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 10 500

Utökad drift, skötsel och underhåll för främst Gata och Park i och med alla satsningar i "Vision 32 000 inv" och den växande 

staden samt ökat antal enheter där yttre miljö ska skötas. Även ökade personalresurser inom projektledare, KLM, GIS och 

fysisk planering kommer krävas .

Ökat antal enheter där yttre miljö ska 

skötas, GC-vägar, naturreservat, broar. 0

4 Sveriges häftigaste lekpark xxx xxx Utökad drift, skötsel och underhåll för Gata och Park

5
Snurran och parkeringsytor

xxx xxx
Utökad drift,skötsel och underhåll för Gata och Park efter att kommunen helt tagit över Snurran och angränsande 

parkeringsytor. Uppgifter kommer.

Summa 1 258 1 127 1 127 1 258 1 258 1 258 1 258 0 8 544
I nuläget finns inte exakta driftkostnader för alla nya investerings- och exploateringssatsningar som pågår och kommer 

framöver. Driftäskningar kommer behöva förfinas år för år.

Samhällsbyggnadsnämnden (tkr)

SBN
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 Kommunfullmäktiges presidium 

Samtliga nämnder (inkl. valnämnden) 

Samtliga förvaltningschefer 

 

För kännedom: 

Central samverkansgrupp 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  
på drift- och investeringsbudget för 2022-2024 
inklusive uppdrag 

 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gått igenom verksamhets-

resultat och ekonomiskt resultat på både kommunövergripande 

nivå och på styrelse/nämndnivå för 2020. Med det som 

utgångspunkt har kommunstyrelsens arbetsutskott utarbetat 

förslag på drift- och investeringsramar samt formulerat några 

uppdrag.  

 

Senast den 23 april 2021 ska nämndernas svar vara inlämnade 

till kommunstyrelsens ledningskontor eller uppdrag vara utförda. 

Ange diarienummer KS 2021-003061 i skrivelsen.  

 

Det fortsatta budgetarbetet ska utgå från oförändrad skattenivå för 

perioden 2022-2024.  

 

Befolkningsutvecklingen har varit marginellt förändrad under 

2020. Per 31 december 2020 uppgår Karlskogas befolkning till 

30 263 personer. Totalt har befolkningen minskat 118 personer 

under januari-december 2020. För att beräkna skatteunderlaget har 

följande befolkningssiffror per 1 november året innan använts: 

o 2022: 30 300 

o 2023: 30 400  

o 2024: 30 400  

 

Det finansiella överskottsmålet med överskott minst 2 procent i 

medelvärde av skatteintäkter och generella statsbidrag under två 

treårsperioder, dvs. under sex år med start 2017 tom 2022, skall 

uppnås i budgeten för 2022-2024. I detta förslag uppnås 

överskottsmålet 2022. 

  

                                                 
1  Så att nämndens svar går att söka i KS diarium.  
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Det andra finansiella målet, likviditetsmålet, mäter investeringars 

självfinansieringsgrad under en rullande femårsperiod. 

Självfinansieringsgraden är ett mått på hur stor del av investeringarna 

som finansierats med de skatteintäkter som återstår när den löpande 

verksamheten betalats. Om målet uppnås innebär det i praktiken att 

kommunen finansierat alla investeringar utan att låna i bank.   

 

SCB:s sammanställning av bokslut för 2020 visar att verksamhetens 

resultat för kommunerna uppgick till 30,0 miljarder kronor för 2020. 

Det var en förbättring med 22,9 miljarder kronor jämfört med 2019.  

 

Verksamhetens nettokostnad ökade med 6,7 miljarder kronor, men 

kompenserades av en kraftig ökning av generella statsbidrag och 

utjämning som ökade med 26,0 miljarder kronor. Det beror främst på 

den stora ökningen av generella statsbidrag som utbetalats på grund av 

coronapandemin. 

 

6,9 procent av kommunerna redovisade ett negativt verksamhets-

resultat för 2020. Det var betydligt färre än året före då 40,7 procent 

av kommunerna redovisade ett negativt verksamhetsresultat. 

 

16 kommuner hade ett negativt årsresultat 2020. För 2019 hade 62 

kommuner negativt årsresultat. 

 

Huvudproblemet för Karlskoga kommuns del innan 2020 var att 

skatteintäkterna inte ökade i samma takt som tidigare samtidigt som 

verksamhetens nettokostnader fortsatte att öka. Under 2020 skedde ett 

trendbrott då verksamhetens nettokostnader för första gången på 

många år minskade (-2,1 %) jämfört med året innan. Förklaringen var 

att personalkostnaderna 2020 minskade med 31 mnkr jämfört med 

2019, vilket motsvarade en minskning med -2,0 %. Tyvärr beror 

trendbrottet på effekter av Coronapandemin och huvudproblemet är 

inte löst.  

 

I detta förslag till driftbudget 2022 ökar skatteintäkterna och de 

generella statsbidragen totalt med 3,8 procent jämfört med driftbudget 

2021. Den relativt höga siffran beror på att vi börjar återhämtningen 

på en mycket låg nivå. SKR prognos för 2020 visade den lägsta 

skatteunderlagstillväxten på 10 år. Endast en marginell förbättring 

skedde för prognosen 2021. Allt detta är en effekt av den kraftiga 

konjunkturnedgång pandemin utlöst.  

 

Inga generella effektiviseringar kommer att behövas 2022. Nedan 

följer mer detaljer kring budgetförutsättningarna 2022-2024. 
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Budgetförutsättningar 2022-2024 

 Senaste skatteunderlagsprognosen från 18 februari 2021 visar en förbättring generellt 

för alla Sveriges kommuner. Detta beror på att vi börjar återhämtningen på en mycket 

låg nivå. SKR prognos för 2020 visade den lägsta skatteunderlagstillväxten på 10 år. 

Endast en marginell förbättring skedde för prognosen 2021. Allt detta är en effekt av 

den kraftiga konjunkturnedgång pandemin utlöst. För Karlskogas del ökar 

skatteintäkterna och de generella statsbidragen totalt med 3,8 procent till 2022, vilket 

motsvarar +72,3 mnkr jämfört med innevarande års driftbudget 2021 beslutad av KF 8 

december 2020. 

 

 I senaste KPA pensionsprognos från 19 februari 2021 ökar pensionskostnaderna med 

ca 2,4 mnkr för 2022, ligger konstant 2023 samt ökar med hela 9,8 mnkr för 2024.  

 

 Internräntan föreslås 2022 vara oförändrad 4 % för samtliga verksamheter förutom för 

Gymnasienämnden samt nya produktionsköket gemensamt med Degerfors kommun 

för Folkhälsonämnden. Där används motsvarande SKR:s rekommendation som i 

skrivande stund är 1,00 % för 2022 vilket är en sänkning med 0,25 % jämfört med 

tidigare nivå. 

 

 Samtliga nämnder får 2022 fortsatt ökad driftram med +1% jämfört med 2021 års 

driftram. Total ökning till samtliga nämnder för detta blir +17,3 mnkr. Ansvaret för 

löneökningar fortsätter att ligga hos nämnderna. Modellens fördelar är långsiktighet, 

goda planeringsmöjligheter och större flexibilitet i lönesättning per nämnd. Nackdelar 

är att det kräver konstanta effektiviseringar varje år vilket ställer krav på 

förvaltningsledning. Löneöversyn från 2022 ligger således redan utfördelad utom för 

FHN och fastighetsavdelningen på SBN där den fortsatt finns under 

finansförvaltningen pga. köp-sälj modell. 

 

 Stor satsning genomförs 2022 och framåt på projektet 32 000 invånare år 2025. Gäller 

både driftbudgeten och investeringsbudgeten. Värt att påpeka, att för varje +100 

invånare i Karlskoga kommun så ger utjämningssystemet ca +5,1 mnkr per år i ökade 

generella statsbidrag första två åren. Från år tre försvinner det s.k. förskottet genom 

utjämningssystemet och nettoresultatet från faktisk skatteintäkt mot faktisk kostnad fås 

invånare för invånare. 

 

 Folkhälsoförvaltningen föreslås få höja priset motsvarande de löneökningar som 

belastar verksamheterna kost och städ. Köpande förvaltningar kompenseras för 

löneökningen. Löneöversyn 2022 för anställda på Folkhälsoförvaltningen ligger 

fortsatt under finansförvaltningen pga. köp-sälj metoden. Enligt reviderade 

samverkansavtalet mellan Degerfors och Karlskoga kommun från 1 april 2019 

särbehandlas råvarukostnadsökning. Detta innebär att om utfall överskrider budget vid 

samma volym, kompenseras nämnden från båda kommunerna. 

 

 Folkhälsonämnden föreslås få 2 mnkr per år i ramanslag för Ungdomens hus/ 

Trainstation. Detta föreslås bli ett treårigt projekt under perioden 2021-2023. För 

2022-2023 föreslås kommunbidrag på 2 mnkr per år som delfinansiering enligt det 

förslag som rapporterades till KSAU den 25 februari 2021. 2021 finansieras separat. 
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 Barn och utbildningsnämnden (BUN) föreslås få satsning för att få ned antal barn per 

förskole avdelning för att uppfylla fullmäktigemål 1. För att få ned antal barn med 0,5 

barn per avdelning behövs två avdelningar med personal vilket motsvarar 4 mnkr. 

BUN får dessa 4 mnkr 2022 och ytterligare 4 mnkr 2023. Se mer i 

investeringsbudgeten under BUN. 

 

 Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) föreslås inte få höja hyran p.g.a. den låga 

inflationsnivån Istället föreslås en kraftig satsning i investeringsbudgeten på 

upprustning av fastigheter generellt med 211 mnkr under hela perioden 2022-2028 (se 

position 1, 2 och 5 i investeringsbudgetens flik för SBN). Dessutom tillkommer 

moderna lärmiljöer för 52 mnkr. Hyrespåverkan står finansförvaltningen för i detta 

upplägg.  

 

 Löneöversyn 2022 för anställda på fastighetsavdelningen på SBN ligger fortsatt under 

finansförvaltningen pga. köp-sälj metoden. 

 

 Kommunfullmäktiges mål 2022-2024: Mål 1 En god start, Mål 2 Ett gott liv, Mål 3 Ett 

gott näringslivsklimat, Mål 4 Ett gott miljöarbete, Mål 5 Ett gott åldrande 

 

 Fullmäktigemålen med tillhörande indikatorer redovisas i bilaga 1, Fullmäktigemål 

och indikatorer 2022-2024.  

 

 Anvisning till nämnder för synpunkter och förslag på målnivå för 

kommunfullmäktiges indikatorer i bilaga 4. Ansvarig nämnd för indikatorn ger förslag 

på om de anser att indikatorns nivå bör ökas eller minskas och motiverar orsak till 

detta.  

 

Ramar för drift och investeringar 2022-2024 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har upprättat ett preliminärt förslag till drift- och 

investeringsramar för respektive nämnd. Bifogat finns också förklaringar till förändringar 

av driftramarna mellan åren.   
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Preliminära driftramar per 2021-03-08: 

Driftsbudget (tkr) Budget 

2021

Budget 

2022

Plan  

2023

Plan  

2024
Enligt KF beslut 

8 dec 2020

KSAU förslag 

5 mars 2021

Differens 2022 

mot 2021

Kommunfullmäktige och revision 8 980 9 010 30 9 026 9 042

Kommunstyrelsen 140 082 147 749 7 667 149 606 149 064

Ö:a V-d överf nämnd 3 454 3 539 85 3 539 3 539

Administrativ nämnd 6 708 6 908 200 7 108 7 308

Valnämnd 30 600 570 0 0

Socialnämnden 721 318 738 117 16 799 763 298 771 231

Barn- och utbildningsnämnden 541 742 558 052 16 311 571 233 584 145

Gymnasienämnd 170 577 175 100 4 523 176 851 178 620

Kultur- och föreningsnämnden 80 289 81 964 1 675 84 484 85 428

Samhällsbyggnadsnämnden 47 427 48 359 931 48 711 49 198

Tillväxt- och tillsynsnämnden 8 402 8 570 168 8 656 8 742

Folkhälsonämnden - egen driftram 3 936 7 319 3 383 7 319 5 319

Folkhälsonämnden - driftram att 

fördela på köpande nämnder
-2 523 575 3 098 725 825

KF Verksamhetspott 10 000 10 000 0 10 000 10 000

Summa verksamhetskostnader 1 740 423 1 795 863 55 440 1 840 556 1 862 462
3,2%

Finansförvaltning 1 746 960 1 815 698 68 738 1 858 158 1 875 368
3,9%

Årets resultat 6 537 19 835 13 298 17 602 12 906  
 

 

Preliminär resultaträkning per 2021-03-08: 

Resultatbudget (tkr) Budget 

2021

Budget  

2022

Plan  

2023

Plan  

2024

Enligt KF 

beslut 8 dec 

2020

KSAU förslag 5 

mars 2021

Nettokostnader, verksamhet -1 740 423 -1 795 863 -1 840 556 -1 862 462

Pensioner inkl motbokn -78 498 -66 427 -66 592 -77 356

Löneökningar -34 356 -18 437 -21 877 -28 020

Skatteväxling trafik åter 1 600 1 600 1 600 1 600

Resultatbuffert 0 0 0 0

Motbokning kapitalkostnader 72 305 64 854 70 360 75 572

Avskrivningar -97 390 -121 487 -129 647 -140 117

Verksamhetens nettokostnad -1 876 763 -1 935 759 -1 986 712 -2 030 783

Skatteintäkter (Inv 30 300, Cirk. 21:12_2021-02-18) 1 446 452 1 516 352 1 554 447 1 593 822

Generella statsbidrag (Inv 30 300, Cirk. 21:12_2021-02-18) 450 348 452 742 447 367 447 367

Finansiella intäkter 7 000 7 000 23 000 23 000

Finansiella kostnader -20 500 -20 500 -20 500 -20 500

Resultat efter finansiella poster 6 537 19 835 17 602 12 906

Extraordinära poster

Årets resultat 6 537 19 835 17 602 12 906

Årets resultat i % av skatt+gen statsbidr 0,3% 1,0% 0,9% 0,6%

Summa skatteintäkter+gen statsbidrag 1 896 800 1 969 094 2 001 814 2 041 189

Förändring av skatteintäkter+gen statsbidrag i % mot 

föregående år 
1,0% 3,8% 1,7% 2,0%

KF mål: överskott +2 % över 6 år 5 690 9 845 40 036 40 824

Delta KF mål jmf Årets resultat 847 9 990 -22 434 -27 918
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Preliminärt förslag på förändringar av driftramar per 2021-03-08: 

Ramförändringar 2022 2023 2024

(Tkr, + ökar kostnader, - minskar kostnader)

 
Kommunfullmäktige och revision

1 Nya poster 2022

Driftkostnadseffekt enligt inv budget 2022 15 16 16

Summa per år KF och revision 15 16 16

Kommunstyrelsen

1 Poster 2022 - tidigare beslut mm

Användande av byggbonus avslutas, KF beslut 2020 (efter 2 år dvs 

återförs 2022)
1 169

Ökad satsning på trygghet och säkerhet 2021 - återförs 2022 -5 000

KS oförutsett ökades 2021, återförs 2022 (7500-2500=5 000) -2 500

Löneöversyn tom våren 2021 494

KS oförutsett minskas för "Jobblinjen" enl KS beslut 22 sept 2020 

(5000-1200=3 800) under 2022
-1 200 1 200

Finansiering "Jobblinjen" organisatoriskt under KD enl KS beslut 22 

sept 2020 under 2022 
1 200 -1 200

2 Nya poster 2022 

Driftkostnadseffekt inv budget 2022 617 686 262

Ökad ram 1% generellt 1 406 1 477 1 496

BRT - driftsbidrag enl. budget 2021-2023 (pensionskostnader 

minskar på finansförvaltningen vilket delvis väger upp denna 

kostnadsökning).

281 693 700

Projektmedel för 32 000 invånare år 2025 5 000

Projekt Nätpolarna 2021-2023 3 000 -3 000

KS oförutsett ökas generellt (från 3 800 till 5 000) 1 200

KSO oförutsett ny post 1 000

KS reserv för extra föreningsstöd endast 2022 1 000 -1 000

Summa per år KS 7 667 1 856 -542

Ö:a Värmlands överf nämnd

1 Nya poster 2022

Ökning Kgas del enl budgetbeslut i ÖFN (§ XX, 2020-0X-XX), 

belopp ej klart ännu
85

Summa per år Ö:a Värmlands överf nämnd 85 0 0

Administrativ nämnd

1 Nya poster 2022

Ökade driftkostnader från Kristinehamn, Kgas del, belopp ej klart 

ännu
200 200 200

Summa per år Administrativ nämnd 200 200 200

Valnämnd

1 Nya poster 2022

Val till riksdag, landsting och kommun 2022 595 -600

Uppgradering IT system Valman KF beslut 2021, återförs 2022 -25

Summa per år Valnämnden 570 -600 0  
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Ramförändringar 2022 2023 2024

(Tkr, + ökar kostnader, - minskar kostnader)

 

Socialnämnden

1 Poster 2022 - tidigare beslut mm

Löneöversyn tom våren 2021 9 930

Budgetflytt 2021 restauranger enl KF beslut 19 maj 2020 -1 350

Nickkällan fortsatt drift enl KS beslut 12 jan 2021 620

2 Nya poster 2022

Driftkostnadseffekt inv budget 2022 300 17 800 300

Ökad ram 1% generellt 7 299 7 381 7 633

Summa per år SOC 16 799 25 181 7 933

Barn- och utbildningsnämnden

1 Poster 2022 - tidigare beslut mm

Löneöversyn tom våren 2021 6 736

2 Nya poster 2022 

Driftkostnadseffekt inv budget 2022 4 090 7 600 7 200

Ökad ram 1% generellt 5 485 5 581 5 712

Summa per år BUN 16 311 13 181 12 912

Gymnasienämnden

1 Poster 2022 - tidigare beslut mm

Löneöversyn tom våren 2021 934

2 Nya poster 2022

Driftkostnadseffekt inv budget 2022 540 0 0

Ökad ram 1% generellt (Karlskogas del) 1 715 1 751 1 769

Förändring av nyckeltal Kgas del ökar 0,6% - Kgas del 77,3%  och 

Dgfs del 22,7%
1 334

Summa per år GYMN 4 523 1 751 1 769

Kultur- och föreningsnämnden

1 Poster 2022 - tidigare beslut mm

Löneöversyn tom våren 2021 467

2 Nya poster 2022

Driftkostnadseffekt inv budget 2022 400 1 700 100

Ökad ram 1% generellt 808 820 845

Summa per år KFN 1 675 2 520 945

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   8 (10) 

 2021-03-08                        KS 2021-00306  
 

 

Ramförändringar 2022 2023 2024

(Tkr, + ökar kostnader, - minskar kostnader)

 

Samhällsbyggnadsnämnden

1 Poster 2022 - tidigare beslut mm

Löneöversyn tom våren 2021 582

2 Nya poster 2022

Driftkostnadseffekt inv budget 2022 (exkl internhyra) -131 -131 0

Ökad ram 1% generellt 480 484 487

Löneöversyn 2022 ligger under finansförvaltningen för fastighets 

avd. anställda

Summa per år SBN 931 353 487

Tillväxt- och tillsynsnämnden

1 Poster 2022 - tidigare beslut mm

Löneöversyn tom våren 2021 83

2 Nya poster 2022

Ökad ram 1% generellt 85 86 87

Summa per år TTN 168 86 87

Folkhälsonämnden

1 Poster 2022 - tidigare beslut mm

Justering 2021 köpande förvaltning 2 373

Återinför mjölk som måltidsdryck på gymnasiet (KS beslut 9 mars 

2021)
75

Budgetflytt 2021 restauranger enl KF beslut 19 maj 2020 1 350

Löneöversyn tom våren 2021 (endast folkhälsoenheten) 33

2 Nya poster 2022

Driftkostnadseffekt inv budget 2022 (tas ut på köpande förvaltn.) 650 150 100

Ungdomens hus / Trainstation - 3 årigt (2021-2023) kommunbidrag 

som delfinansiering enligt förslag rapporterad till KSAU 25 feb 2021
2 000 -2 000

Löneöversyn 2022 ligger under finansförvaltningen för FHN och 

delas ut efter utfall till köpande förvaltningar.

Delsumma per år FHN att fördela till köpande förvaltningar: 575 725 825

Delsumma per år FHN ordinarie driftram: 7 319 7 319 5 319

2022 2023 2024
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Preliminär investeringsbudget 2022-2028 per 2021-03-08: 

Förvaltning 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Senare Summa

Kommunstyrelsen 15 584 8 650 11 110 7 300 4 300 4 300 6 800 0 58 044

KS uppdrag till SBN 34 150 40 850 54 700 51 900 87 500 22 000 0 0 291 100

Kommunfullmäktige 100 0 100 0 100 0 100 0 400

Socialnämnden 4 400 10 300 7 150 8 920 3 950 4 450 3 700 0 42 870

SN uppdrag till SBN 750 6 000 84 000 85 000 0 0 0 0 175 750

Barn- och utbildningsnämnden 4 500 4 100 3 500 4 500 4 500 4 500 4 500 0 30 100

BUN uppdrag till SBN 1 000 120 000 80 000 22 000 50 000 10 000 10 000 0 293 000

Gymnasienämnden 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 0 17 500

GN uppdrag till SBN 6 000 0 0 0 0 0 0 0 6 000

Kultur- och föreningsnämnden 1 210 1 220 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 7 430

KFN uppdrag till SBN 3 080 4 320 8 200 9 100 0 0 0 0 24 700

Folkhälsonämnden 2 100 1 900 2 000 1 950 1 950 1 950 1 950 0 13 800

FHN uppdrag till SBN 2 100 2 000 3 000 1 000 500 500 500 0 9 600

Myndighetsnämnden 0 0 50 0 0 50 0 0 100

Samhällsbyggnadsnämnden 191 820 120 170 102 670 90 720 161 720 142 720 68 720 300 000 1 178 540

Summa 269 294 322 010 359 980 285 890 318 020 193 970 99 770 300 000 2 148 934

Investeringsplan 2022 - 2028 (tkr)

 
 

För detaljer per nämnd se bilaga 2, Investeringsbudget per nämnd 2022-2028. 

 

Nya uppdrag till enskilda nämnder  

Ansvarig 
nämnd  

Uppdrag Rapporteras 
senast 

Socialnämnden Socialnämnden får i uppdrag att genomföra en 

grundlig behovsutredning inför byggandet av ett 

nytt vårdboende i egen regi. I förslaget till 

investeringsbudget 2022-2028 ligger vårdboendet 

som position 1 under ”SNs uppdrag till SBN” 

(flik SN). Driftkostnadseffekten för ett nytt 

vårdboende enligt förslaget är av sådan dignitet 

att det skulle kunna påverka kommunens framtida 

skattesats. Behovsutredningen ska godkännas av 

kommunstyrelsen. Rapportering till 

kommunstyrelsen ska ske senast februari 2022. 

Kommunstyrelsens 

sammanträde 

februari 2022 

Samtliga nämnder 

och kommunala 

bolag 

Ansvarig nämnd ger synpunkter och förslag på 

målnivå för kommunfullmäktiges indikatorer. 

Nämnden anger om indikatorns nivå bör ökas 

eller minskas utifrån föreslagen delmålsnivå 2024 

samt motiverar orsak till justeringen. Se underlag 

bilaga 1 och 4. 

 

2021-04-23 
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Nämndernas svar och uppdrag till mål och budget 

Senast den 23 april 2021 lämnas respektive nämnds svar in till kommunstyrelsens 

ledningskontor. Svaren skickas till KS diarium, christian.vestas@karlskoga.se och 

asa.holmberg@karlskoga.se  Ange diarienummer KS 2021-00306 i skrivelsen.  
 

 

Onsdagen den 29 april 2021 redovisas nämndernas svar/uppdrag för kommunstyrelsens 

arbetsutskott på seminarium enligt bifogat tidsschema, se bilaga 3.  
 

 

Bilagor 
1. Fullmäktigemål och indikatorer för 2022-2024  

2. Investeringsbudget per nämnd 2022-2028 (KSAU förslag 5 mars 2021). 

3. Tidsschema för 29 april 2021 KSAU seminarium (obs! halvdag). 

4. Anvisning, samordning och rapportering av fullmäktiges mål och indikatorer 2022-

2024 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Christian Westas  / Åsa Holmberg 

Ekonomichef  /Kvalitetsstrateg 

Tel 614 70  Tel 613 30 

mailto:christian.vestas@karlskoga.se
mailto:asa.holmberg@karlskoga.se


 

Upprättad av: Upprättad av 

Diarienummer: Diarienummer 

 

 

Mål och Indikatorer 2022-2024 
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Vision Karlskoga 

Det välkomnande, kloka och innovativa Karlskoga. 

Vi är stolta över vår historia och nyfikna på vår framtid. Tillsammans gör vi som lever, verkar och bor 

i Karlskoga vår vision till verklighet. 

Visionen talar till de människor som berörs av den och behöver förverkligas med gemensamma 

krafter. Karlskoga kommun, genom fullmäktiges mål ska spegla politikens intentioner och bidra till att 

Karlskoga når ambitionen i visionen. 

Målstyrning och kommunfullmäktiges ambition 

Fullmäktigemålen följs upp i augusti samt i årsredovisningen. Måluppfyllelsen för fullmäktigemålen 

bygger på en bedömning utifrån resultaten av fullmäktiges indikatorer.  

Delmålen sätts upp som en utmanande men realistisk nivå att uppnå i slutet av den givna tidplanen. 

Kommunfullmäktiges slutliga mål är alltid 100% eller motsvarande beroende på mätmetod, (kan ex. 

vara 0% eller plats 1). 

 

MÅL 

Mål 1. En god start 

Karlskoga minskar barngrupperna i förskolan och välkomnar privata initiativ. Hundra procent av 

barnen i Karlskoga ska ha godkända kunskaper i svenska och matematik när man lämnar lågstadiet. 

Alla elever som går ut grundskolan ska vara behöriga till gymnasiestudier. 

Indikator Kön Resultat 2018 Resultat 2019 Resultat 2020 Delmål 

Personaltäthet, 

inskrivna 

barn/årsarbetare, 

kommunal regi, 

antal 

Alla 5,7 5,7 5,0 5,1 

Elever i åk 3 

som deltagit i 

alla delprov som 

klarat alla 

delprov för 

ämnesprovet i 

svenska och 

svenska som 

andraspråk, 

kommunala 

skolor, andel 

(%) 

Alla 66% 67%  80% 

Kvinnor 71% 80%   

Män 61% 55%   

Elever i åk 3 Alla 64% 62%  75% 
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som deltagit i 

alla delprov som 

klarat alla 

delprov för 

ämnesprovet i 

matematik, 

hemkommun, 

andel (%) 

Kvinnor 65% 67%   

Män 64% 57%   

Elever i åk 9 

som är behöriga 

till 

yrkesprogram, 

kommunala 

skolor, andel 

(%) 

Alla 75% 70% 78% 85% 

Kvinnor 75% 73% 78%  

Män 74% 66% 79%  

 

Mål 2. Ett gott liv 

Alla i Karlskoga som kan, ska arbeta eller studera utifrån sina egna förutsättningar. Vägen till ett gott 

liv börjar med en egen inkomst. Den psykiska ohälsan ska minska. Boende ska präglas av trygghet, 

attraktivitet och vara utan segregation. 

Indikator Kön Resultat 

2018 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Delmål 

Vuxna 

biståndsmottagare med 

långvarigt ekonomiskt 

bistånd, andel (%) av 

befolkningen 

Alla 1,8% 1,7% 1,8% 1,0% 

Kvinnor 1,9% 1,6% 1,6%  

Män 1,7% 1,7% 1,7%  

Lämnat 

etableringsuppdraget 

och börjat arbeta eller 

studera (status efter 90 

dagar), andel (%) 

Alla 42% 25% 37% 30% 

Kvinnor 50% 20%   

Män 37% 30%   

Trångboddhet i 

flerbostadshus, enligt 

norm 2, andel (%) 

Alla 17,1 17,2% 17,3% 16,0% 

Kvinnor 18,1 16,6% 16,5%  

Män 16,1 17,8% 18,1%  

Andel ungdomar i 

gymnasiet år 1 som 

anger att de mår bra 

varje dag/ofta, andel (%) 

Alla 92% 87% 86% 90% 

Kvinnor 86% 81% 81%  

Män 97% 91% 91%  

Andel ungdomar i Alla 93% 96% 95% 98% 
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gymnasiet år 1 som ser 

positivt på framtiden 

stämmer mycket 

bra/ganska bra, andel 

(%) 

Kvinnor 95% 95% 93%  

Män 91% 96% 96%  

Gymnasieelever med 

examen inom 4 år, 

hemkommun, andel (%) 

Alla 71% 70% 67% 76% 

Kvinnor 80% 73% 69%  

Män 62% 67% 66%  

Otrygghet vid 

utevistelse sen kväll i 

det egna 

bostadsområdet. Andel 

av befolkningen (16-84 

år) som uppger att de är 

mycket/ganska otrygga 

eller som avstår från att 

gå ut på grund av 

otrygghet 

Alla 31% 29% 33% 24% 

Kvinnor 38% 39% 45%  

Män 22% 17% 23%  

Karlskoga kommuns 

tillgänglighetsarbete - 

Humanas 

tillgänglighetsbarometer, 

placering ranking 

Alla 11 5  5 

 

Mål 3. Ett gott näringslivsklimat 

Karlskoga ska rankas bland de 100 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs kommunranking. 

Företagare och företagsamma personer skapar tillväxt och ska bemötas med smidighet och respekt. 

Tillväxten säkrar framtida välfärd i Karlskoga kommun. Större frihet för alternativa driftsformer i 

kommunen. 

Indikator Kön Resultat 2018 Resultat 2019 Resultat 2020 Delmål 

Byggklar mark 

för handel och 

industri 

(inklusive el, 

vatten och 

avlopp), hektar 

Alla 14 13 23 20 

Planlagd mark 

för handel och 

industri, hektar 

Alla 29 28 35 40 

Företagsklimat 

enl. Svenskt 

Näringsliv, 

ranking 

Alla 188 227 177 100 
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Företagsklimat 

enl. ÖJ (Insikt) 

- Totalt, NKI 

Alla 78 74 78 80 

 

Mål 4. Ett gott miljöarbete 

Karlskoga utvecklas utan att äventyra kommande generationers möjligheter att leva i en god miljö. 

Prioriterat är att klimatsäkra upphandling, bostäder och energi. Den framtida vattenkvaliteten ska 

säkerställas. 

Indikator Kön Resultat 2018 Resultat 2019 Resultat 2020 Delmål 

Matsvinn vid 

servering av mat i 

kommunens regi 

(kg/100 portioner) 

(exklusive 

matlådor) 

tallrikssvinn + 

serveringssvinn 

Alla    4,20 

Procentuell 

minskning av 

inköpt energi i 

lokaler ägda av 

Karlskoga kommun, 

per kvadratmeter, 

normalårskorrigerat, 

basår 2009 (%) 

Alla 17% 19% 20% 22% 

Minskning av 

energi, el och 

uppvärmning i 

lokaler ägda av 

Karlskoga 

kommunala 

bostadsbolag i 

procent, per 

kvadratmeter, 

normalårskorrigerat 

Alla 0,1% 2,6% 1,2% 2,0% 

Hushållsavfall som 

samlats in för 

materialåtervinning, 

inkl. biologisk 

behandling, andel 

(%) 

Alla 42% 42% 37% 45% 
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Mål 5. Ett gott åldrande 

I Karlskoga har de äldre ett aktivt och innehållsrikt liv utifrån sina egna önskemål. Den oönskade 

ensamheten ska minska och tryggheten ska öka. Valfrihet när det gäller boende och tjänster. 

Indikator Kön Resultat 2018 Resultat 2019 Resultat 2020 Delmål 

Boendeplatser i 

särskilt boende 

som erbjuder 

minst två 

organiserade och 

gemensamma 

aktiviteter under 

vardagar, andel 

(%) 

Alla 100%  100% 100% 

Brukarbedömning 

hemtjänst 

äldreomsorg - 

besväras av 

ensamhet 

kommun, andel 

(%) 

Alla 58% 53% 29% 50% 

Kvinnor 58% 56% 29%  

Män 56% 46% 28%  

Brukarbedömning 

särskilt boende 

äldreomsorg - 

besväras ofta av 

ensamhet, andel 

(%) 

Alla 20% 17% 8% 20% 

Kvinnor 22% 18% 8%  

Män 15% 14% 6%  

Brukarbedömning 

hemtjänst 

äldreomsorg - 

trygghet, andel 

(%) 

Alla 91% 88% 98% 95% 

Kvinnor 91% 87% 98%  

Män 91% 88% 98%  

Brukarbedömning 

särskilt boende 

äldreomsorg - 

trygghet, andel 

(%) 

Alla 86% 86% 97% 95% 

Kvinnor 86% 83% 97%  

Män 86% 94% 97%  

Kvalitetsaspekter 

särskilt boende 

äldreomsorg, 

andel (%) av 

maxpoäng 

Alla 85%  100% 85% 

 



Investeringsbudget per nämnd 2022-2028_vers til KSAU 5 mars 2021_pdf anpassad.xlsx

Förvaltning 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Senare Summa Diff 2022
enl budget-21, beslutad av KF juni 

2020

Kommunstyrelsen 15 584 8 650 11 110 7 300 4 300 4 300 6 800 0 58 044 ok -3 950 11 634

KS uppdrag till SBN 34 150 40 850 54 700 51 900 87 500 22 000 0 0 291 100 ok -26 150 8 000

Kommunfullmäktige 100 0 100 0 100 0 100 0 400 ok 0 100

Socialnämnden 4 400 10 300 7 150 8 920 3 950 4 450 3 700 0 42 870 ok 6 250 10 650

SN uppdrag till SBN 750 6 000 84 000 85 000 0 0 0 0 175 750 ok -750 0

Barn- och utbildningsnämnden 4 500 4 100 3 500 4 500 4 500 4 500 4 500 0 30 100 ok 3 600 8 100

BUN uppdrag till SBN 1 000 120 000 80 000 22 000 50 000 10 000 10 000 0 293 000 ok 44 000 45 000

Gymnasienämnden 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 0 17 500 ok 0 2 500

GN uppdrag till SBN 6 000 0 0 0 0 0 0 0 6 000 ok -1 000 5 000

Kultur- och föreningsnämnden 1 210 1 220 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 7 430 ok 0 1 210

KFN uppdrag till SBN 3 080 4 320 8 200 9 100 0 0 0 0 24 700 ok -3 080 0

Folkhälsonämnden 2 100 1 900 2 000 1 950 1 950 1 950 1 950 0 13 800 ok -100 2 000

FHN uppdrag till SBN 2 100 2 000 3 000 1 000 500 500 500 0 9 600 ok 700 2 800

Myndighetsnämnden 0 0 50 0 0 50 0 0 100 ok 0 0

Samhällsbyggnadsnämnden 191 820 120 170 102 670 90 720 161 720 142 720 68 720 300 000 1 178 540 ok -2 600 189 220

Summa 269 294 322 010 359 980 285 890 318 020 193 970 99 770 300 000 2 148 934 16 920 286 214

ok

Investeringsplan 2022 - 2028 (tkr)

Sammanställning 2022-2028
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Pos. Objekt 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Senare Summa Anmärkning

1 Löpande IT-investeringar 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 9 100

2 Medborgarbudget 500 500
Utfall av separat gjord utredning enligt KF beslut sept 2019 visar att införande av 

medborgarbudget är positivt. Pga. tids- och resurskrävande förberedelser samt 

projektformat i inledningsfasen är startdatum osäkert. 

3 IT - byte av trådlöst nätverk 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000

4 Möbler & inventarier 100 100 100 100 100 100 100 700

5 Digital infoskärm centrum 500 500 Kommunikations avd leder arbetet.

6 Ny IT infrastruktur kommunen 3 484 3 484 Fördelas under tre år mellan 2020-2022. Sista året 2022.

7 Datalager 2 000 2 000 För säkrare hantering oberoende av leverantör samt för analys av rådata.

8 Skrivare 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 10 150 Inköp skrivare "followme" ca 10 st /år.

9 Lastballancerare SSL inspekt 1 850 1 850

Nytt! För att få redundans i vår externa miljö. Den är kristisk för att inloggningar skall 

fungera med mobilbankid och att vi skall kunna sitta jobba externt utanför kommmunens 

miljö. Förändrande arbetssätt inom hela kommunen, med E-tjänster mm. För vi skall kunna 

öppna krypterade paket och se om det finns skadlig kod i dessa. Trenden har ändras, fler 

och fler har HTTPS://

10 Innovationspott 3 000 3 000 3 000 1 000 1 000 1 000 1 000 13 000 För kommunövergripandeprojekt som kommer upp under åren

11 IT investeringar övriga förvaltningar- SOC 250 250 250 250 250 250 250 1 750 IT rådet ansvarar för prioriteringar av dessa efter önskemål från förvaltningarna.

12 IT investeringar övriga förvaltningar- MYN 200 200 200 200 200 200 200 1 400 IT rådet ansvarar för prioriteringar av dessa efter önskemål från förvaltningarna.

13 Core switchnät för uppgradering 1 060 1 060

Den Centrala switchmiljön som hanterar 180 st virtuella servers är från 2007. Det går inte 

att få  fram reservdelar och vi har inget serviceavtal. Det går inte att teckna serviceavtal 

på gammal utrustning. Tekniklyft med högre banbredd och förbättrad funktionalitet. 

Framförallt vill vi säkra upp driften i ITmiljön.

14 Lunedet fiberdragning 400 400
Se till att det  finns fiber är en viktig attraktionskraft för att erbjuda till hyresgäster. 

Tillkommer månads kostnad ca 6 tkr/månad.

15 Singelfiber kommunikation 1 800 1 800
Spectrum-modulerad bredbandskommunikation. Man kan köra högre bandbredd på 

singelfiber.

16 Wifi 4EU, ( 15Kkr per antenn) 450 450 450 1 350 För att kunna bygga ut gratis wifi på olika platser i kommunen, plan 30 st/år under 3 år.

17 Processmotor (K2) projektinförande 2 000 2 000 Utvecklingsprojekt för att komma i digitaliseringsläge e-tjänster.

18 Integration av filhantering 400 400 Denna berör IT, kommunikation och kansli.

19 Förbättrad sökmotor 100 100 Kommunikation.

20 Ärendehanteringssystem - ny upphandling 2 500 2 500 Avtalet med Ciceron går ut efter 10 år dvs 2028. Drift bedöms inom nuvarande ram.

Summa 15 584 8 650 11 110 7 300 4 300 4 300 6 800 0 58 044

Pos. Driftkostnadseffekt (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Senare Summa Anmärkning

6 IT infrastruktur ökad driftkostnad 567 567 Fördelas under tre år mellan 2020-2022.

7 Datalager 400 400

9 Lastballancerare SSL inspekt 236 236 Support Underhållsavtal Lasballancerare

13 Core switchnät för uppgradering 212 212

16 Wifi 4EU, (138kr/månad per antenn) 50 50 50 149 För att kunna bygga ut gratis wifi på olika platser i kommunen, plan 30 st/år under 3 år.

17 Processmotor (K2) projektinförande 400 400

Summa 617 686 262 0 400 0 0 0 1 964

Pos. Objekt 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Senare Summa Anmärkning

1 Byggande av småbåtshamn inkl pirar 4 000 4 000 4 000 12 000 Osäker kostnadsbild. 

2 Konstgjorda vikar Aggerud 8 000 8 000 Fortsättningsfinansiering, upphandlat 2020 och arbetet pågår.

3 Storängsstrand (Finnebäcksområdet) 4 500 4 500 Etapp 1 ytterligare medel för attraktiv stadsbyggnad.

4 Mindre exploteringsprojekt (pott) 3 000 3 000 6 000 6 000 18 000 Mindre exploteringsprojekt som fortfarande är okonkreta. Läggs som en budgetpott. 

5 Centrumstråket 4 000 15 000 10 000 10 000 39 000
Bostads- och verksamhetsmark som omfattar ca 22 000 kvm mark i centrum. Avser 

befintliga och nya gator, centrumstråk, parkeringar och eventuella parkmiljöer.

6 Hägnan 2 000 15 000 15 000 50 000 22 000 104 000
Exploatering av en ny central stadsdel. Exploateringsområdet består av ca 20 ha mark 

och har möjlighet att inrymma upp till nya 700 bostäder samt bro över Timsälven.

7 Frökenborg (söder om golfbana) 5 000 12 500 7 500 25 000

Exploatering av nytt bostadsområde. Exploateringsområdet består av ca 12 ha skogsmark 

och ger potentiellt plats för ca 100 bostäder. Etapp 1 kan påbörjas under 2024 och 

omfattar en mindre del av hela projektet. 

8 Kvarteret Lyriken (Ekeby) 3 700 3 700 Möjliggöra för byggnation för upp till 200 nya lägenheter i Ekeby samt belysning och gc-väg. 

9 Löten (vid Lötenskolan) 500 500 Möjliggöra för byggnation för upp till 100 nya lägenheter samt gc-väg.

10 Kvarteret Orren (Rävåsen) 1 500 1 500 Möjliggöra för byggnation av flerfamiljsbostadshus vid Rävåsenskolan.

11 Kvarteret Tornfalken (norr busstationen) 500 500 1 000
Bostadsmark som omfattar ca 10 000 kvm obebyggd och bebyggd planlagd mark i direkt 

anslutning till Resecentrum.

12 Lasarettbacken (Aggerud 8) 1 300 1 300 Markområdet som berörs omfattar ca 12000 kvm mark. Ger plats för flera flerfamiljebostadshus

13 Kvarteret Byggaren (Stråvägen) 1 000 1 000 Byggnation av gång- och cykelbana, vårdboende	

14 Björkborn 2 (Verksamhetsområde) 2 000 8 000 30 000 40 000
Exploateringsområde för verksamhet som omfattar ca 33 ha. Ny anslutning med vägar och 

teknisk infrastruktur.

15 Flygfältet (industriområde) 3 600 5 000 8 600
Förlängning av Hangarvägen med ca 100 meter med en vägområdesbredd om 10 meter 

inkl. vändplan. Försäljningsbar industrimark blir ca 10 ha.

16 Kvarteret Löjan (Sandåsparken) 2 000 2 000 Exploateringsområdet består av ca 5 000 kvm, möjliggöra för flerbostadshus.

17 Äspenäs etapp 2 5 000 5 500 10 500
Exploateringsområdet består av jordbruksmark samt inköp av mark. Området ska ge plats 

för ca 20 villa/radhustomter.

18 Storängsstrand, etapp 2 (norra) 1 000 1 000 2 000
Bostadsområde med plats för mellan 30-50 bostäder. Ingår i kostnaden: utredningar och 

planläggning (30-50 bostäder).

19 Storängsstrand, etapp 3 (södra) 1 000 1 000 2 000
Bostadsområde med plats för mer än 100 bostäde. Ingår i kostnaden: utredningar och 

planläggning.

Attraktiv E18, del av projektet 32 000 inv år 2025

20 Belysning strandkant Svartälven 500 500

21 Belysning strandkant Timsälven 500 500

22 Belysning byggnad (ex. Folketshus) 500 500

23 Belysning broar (vid Mosserud och Immetorp) 800 800

24 Markåtgärder 300 300 200 200 1 000

25 Infartsskyltar (digitala) 50 50 100

26 Skyltar 150 150 150 150 600

27 Utsmyckning rondeller/cirkulationsplatser 1 500 1 000 2 500
0

Summa 34 150 40 850 54 700 51 900 87 500 22 000 0 0 291 100

Kommunstyrelsen (tkr)

KS uppdrag till SBN

KS
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Pos. Objekt 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Senare Summa Anmärkning

1 Löpande IT- och lokalinvesteringar nya 

KF salen 
100 0 100 0 100 0 100 0 400

Summa 100 0 100 0 100 0 100 0 400

Pos. Driftkostnadseffekt (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Senare Summa Anmärkning

Ökad hyra/år inkl el och värme 15 15 16 16 17 17 17 17 132
Hyresavtal nya KF salen med Lonnhyttan Stadshuset KB  indexuppräknas 

varje år. Därav årlig ökning av ram.

Summa 15 15 16 16 17 17 17 17 132

Kommunfullmäktige (tkr)

KF
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Pos. Objekt 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Senare Summa Anmärkning

1 Reinvesteringar inventarier, möbler mm 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 14 000
2 Funktionshinder anpassad buss 750 750 1 500
3 Hjälpmedel 300 300 300 300 300 300 300 2 100 Medicinteknisk utrustning

4 Vårdsängar, lyftar mm 900 900 900 900 900 900 900 6 300
5 Hotellås/trygghetsinsatser vårdboende 500 2 000 2 000 4 500
6 Planeringsverktyg 200 200 400
7 Inventarier nytt vårdboende** 5 000 5 000
8 Inventarier ersättningsboende vårdboende*** 4 000 4 000
9 Inventarier lillstuga 100 220 320

10 IT i välfärden (se även KS) 500 500 500 500 500 500 500 3 500

Utveckling och tester av Välfärdsteknik inom 

förvaltningen, utöver investeringar i system mm som går 

via digitaliseringsråd. Denna behövs för att testa ny 

teknik inom välfärden för att förbättre/effetivisera 

arbetssätt. Stryker istället Qfog (se nedan)

11 Q-fog (brandskydd) 250 250
12 Internt kallelsesystem vårdboende*** 500 500 1 000

Summa 4 400 10 300 7 150 8 920 3 950 4 450 3 700 0 42 870

Pos. Objekt 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Senare Summa Anmärkning

1 Nytt Vårdboende** 750 1 000 84 000 85 000 170 750
Behovsutredning krävs innan startbeslut, bör vara klart 

2022.

2 Ersättningsboende vårdboende*** x 0 Extern fastighetsägare

4 Lillstuga LSS 5 000 5 000

Summa 750 6 000 84 000 85 000 0 0 0 0 175 750

Pos. Drifkostnadseffekt 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Senare Summa Anmärkning

1 Nytt vårdboende** 57 000 57 000
Behovsutredning krävs innan startbeslut, bör vara klart 

2022.

2 Ersättningsboende vårdboende plus utökning 16 000 16 000
3 Driftskostnad planeringsverktyg 300 300 600

4 Lillstuga LSS 1 800 1 800
Effekt att avvikelsen mot budget minksar, lägre kostnad 

för placering och fler personer i arbete.

Summa 300 17 800 300 57 000 0 0 0 0 75 400

Socialnämnden (tkr)

SN:s uppdrag till SBN

SN
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Pos. Objekt 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Senare Summa Anmärkning

1 Möbler och övriga inventarier 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 0 24 500

2 Inventarier  Nya förskolor 0 0 0 Kompl ny förskola öster

3 Investeringar Grundsär/träning 0

4 Moderna lärmiljöer skola 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 Inventarier 

5 Moderna lärmiljöer förskolan 600 0 600 Inventarier 

6 Giftfri förskola 1 000 1 000 Beslut i kommunfullmäktige. Görs i samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Summa 4 500 4 100 3 500 4 500 4 500 4 500 4 500 0 30 100

Pos Objekt 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Senare Summa Anmärkning

1 Kompl ny förskola Öster till 6-avd 0 0

2 Moderna lärmiljöer skola 22 000 10 000 10 000 10 000 52 000

Inväntar ny ersättningskola innan påbörjas igen. 

Plan finns sedan tidigare för satsning på skolor.Österleden kräver stora belopp och har lagts separat. Summorna är mycket grova både i tid och 

omfattning. Inventariekostnaden är ca 180 tkr per klassrum och ca 4-500 tkr för hemvisten för ca 100 elever.  Kapacitetsutredning pågår. Utgår från 

fullmäktiges mål En god start. Beloppen kan reduceras ytterligare om Samhällsbyggnad erhåller större budget för renovering av fastigheter.

3 Förskolor, nya bostadsområden, ökad befolkning 40 000 40 000

Förskola 2024 utgår till förmån för 2026 och ökat belopp från 25 till 40 mnkr på grund av fler avdelningar enligt konceptförskola. 40 Mkr/förskola 

istället för 25 Mkr från 2022 o framåt pga större förskolor med fler avdelningar enligt konceptförskola, vilket innebär en minskad kostnad om ca 2 mkr ffa 

beroende på minskad projekteringskostnad och färdiga planer. Enligt utvecklingsavdelningens utredning behövs minst 2 förskolor före 2030 för att ge 

plats till barn i nya bostadsområden. Blir det fler barn än idag behövs också drift till personal. Följa befolkningsutvecklingen

4 Förskolor, få ned antal antal barn/avd 40 000 40 000

Förskola utökat belopp från 25 till 40 mnkr på grund av fler avdelningar. 40 Mkr/förskola istället för 25 Mkr från 2022 o framåt pga större förskolor 

med fler avdelningar enligt konceptförskola. Innebär minskade projekterings- och plankostnader då konceptet redan är framtaget. För att uppfylla 

fullmäktigemål 1. Om uppförande sker i fristående regi utgår investeringsbehovet men behov av driftpåverkan kvarstår i form av personal för att kunna 

svara upp mot fullmäktigemålet om mindre barngrupper.

5 Ny ersättningsskola (7-9)
1 000 80 000 80 000 161 000

Bygga ny skola uppskattat till 160 mnkr jämfört med renovering 100 mnkr. Projektering 2022 med uppförande 2023-2024. Projekteringskostnader 

2022, byggnation/renovering läsåret 2023-2024. Ersätter Österledsskolan.

Summa 1 000 120 000 80 000 22 000 50 000 10 000 10 000 0 293 000

Pos. Driftkostnadseffekt (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Senare Summa Anmärkning

1 Kompl ny förskola Öster till 6-avd 0 Hyreskostnad

2 Moderna lärmiljöer 0 0 1 980 900 900 900 4 680
Justerat nivåerna utifrån förändring av investesringstakt. Tidigare 850 tkr för 10 miljoner investering. Uppdaterat till 900 tkr.  Hyreskostnad 850 

tkr vid investering 10 milj. 1,7 mnkr vid investering 20 miljoner. 

3-4 Förskolor nybyygnation, hyreskostnad 3 600 0 3 600 7 200
Uppdaterat till hyrsespåverkan 900 tkr per 10 milj investering. Justera upp nivåer om det blir större förskolor med fler avdelningar? 

Hyreskostnad 1,7 per 20 mnkr i byggnation mnkr. 

3
Förskolor, nya bostadsområden, ökad 

befolkning
8 000 8 000

Oförändrat mot tidigare. Enligt utvecklingsavdelningens utredning behövs minst 2 förskolor före 2030 för att ge plats till barn i nya bostadsområden. Blir 

det fler barn än idag behövs också drift till personal. Följa befolkningsutvecklingen

4 Förskolor, få ned antal antal barn/avd 4 000 4 000 8 000

Utökning med 1 avdelning motsvarar ca 1 mnkr kostnadsökning personal och lite övrigt. För att uppfylla fullmäktigemål 1, För att få ned antalet 

barn per avdelning med 1 barn per avdelning behövs minst 4 nya avdelningar med personal = 8 mnkr. För att få ned antal barn med 0,5 barn per avd 

behövs 2 avd med personal = 4 mnkr. Nytt förslag att det görs 2022. Om uppförande sker av fristående verksamhet behövs driftkostnadseffekten 

avseende personal behållas för att kunna minska barngruppernas storlek totalt i kommunen.

5 Ny ersättningsskola (7-9) 90 7 200 Bygga ny skola uppskattat till 160 mnkr jämfört med renovering 100 mnkr. Projektering 2022 med uppförande 2023-2024

7 Uppdatering IT-verktyg (ersättningsinv.) 2 000 Enligt investeringspolicy ska it inte gå som investering. Denna behöver då tas bort från investering under förutsättning att motsvarande driftökning 

genomförs för BUN. Investeringen gällde; Uppdatering av IT-verktyg för att kunna uppfylla den statliga digitaliseringsstrategin samt att kunna bibehålla 

den standard som den tidigare sociala investeringen satte. Ersättningsinvesteringar som IT rådet inte behöver ansvara över.

Summa 4 090 7 600 7 200 1 980 12 500 900 900 0 35 170

Barn- och utbildningsnämnden

BUN:s uppdrag till SBN

BUN
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Pos. Objekt 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Senare Summa Anmärkning

1 Investeringar gymnasienämnden 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 17 500

Sammanslagning av årliga reinvesteringar som tidigare var 

uppdelat på fyra delar, pedagogisk utrustning, möbler och 

inredning, maskiner och övriga inventarier. Oförändrat 

totalbelopp 2500 per år.

Summa 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 0 17 500

Pos Objekt 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Senare Summa Anmärkning

5 Tillbyggnad Möckelngymnasiet 1 000 ??? ??? 1 000

Ombyggnationer av befinliga lokaler under 2022 för 

anpassningar. Därefter förändringar och tillbyggnader för 

anpassningar utifrån elevantal etc. Utredning behöver 

slutföras. Skollokaler, elevantal, förråd, aula mm

6 Garage, förråd 5 000 5 000

Summa 6 000 0 0 0 0 0 0 0 6 000

Pos. Driftkostnadseffekt (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Senare Summa Anmärkning

5 Tillbyggnad Möckelngymnasiet 90 ??? ??? 90
Drifteffekt av ombyggnation inlagd. Utredning behöver 

slutföras. Skollokaler, elevantal, förråd, aula mm

6 Garage, förråd 450 450

Summa 540 0 0 0 0 0 0 0 540

Gymnasienämnden (tkr)

GN:s uppdrag till SBN

GN
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Objekt 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Senare Summa Anmärkning

Inventarier allmänt 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 7 000

Maskinutrustning maskinrum Nobelhallen 210 220 430 Maskinutrustning måste bytas med jämna intervaller (växlare, kompressorer). Varje kompressor har en drifttid på ca 40 000 tim. Lite svårt att redan nu bedöma 

drifttimmar och kondition på övrig maskinutrustning i kylcentral för 2024 och framåt. Revidering kan behöva göras utifrån planerad revovering av Nobehallen.

Summa 1 210 1 220 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 7 430

Objekt 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Senare Summa Anmärkning

Utegym Rävåskullen 640 640 Ett efterfrågat utegym från allmänheten. Både medborgarförslag och Karlskogaförslag har inkommit med önskemål om utegym på Rävåskullen. Då det är ett 

naturreservat är det viktigt att fundera var det skulle kunna vara lämpligt att anlägga ett utegym. Det bör vara en plats som är tillgänglig för alla samt 

underlättar för tillsyn och skötsel av utegymet. I beloppet finns 40 tkr inräknat till projektledare.

Klättersten Boforsudden 640 640 Inkommet Karlskogaförslag om att anlägga en klättersten vid Boforsudden, positivt beslut i KF § 154/2020. Klätterstenar 2 st en liten och en stor. 297 000:-

Markarbete med flis som fallskydd 242 000: kr. Belysning 2 st stolpar som då även belyser parkouren och pumptrackbanan 35 000 kr. Kan kanske tillkomma 

monteringskostnader på klätterstenarna, inga siffror finns på detta. Totalt cirka 574 000:- I beloppet finns 40 tkr inräknat till projektledare.

Etapp 1 MTB bana i Lunnedet + cykeltvätt 600 600 En förstudie är gjord under 2020 gällande tre olika etapper. Etapp 1 Knapped/Sjö slinga slutlängd 2.4 km kostnad ca 500 tkr. En cykeltvätt kostnad ca 30 tkr tkr 

behövs anläggas någonstans i området där det går att dra fram kommunalt vatten.I beloppet finns 50 tkr inräknat till projektledare.

Etapp 2 MTB bana i Lunnedet 1 400 1 400 Etapp 2 - länk mellan skidabacke och sjöslingan samt teknikbanor i nedre delen av backen 150 m 200 tkr

Etapp 3 MTB bana i Lunnedet, down hill 1 100 1 100 Etapp 3 - downhillbanor gamla skidbacken Lunnedet

Discgolfanläggning (Freesbe) 350 350 Karlskogaförslag registrerades 20 maj 2020. Förslagsställaren föreslår att en 18-håls discgolfbana (kallas även frisbeegolf) anläggs i Karlskoga. Kultur- och 

föreningsnämnden anser att Karlskogaförslaget är bra och föreslår bifall. Kommunstyrelsens ledningskontor delar den positiva inställningen till förslaget och 

föreslår också bifall till Karlskogaförslaget med villkoret att Kultur- och föreningsnämnden prioriterar och äskar medel inom den ordinarie budgetprocessen. 

Karlskogaförslaget håller öppet för alternativa lokaliseringar varför detta kan utredas i ett senare skede, i dialog med förslagsställaren och andra berörda. I 

beloppet finns 50 tkr inräknat till projektledare.

Käpphästbana 440 440 Positivt bifall på en inkommen motion. Anlägga en eller flera käpphästbanor i Karlskoga. En aktivitet som på senare tid blivit alltmer populär bland de yngre 

barnen. Käpphästintresset riktar sig också mest till flickor som bör beaktas. Käpphästaktiviteter är heller ingen dyr aktivitet för den enskilde vilket underlättar 

deltagande i aktiviteten. Dyraste kostnaden är markberedning. Tänkbar plats Boforsudden. Kan bli billigare om markberedningen består av flis istället för 

gummerad matta/fallskydd. I beloppet finns 40 tkr inräknat till projektledare.

Konstfrusen isbana på torget 1 050 1 050 För att få en fungerande isbana på torget som innebär mer liv och rörelse i centrum behöver den vara konstfrusen. Kan innebära att det kan finnas is från 

december till febr. Temperaturen påverkar dock även konstfrusen utomhusbana. OBS! En markberedning måste till innan isbanan läggs..Information från en 

närliggande kommun som precis har köpt in en konstfrusen isbana. Kostnad konstfrusen isbana 980 000 kr inkl kylaggregat på kärra, företaget var med och 

monterade banan och spolade upp, staket ingick och det fryses fast. Isbanan är en fyrkantig isyta och en skateway. Den består av en 10x10 meter stor yta och 

en 80 meter lång rundslinga. 

Konstgräsplan östra området 8 200 8 200 Idag finns tre konstgräsplaner i Karlskoga - Kemab arena, Baggängens IP samt Kilsta IP. Klagomål inkommer till kommunen att boende känner sig bortglömda 

i det östra området. En tidigare plan var att flytta konstgräsmattan på Kemab arena till östra området. I och med de miljöaspekter som diskuteras gällande 

konstgräs och att mattan kommer vara 10 år bedöms den inte vara ett alternativ att lägga i östra området.Då planen kommer att användas av olika 

verksamheter (föreningsliv, skola och spontanplan) är bedömningen att man även räknar med belysning till planen, 900 tkr. Planen kommer ej snöröjas då det 

inte är någon uppvärmd plan, den blir hård och hal. Att använda salt för att få planen mjjuk är inte miljövänligt. Gult pris,pålagt 1200  tkr ( +/- 20%) 100 tkr är 

inräknad för projektering/projektledare.  Man kanske kan räkna med enklare belysning, då blir kostnaden något mindre.

Nya stolar teatersalongen Nya folkets hus 2 280 2 280 Kommunen har inte många lokaler med en scen som tar över 300 sittande personer. I teatersalongen i Nya folkets hus finns 334 sittplatser. Idag består 

salongen av två olika stolsmodeller, med anledning av att den tidigare fungerat som kommunfullmäktigesal. Stolarna är gamla och behöver bytas ut då de är 

fruktansvärt trasiga och fläckiga. I full belysning ser det det riktigt illa ut. Byter man ut stolarna behöver man även se över gradängerna då den främmre delen 

är för plan. 1 200 tkr är kostnaden för att byta ut stolarna. Dock pågår en förstudie gällande översyn av grädängerna som inte är klar ännu. Bedömningen är att 

kostnad för ändrade grädänger kan hamna på ca 1 000 tkr.Totalt ca 2 280 tkr. I beloppet finns 80 tkr inräknat till projektledare.

Ny basebollplan 4 000 4 000 Önskemål sedan flera år från föreningen Baseboll bats om en ytterligare plan för sin verksamhet på Rävåskullen. En förstudie pågår om det är möjligt att få till 

en ytterligare plan. En undersökning av makrmiljö och geoteknik kommer att göras. En försening gör att inget resultat kommer att kunna levereras förrän vecka 

14-2021. En gissning är i alla fall att det kommer att kosta ett antal miljoner då det handlar om att stadga upp höga slänter för att få till planen.

Aktivitetspark Rävåskullen 4 000 4 000 Ej ha fokus enbart på vinterpark utan en mer året runt park med möjlighet till olika aktiviteter sommar och vinter. Snö och kyla är svårt att sia om. Ex 

anläggande av åkband för skidåkning vintertid, cykling sommartid en mötesplats för alla åldrar. Stora kostnaden är åkband och en pistmaskin. Belysning finns 

redan. Några Karlskogaförslag har inkommit med önskemål om en snökanon på Rävåskullen. Frågan om inköp av snökanon föreslås utredas av kultur- och 

föreningsförvaltningen i samband med budgetprocessen 2024-2025 om äskande sker gällande vinterpark/aktivitetspark.Ingen kalkyl finns gällande kostnad, ett 

rött pris. Bedömningen är att förutom en hög investeringskostnad så måste även en ökad driftram äskas.

Summa 3 080 4 320 8 200 9 100 0 0 0 0 24 700

Drifkostnadseffekt 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Senare Summa Anmärkning

Ökad driftkostnad nya aktiviteter 75 75 Sammanslagning av äskande till drift och underhåll av nya investeringar (Klättersten, discgolf, käpphästbana, utegym). Första året efter investering och 

nyanläggnade bedöms inga större kostnader tillkomma, därav äskas en ökad driftram till året därpå.

Konstfrusen isbana på torget 400 400 Driftkostnad beräknas till 400 000 kr. Tar ca två veckor att förbereda isbanan.

MTB bana Lunnedet 25 25 Samverkan gällande tillsynen av banan med cykelföreningen. Röjning av sly, påfylling av grus och borttagande av stubbar och träd är det som brukar gälla 

kring skötsel..Driftkostnad kan komma att höjas något beroende av vad som framkommer under de första åren.

Bregårdsskolans Aula 250 1 150 1 400 Den administrativa organisationen kring aulan är viktig. Bedömningen är att det krävs cirka 50 % tjänst (ca 250 tkr/år beräknat på 30 000 tkr/mån) för att kunna 

marknadsföra konsertsalen. Den tillsatta tjänsten ska verka för att artister, grupper, externa event med mera bokas tillsammans med skolans behov och att 

arrangemangen sammanförs i ett säsongsprogram. Eventuellet kan samordningsarbetet delas med andra lokaler som exempelvis teartersalongen i Nya 

Folkets Hus.  År 2025 ökar driftkostnaden på grund av en eventuell renovering och ombyggnation vilket innebär att hyran ökar med 1150 tkr (osäkert belopp). 

Utan ökad driftram är en ombyggnation ej genomförbart.

Nobelstadion ökad hyra 1 700 1 700 Under 2021-2022 kommer Nobelstadion att renoveras vilket innebär att från 2023 så kommer hyran att ökas. Planerad investering är cirka 35 mnkr. Kultur- och 

föreningsnämnden har inte dessa medel i budget utan äskar mellanskillnaden om hyran - för 2021 1 246 tkr och ny uppskattad hyra för 2023 2 700 tkr = 1 454 

tkr. Svårt att beräkna om det tillkommer ytterligare kostnader gällande renoveringen, därav äskas ett högre belopp för ökad hyra än som i nuläget planeras.

Nobelhallen ökad hyra ?? ? Efter ombyggnation/renovering av Nobelhallen beräknas vara klar under 2023. Finns i nuläget ingen beräknad hyresökning. En ökad hyra inryms ej i KFNs 

befintliga budget för ny ökad hyra från och med 2024. Därav finns lyfts denna punkt i investeringsplanen även om inga beräkningar finns i nuläget.

Drift konstgräsplan östra området 100 100 Elavgifter, abonnemang  och underhåll av planen.

Aktivitetespark Rävåskullen 800 800 Vid en eventuell investering vid Rävåskullen beräknar KFN drift- och underhållskostnader för åkband, pistmaskin  ca 200 tkr/år. Vilka aktiviteter det än blir så 

är det en utökning av arbetsuppgifter för personalen vilket medför ökad personalresurs, ca 600 tkr/år. Den ökade driftskostnaden ryms inte inom KFN:s 

befintliga ram i dag.
Summa 400 1 700 100 350 1 950 0 0 0 4 500

Kultur- och föreningsnämnden (tkr)

KFN:s uppdrag till SBN

KFN



Investeringsbudget per nämnd 2022-2028_vers til KSAU 5 mars 2021_pdf anpassad.xlsx

Pos. Objekt 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Senare Summa Anmärkning

1 Köksutrustning 1 000 800 1 000 900 900 900 900 0 6 400
Serveringsliner, transportskåp, utensilier nya förskolor, större 

köksutrustning som inte är fast installerade.

2 Städutrustning 800 800 800 850 850 850 850 5 800
Utbyte städmaskiner, uppstartskostnad inköp maskiner för utökad 

städbeställning.

3 Möbler och övriga inventarier 100 100 100 100 100 100 100 700 Utbyte möbler, klädskåp mm ej i gränsdragningslistan

4 Digitalisering/IT-verktyg 200 200 100 100 100 100 100 900
Uppgradering, digitala IT verktyg för kök, städ och ungdomsdialog. 

Ersättningsinvesteringar som förvaltningen ansvarar för. 

Konsultkostnader vid införand av städsystem.

Summa 2 100 1 900 2 000 1 950 1 950 1 950 1 950 0 13 800

Anmärkning: 

Pos. Objekt 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Senare Summa Anmärkning

SBN eller FHN

1 Reservvatten produktionskök Storängen 2 000 0 0 0 0 2 000 Projektering Storängen

Summa 0 0 2 000 0 0 0 0 0 2 000

FHN:s uppdrag till SBN

1
Samlad pott avseende ombyggnad av lokaler för 

kost- och städverksamhet 1 600 1 500 500 500 500 500 500 0 5 600

Soprum med källsortering enligt Avfallsplan, varumottagning, lastkaj, 

diskinlämningar, förrådutrymmen, omklädningsrum omställning från 

produktionskök till mottagningskök modernisera städutrymmen

2
Uppgradering och ny fast installerad utrustning i 

samband med nya förskolor, skolor, vårdboenden. 500 500 500 500 0 0 0 0 2 000
Maskiner avser ex. ugnar, grytor och stekbord. Inventering och underlag 

ansvarar SBF för. 

Summa 2 100 2 000 1 000 1 000 500 500 500 0 7 600

Beroende på antal elever  och äldre och kommande beslut om lokaler behöver kök, skolrestauranger och städförråd utrustas.

Avfallsplanen ställer krav på soprum med källsortering vilket behöver kompletteras.

Pos. Drifkostnadseffekt FHN 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Senare Summa Anmärkning

1
Samlad pott avseende ombyggnad av lokaler för 

kost- och städverksamhet
100 100 50 50 50 50 50 0 450 Ökad hyra

2
Uppgradering och ny fast installerad utrustning i 

samband med nya förskolor, skolor, vårdboenden. 
50 50 50 50 0 0 0 0 200 Ökad hyra, ev personalkostnader tillkommer

3 Driftskostnad  vid införande av städ/fastighetssystem 500 0 0 0 0 0 0 0 500 Licenskostnader, support, viss personal

Summa 650 150 100 100 50 50 50 0 1 150

Folkhälsonämnden (tkr)

FHN:s uppdrag till SBN

Anmärkning:

FHN
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Pos. Objekt 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Senare Summa Anmärkning

1 IT investeringar (se KS) 0 E-tjänster och ev IT system

2 Möbler 50 50 100

Summa 0 0 50 0 0 50 0 0 100

Pos. Driftkostnadseffekt (tkr) 202 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Senare Summa Anmärkning

0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Myndighetsnämnden (tkr)

MN



Investeringsbudget per nämnd 2022-2028_vers til KSAU 5 mars 2021_pdf anpassad.xlsx

Pos. Objekt 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Senare Summa Anmärkning

1 Reinvestering lokaler 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 0 98 000

2 Reinvestering lokaler - komponentavskrivn. 9 000 9 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 108 000
Tidigare planerat underhåll (drift), nu samma princip som investeringarna en rad ovan. Utöka potten för att kunna återta 

eftersatt underhåll m.m. i kommunens fastigheter utifrån genomförda inventeringar. Kompenserar till viss del utebliven 

hyreshöjning. 

3 Solceller extra satsning till befintliga 

byggnader

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 5 000 För att nå upp till målnivåer om fortsatt minskad energiförbrukning.

4 Större rotrenoveringar 

(inkl evak verks. ca 1-2 objekt per år ber. på 

storlek)

X X X X X x Större rotrenoveringsinsatser som inte ryms i raminvesteringarna. Verksamhet behöver evakueras. 

5 Projektering pott fastighet 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 7 000 Pott projektering kommande större investeringsprojekt. Utgiften aktiveras därefter på de slutprojekt som genomförs.

6 Reinvestering Gator-Park/Maskiner 16 000 16 000 20 000 25 000 25 000 25 000 25 000 152 000
7 Teknik/Arbetsmiljö 500 500 500 500 500 500 500 3 500

8 Nobelhallen anslutande mark 4 500 4 200 8 700 Utförs tillsammans med den stora satsningen på Nobelhallen-byggnaden, flyttas ihop med den. 

9 Bro över timsälven - Bofors backa 10 000 10 000 Skjuts fram på obestämd tid. Bidrag kommer att sökas

10 Centrumutveckling - Torget etapp 3 11 000 6 000 17 000 Framflyttad. Inventering pågår för alternativa scenarier.  Sista etappen av centrumutvecklingen avseende torget. Måste 

göras för att få en helhet i centrum. 

11 Åtgärder i ÖP och andra strategidokument

 samt nya uppdrag inom ramen för 32000   

500 500 500 1 000 1 000 1 000 1 000 5 500 Åtgärder i bl.a. vattenplan och grönstrukturplan, ej löpande underhåll. Budgetpott för projektering

 för diverse kommande projekt. Kan ofta växlas upp med bidrag.

12 Badhus 300 000 300 000 Statusbesiktning visar livslängd på ytterligare 10 år, förstudie avseende läge och inriktning startas senast 2022 enligt 

beslut i SBN.

13 Bregårdsskolans Aula 7 500 6 500 14 000 Framflyttad. Projektet för Bregårdskolan delas in i tre etapper. Etapp 1: Projektering, förberedelser skola 1,5 mkr. Etapp 2: 

Ny entré och utvändig mark 6 mkr. Etapp 3: Upprustning konsertsal/plan 0 6,5 mkr. Etapp 1 och 2 planeras till samma år.

14 Reservkraft 2 500 1 700 1 500 3 000 8 700 2023 avser nya vårdboendets skalskydd och reservkraft. Övriga poster se "utkast plan för reservkraft".

15 Ekmansdalen 3 000 3 000 Ekmansdalen, vår stadspark, är i stort behov av renovering avseende gångvägar, trappor, räcken, växtbäddar,bäck ,träd, 

större insatser i buskage med byte av jord och växter, belysning i buskage och under träd för att öka tryggheten. 

Funktioner i parken behöver ses över, såsom ev. café, lek och scen, och då bör medborgarna ges möjlighet att tycka till. 

16 Stränder (inkl utveckling av udden vid Näset 

och Gamla småbåtshamnen)

5 000 1 000 1 000 1 000 8 000 Förstudie pågår för området från Gamla småbåtshamnen till Boforsudden. Osäker kostnadsbild. Fortsatta satsningar 

kommande år på Boforsudden, Santorpet, Sandviken, Kosia, 

17 Nobelstadion 22 000 22 000 Fortsättning från beslut 2021 med 11 mnkr. Mycket stora upprustningsbehov inkl. avloppssystem. 

18 GC-vägar enl cykelplan 6 000 6 000 6 000 18 000 Treårig kraftig satsning för att möjliggöra snabbare utbyggnadstakt samt att kunna få med nya sträckningar som t ex Haren-

Äspedalen, Kosia, Botorp, Aggerud, Granbergsdal. Kan ofta matchas med statliga bidrag.

19 Nobelhallen 85 000 54 000 139 000 Arena med brandsäkerhetsåtgärder, stora åtgärder efter utförd statusbesiktning samt dels får en arenakaraktär vilket 

möjliggör fler stora arrangemang. Fördelas över tre år. För 2020 KF beslut om 30 mnkr.

20 Sveriges häftigaste lekpark 1 000 ? 1 000 Projektering 2022, osäker kostnadsbild i skrivande stund.

21 Värmlandsvägen 1 000 4 000 4 000 9 000 Förstudie pågår. Projektering 2022. Byggnation 2023-24?

22 Befintliga och kommande naturreservat 250 250 250 250 250 250 250 1 750 Behålla och öka attraktiviteten i Naturreservaten. T ex fler Hälsotrappor och ”Hitta-vilse-stigar”.

23 Björkborns Herrgård 5 000 5 000 Verksamheten ska generera mer vinst så att de klarar en högre hyra. 5 000 tkr är för inledande åtgärder 2023

24 Busstationen 14 000 14 000 Nysatsning på Busstationen

25 Klockstapel Björkborn 500 500
26 Förvaltningshus 1 000 1 000 74 000 74 000 150 000 Gemensamt förvaltningshus inklusive näringslivets hus bör utredas.

27 Träningsskolan - tillägg 10 500 10 500 För att tillgängliggöra övriga delar på Bråtenskolan, anpassad utemiljö samt ny hämta-lämnazon 

28 Bro Utterbäck 350 350 Iståndsättningsbidrag för samfällighets bro. Kompensation till SBF för bidrag som ska betalas ut 2021.

29 Stora broar, se kommentar 5 000 750 750 750 750 8 000 Avser Lunnedsbroarna, Bro väg 555, Bro kv Örnen samt diverse brokomponenter.

30 Parkeringsnurran Kulan renovering 500 500 Kompl info om kostnad kommer. Osäkert bild.

31 Inköp bilar (tidigare leasing) 7 220 7 220 7 220 7 220 7 220 7 220 7 220 50 540 Beräknat på 38 bilar per år á 190 tkr. Köps dyrare fordon, tex en minibuss/skåpbil, så blir det färre totalt antal fordon per år. 

Summa 191 820 120 170 102 670 90 720 161 720 142 720 68 720 300 000 1 178 540

A Rivningar 1 000 2 000 3 000

B Tomhyror X 0 Något för Busstationen tills den är fylld med nya hyresgäster? Lite som ett cash call för ett start-up. 

Pos. Driftkostnadseffekt (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Senare Summa Anmärkning

1 Driftpåverkan avskrivningar -242 -242 -242 -242 -242 -242 -242 -1 694 Räknat på avskrivningstid 33 år, obs! förändring av kostnad per år.

2 Driftpåverkan inköp bilar (tidigare leasing) -131 -131 -262 Utbyte 38 bilar per år (190 st efter 5 år), obs! föränding av kostnad per år.

Summa -373 -373 -242 -242 -242 -242 -242 0 -1 956

Samhällsbyggnadsnämnden (tkr)

SBN



Anvisning, samordning och rapportering av fullmäktiges mål och 
indikatorer 2022-2024 

Målnivå för kommunfullmäktiges mål anges som delmålsnivå, detta för att förtydliga att 

fullmäktige alltid strävar efter en högre kvalitetsutveckling och har som ambition att slutligen 

nå ex. 100 %, plats 1 eller 0 % beroende på indikatorns karaktär.  

 

Målnivån för indikatorn som tillhör fullmäktigemålet är satt till slutåret i processen d.v.s. år 

2024, bedömning av utfall och resultat för delår- och årsredovisning sker i relation till 

delmålsnivå för 2024. I praktiken befinner vi oss mitt uppe i en mandatperiod som ska 

utvärderas och sammanfattas 2022, samtidigt som vi för första gången fått en första 

årsuppföljning på dessa mål och indikatorer. Med utgångspunkt utifrån detta uppmanas 

nämnderna att vara återhållsamma med att öka ambitionsnivåerna för indikatorerna.  

Ansvarig nämnd för indikatorn ger förslag på om de anser att indikatorns nivå bör ökas eller 

minskas och motiverar orsak till detta.  

 

Samordning och rapportering av kommunfullmäktiges indikatorer till 
kommunfullmäktige i års- och delårsrapportering 

Att ansvara för samordning och rapportering innebär att nämnden har huvudansvar för att 

inhämta rätt data, genomföra en kvalitetssäkrad analys av utfall och rapportera till 

kommunfullmäktige. Övriga nämnder som inte har samordningsansvar för indikatorerna kan i 

flera fall ändå ha ett stort ansvar att bidra till analys och aktiviteter som leder till önskat utfall.  

 

Kommunfullmäktigemål 1 

Samtliga indikatorer samordnas och rapporteras av barn och utbildningsnämnden 

 

Kommunfullmäktigemål 2 

Indikator ett och två, vuxna biståndsmottagare samt personer som lämnat 

etableringsuppdraget samordnas och rapporteras av socialnämnden. 

Indikator tre trångboddhet i flerbostadshus samordnas och rapporteras av kommunstyrelsens 

ledningskontor efter inhämtande av Karlskogahem AB. 

Indikator fyra, fem och sex, ungdomar i gymnasiet som mår bra, ungdomar i gymnasiet som 

ser positivt på framtiden samt gymnasielever med examen samordnas och rapporteras av 

gymnasienämnden. 

Indikator sju, otrygghet vid utevistelse samordnas och rapporteras av kommunstyrelsens 

ledningskontor. Indikator åtta tillgänglighetsarbete samordnas och rapporteras av 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Kommunfullmäktigemål 3 

Samtliga indikatorer samordnas och rapporteras av kommunstyrelsen. 

 

Kommunfullmäktigemål 4 

Indikator ett, matsvinn samordnas och rapporteras av folkhälsonämnden. 

Indikator två, procentuell minskning av inköpt energi samordnas och rapporteras av 

samhällsbyggnadsnämnden. 

Indikator tre, minskning av energi i Karlskogas kommunala bolag Karlskogahem AB:s lokaler 

samordnas och rapporteras av kommunstyrelsen efter inhämtande av Karlskogahem AB 

Indikator fyra, hushållsavfall som samlas in för återvinning samordnas och rapporteras av 

kommunstyrelsen efter inhämtande från Karlskogaenergi och miljö AB. 



 

Kommunfullmäktigemål 5 

Samtliga indikatorer samordnas och rapporteras av socialnämnden. 
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Handläggare 

Andreas Eriksson 
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Avfallsanvisningar 2021 

 
Sammanfattning 

Den 10 november 2020 antog kommunfullmäktige en ny avfallsplan med 

tillhörande föreskrifter för Karlskoga kommun. I föreskrifterna hänvisas 

en del detaljer till avfallsnämndens anvisningar.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden i Karlskoga är den nämnd som är 

avfallsnämnd och ansvarar för renhållningen och antar anvisningarna 

 

Det uppdaterade förslaget till avfallsanvisningarna innehåller information 

om matavfallshantering, avfallssortering och hämtning. Tidigare har den 

informationen funnits i två separata dokument, sorteringsanvisningar och 

hämtningsanvisningar. Ändringarna från tidigare består bland annat i: 

 

 Förtydliganden om tillgänglighet av slamavskiljare. 

 Tvätt av kärl som tilläggstjänst. 

 Förtydliganden om insamlingen av returpapper.  

 

Detaljer kring formuleringarna har stämts av med renhållaren. 

Detaljer har även tagits upp i den politiska referensgruppen för avfall.  

 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 mars 2021 

Avfallsanvisningar för Karlskoga kommun den 24 mars 2021 

  

Konsekvenser 
 

Ekologiska konsekvenser 
Beslutet bedöms ha en positiv ekologisk konsekvens.  

Främst bedöms förslaget bidra till minskade transporter.  

Dels på grund av att man styr mot att undvika så kallade bomkörningar 

vid slamtömning, dels att det misstänkt blir färre kärl som behöver 

tvättas.  

 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet bedöms ha en positiv ekonomisk konsekvens för 

avfallskollektivet.  

 

Tidigare har bomkörningar belastat kollektivet men nu blir det möjligt 

för Renhållaren att debitera de kunderna som orsakat bomkörningen.   

Tvätt av kärl som tilläggstjänst bedöms även minska kostnaderna för 

avfallskollektivet.  



 

Tjänsteskrivelse 
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SBN 2021-00020  

 

 

Överväganden  
Förslaget till beslut bedöms ha flera positiva effekter. Inte bara 

ekonomiska och ekologiska utan främst ur ett rättviseperspektiv. 

Förslaget innebär att det blir möjligt att nyttja en utökad service för alla 

kunder kopplat till kärltvätt. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta avfallsanvisningarna 

till kommunens avfallsföreskrifter. 

 

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att upphäva tidigare 

sorteringsanvisningar och hämtningsanvisningar. 

Andreas Eriksson 

Miljösamordnare 

 

Expedieras till 

Renhållningsbolaget i Mellansverige AB 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avfallsanvisningar  
Karlskoga kommun  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställd av: SBN xx § xx 20xx 
Dnr: 2021-00020 
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Beskrivning 

Syftet med anvisningarna är dels att minimera riskerna för arbetsmiljöproblem i samband med 

avfallshanteringen men även att tydliggöra hur olika typer av avfall ska sorteras.  

 

Renhållaren sköter hämtningen av kommunalt avfall från privata kunder och verksamheter i 

kommunen. Renhållaren tillhandahåller avfallskärl för brännbart avfall och matavfall. Renhållaren 

kan även tillhandahålla kärl för diverse utsorterade fraktioner som till exempel trädgårdsavfall. 

Skötsel och underhåll av kärl och utrustning 

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att avfallskärl och annan utrustning rengörs och underhålls.  

 

Tvätt av kärl går att beställas som en tilläggstjänst från Renhållaren. 

Placering av avfallskärl 

För villaägare ska avfallskärlen på tömningsdagen senast klockan 06.00 placeras vid tomtgräns, så 

nära körbar väg som möjligt, med draghandtagen ut mot vägen, vid en av fastighetsägaren anordnad 

annan plats efter godkännande av Renhållaren eller på annan anvisad plats av Renhållaren. 

 

Placering av avfallskärl får inte ske på trottoar eller cykelväg. Platsen ska hållas fri från växtlighet 

samt vara snö- och halkfri på vintern. Vid tömningstillfället ska avfallskärlen vara fria från snö och 

is. Avfallskärl ska placeras så att backning med sophämtningsfordon undviks. 

 

Dragväg ska vara hård och jämn så att avfallskärlet lätt går att rulla ut vid tömning. Dragväg inom 

fastigheten får inte bestå av grus eller trappor. Inom fastigheten får nivåskillnader, i form av 

exempelvis kantstenar och trösklar, inte förekomma om inte nivåskillnaderna kan jämnas ut med 

exempelvis en fastsatt kil eller ramp. 

 

Lutning på dragväg bör undvikas. Om lutning inte kan undvikas bör den inte överstiga 1:20 och får 

inte överstiga 1:12.  

Efter tömning är det fastighetsägarens ansvar att ställa tillbaka kärlen på den plats där de önskas 

vara placerade mellan tömningarna. 

Krav på hämtnings- och transportvägar 

Transportvägar ska ha fri passage på 3,65 meter i höjd och 3,5 meter i bredd, samt vara försedd med 

en vändplan om det är frågan om en återvändsgata.  

Vid hämtningsplatsen ska dessutom yta finnas som har en fri höjd på minst 5 meter, fri bredd på 

minst 4,5 meter och fri längd på minst 14 m. 

 

Hämtningsplatsen och transportvägar måste ha god bärighet året runt eftersom sop- och 

slamsugningsbilar är tunga fordon.  Hämtningsplatsen och transportvägar ska snöröjas och 

halkbekämpas vid behov.  

 

Flerbostadshus 

Soprum ska utformas i enlighet med ”Avfalls Sveriges Handbok för avfallsutrymmen”. 

Övriga utformningar kan godkännas av Renhållaren. I de fall nycklar, koder eller särskilda 

hämtningstider krävs ska fastighetsägaren kontakta Renhållaren.   
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Restavfall 

Exempel på restavfall: 

- Dammsugarpåsar. 

- Blöjor och bindor. 

- Tuggummi. 

- Snus och cigaretter. 

 

Restavfallet ska i första hand läggas i det gröna kärlet. Restavfallet ska lämnas i väl försluten påse. 

 

Matavfall 
Exempel på avfall som är matavfall: 

- Matrester av kött, fisk, grönsaker, frukt, ägg, ost, mjöl, ris och pasta. 

- Kött- och fiskben, fiskrens samt skaldjursrester. 

- Frukt-, ägg- och grönsaksskal. 

- Bröd, kex, kakor och bullar. 

- Popcorn, godis och choklad. 

- Kaffe- och tesump, kaffe- och tefilter, samt tepåsar som ej är i plast. 

 

Sortering av matavfall ska ske i de papperspåsar som Renhållaren tillhandahåller. Papperspåsen ska 

inte fyllas mer än till tre fjärdedelar och sedan vikas ihop ordentligt. Det är viktigt för att minimera 

risken för lukt och skadedjur. 

 

 Papperspåsar kan hämtas bland annat på följande platser: 

 

- Renhållarens huvudkontor på Skrantahöjdsvägen 38. 

- Återvinningscentralen. 

 

Hänger man en gul lapp eller en tom papperspåse under locket på det bruna kärlet så får man som 

villaägare en ny bunt papperspåsar. 

Vid flerbostadshus är det fastighetsägarens ansvar att tillhandahålla utrymme där en större mängd 

matavfallspåsar kan lämnas. Vid flerbostadshus sker påfyllning av matavfallspåsar automatiskt av 

Renhållaren.  

 

Trädgårdsavfall 

Trädgårdsavfall samlas in via tilläggstjänst som beställs av Renhållaren. 

Fastighetsägaren behåller kärlet under vintern tills hämtningsturerna startar igen på våren. 

Trädgårdsavfallet hämtas varannan vecka under säsong. 

 

I kärlet för trädgårdsavfall får läggas komposterbart trädgårdsavfall, till exempel:  

Gräsklipp, mossa, ogräs, rester från skörd, grönsaksblast, nedklippta buskar, häckklipp samt mindre 

mängder fallfrukt. 

 

I trädgårdsavfallet får det inte läggas rester av så kallade ”invasiva arter”, exempelvis parkslide. 

Mindre mängder av detta avfall får läggas i väl förslutna påsar i kärlet för brännbart avfall. 

 

Trädgårdsavfall kan även hanteras på följande sätt: 

- Egen transport till återvinningscentralen. 

- Kompostering utan anmälan. 
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Förpackningar  
Förpackningar ska sorteras och lämnas i de kärl som finns vid återvinningsstationerna. 

Förpackningar kan även lämnas på återvinningscentralen. 

Vid flerbostadshus kan avfallsabonnemanget utökas med insamling av förpackningar. 

 

Returpapper 

Returpapper ska sorteras och lämnas i de kärl som Renhållaren hänvisar till. 

Returpapper kan även lämnas på återvinningscentralen. 

 

Bygg- och rivningsavfall 
Detta avfall ska sorteras och kan därefter lämnas på återvinningscentralen. Den mest grundläggande 

sorteringen är följande: 

 

- farligt avfall. 

- material som kan återanvändas. 

- material som kan återvinnas. 

- material som kan energiåtervinnas genom förbränning. 

- material som inte kan återanvändas, återvinnas eller förbrännas (deponi). 

Latrin 
Hämtning sker på anvisad plats via tilläggstjänst som beställs från Renhållaren.  

Latrin ska lämnas i de latrinkärl som Renhållaren tillhandahåller.  

 
Enskilda avlopp 
Slam från enskilda avloppsanläggningar hämtas av Renhållaren genom slamsugning. 

Fastighetsägare som vill kompostera sitt slam kan ansöka om detta hos tillväxt- och 

tillsynsnämnden. 

 

Om inte slamavskiljaren går att tömma vid tömningstillfället har renhållaren rätt att ta ut en avgift 

enligt avfallstaxan för så kallad bomkörning. Exempel på tillfällen kan vara om vägen fram till 

slamavskiljaren har en låst bom eller om parkerade fordon på fastigheten omöjliggör tömning.   

 

Vid slamtömning får avståndet mellan hämtningsplatsen och slamavskiljaren inte vara längre än 10 

meter. Sughöjden får aldrig överstiga 6 meter. Lock och manlucka får väga högst 15 kg. Om locket 

är konstruerat så att det lätt kan dras åt sidan är maxvikten 35 kg. 

 

Vid tömning av fosforfällor får avståndet mellan hämtningsplatsen och fosforfällan inte vara längre 

än 10 meter för 500 kg säck och 5 meter för 1000 kg säck. 
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Farligt avfall 
Farligt avfall är sådant avfall som innehåller farliga ämnen och som måste tas omhand på särskilt 

sätt. Farligt avfall får inte läggas i soptunnorna eller hällas ner i avloppet, utan ska hanteras så att 

det inte riskerar att spridas i naturen eller kontaminera annat avfall. 

 

Farligt avfall ska lämnas på nått av följande sätt:  

- På återvinningscentralen. 

- Den mobila mottagningen av farligt avfall. 

 

Kärl med farligt avfall ska märkas med vad den innehåller om avfallet inte lämnas i 

originalförpackning eller om det inte på annat sätt framgår vad det är för typ av avfall. 

Vid flerbostadshus kan avfallsabonnemanget utökas med insamling av vissa typer av farligt avfall.  

 

Elavfall 
Avfall som utgörs av elektriska produkter som till exempel mobiltelefoner, ljuskällor, elektriska 

verktyg mm, får inte läggas i de vanliga soporna utan ska lämnas på något av följande sätt:  

 

-  Till de butiker som säljer nya produkter i samband med att man köper en ny 

motsvarande produkt (”en mot en”-principen). Detta gäller oavsett storlek på 

produkten.  

-  Till de butiker, med en försäljningsyta för el-utrustning på större än 400 m2, oavsett 

mängd och oavsett om man köper några elprodukter eller inte. Det gäller dock endast 

för elprodukter med ett yttermått på max 25 cm. Köper man en ny motsvarande 

produkt så gäller ”en-mot-en-principen” även dessa butiker. 

- På återvinningscentralen. 

- Den mobila mottagningen av farligt avfall. 

- I någon av Samlarna som finns placerade i flera butiker. Gäller endast smått elavfall, 

som till exempel ljuskällor, batterier och elektronik.  

Vid flerbostadshus kan avfallsabonnemanget utökas med insamling av elektronikavfall. Ett särskilt 

ställ för insamling av lysrör, glöd- och lågenergilampor, batterier samt småelektronik kan då 

beställas via Renhållaren. 

 

Kasserade bilbatterier 
Bilbatterier klassas som farligt avfall och omfattas dessutom av producentansvar vilket innebär att 

de företag som säljer batterier är skyldiga att ta emot uttjänta batterier. Bilbatterier kan även lämnas 

på återvinningscentralen eller på den mobila insamlingen av farligt avfall. 

 

Explosivt avfall 
Explosivt avfall, så som till exempel kasserad ammunition och icke avfyrade fyrverkerier, klassas 

inte som hushållsavfall och får inte lämnas i det kommunala avfallet eller på återvinningscentralen 

utan ska lämnas till polisen. 
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Grovavfall 
Grovavfall kan lämnas på återvinningscentralen.  

 

Exempel på brännbart grovavfall är soffor, sängar och andra möbler. Exempel på icke brännbart 

grovavfall är vitvaror, cyklar, badkar och barnvagnar. 

 

Icke brännbart grovavfall ska sorteras ut efter det material som det består av eller lämnas på särskild 

avsedd plats om det består av exempelvis vitvaror. 

  

Jaktavfall 
Avfall som uppkommer som en följd av jakt klassas inte som kommunalt avfall och får därför inte 

läggas i de vanliga soporna. 

Avfall från husbehovsjakt får lämnas i skogen. Kontakta alltid markägaren innan utläggning sker 

om det inte sker på jaktplatsen. Man bör undvika att lägga avfallet intill vägar eftersom avfallet 

kommer att locka till sig djur och risken för trafikolyckor därför kan öka. 

 
Döda sällskapsdjur 
Döda sällskapsdjur får inte läggas i de vanliga soporna. Sällskapsdjur såsom katter, hundar och 

andra mindre djur får grävas ner på den egna fastigheten. Sällskapsdjur kan även kremeras. 

 

Läkemedel 
Överblivna läkemedel ska i första hand lämnas till apoteken för särskilt omhändertagande. I vissa 

fall är läkemedlen klassade som farligt avfall och ska då istället lämnas som farligt avfall på 

återvinningscentralen.  

 

Riskavfall och smittförande avfall 
Det vanligaste avfallet som kan klassas som riskavfall är kanyler. Burk att samla kanyler i finns att 

hämta på apoteken. Fyllda burkar lämnas sedan tillbaka till apoteket. Insamlingen och behandlingen 

bekostas av Renhållaren.  

 

 

Ikraftträdande 

Dessa avfallsanvisningar träder i kraft 2021-07-01. 

I samband med detta upphävs tidigare hämtningsanvisningar och sorteringsanvisningar för 

Karlskoga kommun. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Rapport: 
Beräkning av projektkostnader och 
utfallsuppföljning, fastighetsavdelningen 

 

Sammanfattning 

Allt fler människor ska uppleva Karlskoga som en attraktiv stad dit man 

vill flytta och leva sitt liv efter arbetstid. Inom kommunen behöver mer 

kvalitet för mindre ekonomiska resurser, skapas.  

Rapporten om beräkning av projektkostnader och utfallsuppföljning, har 

därför stor betydelse när det gäller att få rätt bild över vad ett projekt 

inom fastighetsavdelningen kommer att kosta. De förbättrade arbetssätten 

leder till en mer strukturerad och kvalitetssäkrad arbetsgång som kan 

följas upp och utvärderas.  

 

Fastighetsavdelningen håller på att bygga upp en organisation och 

arbetssätt för att kunna möta de krav som ställs på avdelningen i form av 

byggnationer och kalkyler samt uppföljning för dessa. Avdelningen är i 

början av detta arbete som kommer att pågå under ett antal år men som 

bör kunna ge märkbara effekter redan under 2022.  

 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 mars 2021  

  

Beskrivning av ärendet  
 
Förändringarna i stora drag 
De förbättrade arbetssätten innebär genomgripande förändringar som 

kommer att kosta både tid, tålamod och ekonomi, men som har för avsikt 

att på sikt minska de totala kostnaderna och höja kvaliteten avsevärt. 

 
Förstudier 
Fastighetsavdelningen börjar med förstudier vilket kan kännas som en 

självklarhet. Men det är innehållet som är intressant och vad man tar 

med. Redan i förstudien ska en vision och mål för byggprojektet 

formuleras. Visionen beskriver en önskad framtid och fungerar som 

ledstjärna när mål ska tas fram. Övergripande mål om ambitionsnivå ska 

komplettera visionen. Visionen och de övergripande målen behöver 

sedan konkretiseras i mer operativa mål. Det är också angeläget att 

verksamheterna, som kommer att använda fastigheten när byggprojektet 

är färdigt, får vara med när mål ska formuleras.  
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Likaså bör fastighetsservice som kommer att arbeta med drift, det vill 

säga tillsyn och skötsel, få möjlighet att bidra till målformulering.  

 

Det handlar helt enkelt om hur hyresgästerna vill använda fastigheterna 

och hur fastighetsavdelningen kan och ska ta hand om dem på bästa sätt 

inom ramen för den ekonomi som finns. 

 

 

 

 

 

 

 

Förstudien ger en tydlig bild av eventuella tekniska problem och brister 

hos byggnadsdelar och installationer. Att få en mer fullständig 

problembild gör att man lättare hittar rätt metod för åtgärderna samt vilka 

mål och ramar som är lämpliga för projektet. Därför ska en 

statusbesiktning genomföras i varje förstudie. I den ska det finnas med 

följande: 

 Bygg generellt 

 Konstruktion 

 Tillgänglighet 

 El 

 VVS 

 Brand 

 Byggnadsbeskrivning 

Miljöinventering 

En miljöinventering ska utföras i förstudien. I en miljöinventering 

kartläggs det förekomst av farligt avfall i byggnaden. En inventering av 

miljö- och hälsoriskerna innan renovering, ombyggnation eller rivning. I 

många byggnader, särskilt från 1950 - 1970-talen, finns miljöstörande 

ämnen som asbest och PCB. Det kan medföra stora kostnader för 

hanteringen av det farliga avfallet.  

Riskanalys 

En riskanalys ska utföras. Man ser var i byggnationen det kan vara en 

kostnadsdrivande risk. Det sätts i en matris där man ser hur stor 

sannolikhet det är att den faller ut och vad som blir konsekvensen. Risken 

kostnadssätts för att få fram en total risk för projektet. Se bild: 
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Fastighetsavdelningen håller på att ta fram ramhandlingar för hur man 

ska sköta driften av lokalerna för att få en bra grund. På så sätt sparar det 

tid och kostnader och att det inte missas någon viktig funktion. Det kan 

röra hur fastighetsavdelningen ska och kan styra lokalen, med ett 

överordnat styrsystem, till hur ett städrum ska se ut. Dessa kan i vissa fall 

ändra sig beroende på vilken verksamhet som ska bedrivas.  

 

En behovsanalys ska genomföras av verksamheterna i enlighet med 

lokalförsörjningsprocessen där verksamheterna ska beskriva sina behov. 

Det gäller både storlek på de ytor som ska användas och hur lokalerna 

ska nyttjas för bästa verksamhetsnytta. 

 

Fastighetsavdelningen har tagit fram en mall för att se till att alla de 

kostnader som ska vara med i ett projekt är med, vilket gör att man kan 

följa varje post hur utfallet blir.  

Där tar man inte bara med entreprenörsarvodet utan alla de 

byggherrekostnader som tillkommer.  

Programhandlingsskedet 

Denna fas i projekten handlar om att ta fram ramhandlingar som sedan en 

entreprenör ska kunna räkna på. Det som förändrar arbetssättet är att ta 

fram mallar kring vilka krav, fastighetsavdelningen ställer på 

fastigheterna samt vilka krav som verksamheterna har på lokalerna.  

Det är även dessa mallar som är en grund för att förstudien kan förbättra 

kalkylerna då det redan i förstudieskedet är känt hur fastigheterna ska tas 

om hand. 

Upphandlingen 

Med underlagen från förstudien och programhandlingsskedet så kommer 

kraven vara tydligare och därmed att entreprenörerna kommer kunna vara 

mer träffsäkra i sina anbud. 
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Produktionen 

Fastighetsavdelningens arbetssätt kommer i detta skede skilja sig när det 

gäller flera delar. Projektorganisation kommer att ha en helt annan 

funktion där roller skiljs åt och tydliggöras. Det kommer få till resultat att 

kvaliteten bör öka men utan att kostnaderna ska behöva öka.  

Även tydligheten i tidigare faser kommer att gynna produktionen då det 

bör ha uppmärksammat eventuella problemområden och har ett tydligare 

avtal. 

Övriga kommentarer 

Dessa olika delar i arbetssätten kommer ge effekter även om alla inte är 

direkta och de kommer också ställa högre krav på den egna 

organisationen. Det är också en förutsättning för att fastighets-

avdelningen ska ha möjlighet att hantera de krav som ställs och hantera 

de utmaningar som ligger framför avdelningen. 

 

Dock kommer det alltid att finnas delar som inte är kända som är svåra 

att hantera. Det kommer också att förekomma att anbud inkommer som 

inte stämmer överens med de kalkyler som framtagits.  

 

Även om intensionen med detta är att säkerställa kalkylen kommer det 

alltid finnas ett visst mått av osäkerhet kvar. 

 

Konsekvenser  
 

Sociala/kulturella konsekvenser  
Ur ett socialt och kulturellt perspektiv utgör rapporten en positiv 

påverkan på att kunna utveckla verksamheternas service till 

verksamheterna. 

 

Ekologiska konsekvenser  
Rapporten kan ur ett ekologiskt perspektiv bidra till lösningar för 

miljömässiga arbetssätt.  

 

Ekonomiska konsekvenser 
Rapporten kan medföra ökade kostnader för att tillskapa ramhandlingar. 

Däremot förväntas det bli en effektivare organisation som kan ge ett 

bättre underlag för kostnader i projekt.  

 

Överväganden 
Rapporten har stor betydelse när det gäller att få rätt bild över vad ett 

projekt kommer att kosta. Arbetssätten leder till en mer strukturerad och 

trygg arbetsgång. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 
 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner rapport:  

Beräkning av projektkostnader och utfallsuppföljning  

 

Robert Brånn 

Avdelningschef fastighet 

 

 

Expedieras till 

Ekonomichef Karlskoga 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Yttrande Karlskogaförslag angående utegym 
Fuxboudden/Djerfstugan 

Sammanfattning 

Ett Karlskogaförslag har lämnats avseende att anlägga utegym i 

anslutning till Djerfstugan på Fuxboudden. Syftet, enligt 

förslagsställaren, ämnas vara att utveckla och öka attraktionskraften på 

Karlskogas naturreservat. Samhällsbyggnadsnämnden och Kultur- och 

Föreningsnämnden har givits möjlighet att yttra sig över förslaget. 

 

Förslagsställaren har bjudits in till samhällsbyggnadsnämndens 

beredning den 31 mars, men har tackat nej.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår 

medborgarförslaget. 

 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltingens tjänsteskrivelse den 25 mars 2021 

Karlskogaförslag daterat den 22 januari 2021  

 
Bakgrund  
Förslagsställaren har under pandemin noterat att antalet besökare ökat i 

motionsspåren. Vid Djerfstugan finns gillplatser, bastu och bad som 

används flitigt. Att utveckla området, som är ett kommunalt 

naturreservat, inbjuder till många naturupplevelser. Ett sätt att utveckla 

vore, enligt förslagsställaren, att anlägga ett utegym längst någon av 

motionsslingorna i anslutning till Djerfstugan på Fuxboudden. 

 

Beskrivning av förslag  
Syftet med att skapa naturreservat, är att bevara biologisk mångfald, 

skyddsvärda arter, inklusive att vårda, bevara, återställa och nyskapa 

värdefulla naturmiljöer kopplade till skogsmiljön. Ett annat syfte är att 

tillgodose behov av områden för friluftsliv. 

Det finns led – och spårsystem i området. Det finns två spår med mer 

fokus på löpträning och en vandringsslinga. Alla leder/spår i området 

passerar Djerfstugan, som är en bra start/mål-punkt för besökare. Vid 

Djerfstugan finns badbrygga, omklädningsrum, bastu etcetera. 

 

Det finns lagar och föreskrifter vid beslut om naturreservat som gör att 

frågan om att utöka befintligt friluftsområde med utegym är tveksamt. 

Frågan om tillåtlighet är inte utredd. 
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Dock, det finns inte resurser avsatta för att projektera, anlägga eller sköta 

drift av ytterligare ett utegym. Varken kortsiktigt utifrån investeringen 

eller långsiktigt utifrån drift och underhåll. Det gör att ytterligare medel 

till investeringen och drift i så fall måste tillskapas. I dagsläget har inte 

samhällsbyggnadsförvaltningen kraft att hantera ett ytterligare utegym. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därför att kommunfullmäktige avslår 

Karlskogaförslaget med hänvisning till att kommunen inte har resurser 

avsatta för att projektera, anlägga eller sköta drift av ytterligare ett 

utegym.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår 

medborgarförslaget.   

 

Oscar Säwström 

Kommunbiolog 

 

 

Ulrika Lundgren 

Förvaltningschef 

 

 

Expedieras till 

Kommunfullmäktige 

 

 







 

 
 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Handläggare 

Alexander Blomqvist 

Tjänsteskrivelse 1(5) 

2021-03-25 SBN AL 2020-00272 

  

 

 

Yttrande över förslag till reviderat reglemente 
för samhällsbyggnadsnämnden 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ledningskontor har på uppdrag av kommunstyrelsen sett 

över samtliga nämnders reglementen och kommunstyrelsen har skickat 

förslag till reviderade reglementen till nämnderna för yttrande.  

 

Kommunfullmäktige i Karlskoga har beslutat att genomföra en 

organisationsförändring där en större samhälle och serviceförvaltning bildas. 

Den större förvaltningen består av samhällsbyggnadsförvaltningen och 

folkhälsoförvaltningen. Beslut fattades av kommunfullmäktige i Karlskoga 

den 11 november 2020 (§ 168 Dnr 2020 - 00391, Utredning av 

sammanslagning av tre förvaltningar). Folkhälsonämnden och 

samhällsbyggnadsnämnden finns kvar som två nämnder.  

Då samhällsbyggnadsnämndens förvaltning innebär en sammanslagen 

förvaltning, där folkhälsonämnden är gemensam med Degerfors kommun, 

där förvaltningen har Karlskoga som värdkommun, är förtydligandena i 

reglementet nödvändiga. Reglementet har därför förtydligats och 

specificerats för att säkerställa en effektiv hantering i den sammanslagna 

förvaltningen  
 

Bland annat poängteras att enligt överenskommelse med ordförandena för 

tillsyn och tillväxtnämnden, ordförande för samhällsbyggnadsnämnden samt 

förvaltningschefer sker ingen förändring av reglementen avseende 

trafikfrågorna. Under hösten 2021 ska frågan kring hur SBF kan arbeta 

effektivt som väghållare och vad som då ska ingå avseende trafikfrågor, i 

detta ansvar. Utgångspunkten är då funktion, effektivitet och trygghet. 

 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 mars 2021 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Reglemente för 

samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till Reglemente för 

samhällsbyggnadsnämnden  

Nämndreglemente fastställt av kommunfullmäktige 2020-06-16 § 104  

 
Bakgrund  
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram ett förslag till 

reglemente för styrelse och nämnder i mars 2019. Förslaget har ett upplägg 

som skiljer sig från nämndens nuvarande reglemente, men har i alla 

väsentliga delar samma innehåll. Kommunstyrelsens ledningskontor har 

tagit fram ett förslag till nytt reglemente utifrån SKR:s förslag samt gjort 
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vissa förtydliganden och förslag till ändringar i nämndernas nuvarande 

ansvarsområden. 

Reglementet har förtydligats och specificerats för att säkerställa en effektiv 

hantering i den nya sammanslagna samhälle och serviceförvaltningen.  
 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente avseende nämndens uppgifter har 

förtydligats och formulerats om för att klargöra gränsdragning mellan olika 

nämnders ansvarsområden.  

 

Följande förändringar inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden 

föreslås: 

 Ansvar för konstverk utomhus ligger på samhällsbyggnadsnämnden. 

Ansvar för inventering/registerhållning av sådana ligger på kultur- 

och föreningsförvaltningen.  

 Nytt ansvar för bevarande, vård och lämplig användning av 

byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt 

värde som tidigare åvilat kultur- och föreningsnämnden. 

 Dessa två förändringar gemensamma förslag med kultur- och 

föreningsförvaltningen i syfte att renodla och lägga ansvar på rätt 

instans. 
 

 Ansvaret för det strategiska miljöarbetet föreslås flyttas från 

Kommunstyrelsen till Samhällsbyggnadsnämnden och den 

sammanslagna förvaltningen enligt överenskommelse med 

kommundirektör och näringslivschef. Detta i syfte att skapa tydlighet 

i uppdraget kopplat effektivitet och kompetens för miljöfrågorna. 

 

 Enligt överenskommelse med ordförandena för tillsyn och 

tillväxtnämnden, ordförande för samhällsbyggnadsnämnden samt 

förvaltningschefer sker ingen förändring av reglementen avseende 

trafikfrågorna. Under hösten 2021 ska frågan kring hur SBF kan 

arbeta effektivt som väghållare och vad som då ska ingå avseende 

trafikfrågor, i detta ansvar. Utgångspunkten är då funktion, 

effektivitet och trygghet. 
 

Vissa avsteg har gjorts från SKR:s förslag till reglemente. Exempelvis har 

en särskild rubrik skapats för att tydliggöra regleringen av utskott.  

Likaså har vissa formuleringar och paragrafer använts från Karlskoga 

kommuns nuvarande reglemente, då dessa omfattar bestämmelser som anses 

viktiga att behålla. Exempel på detta är bland annat:  

 oppositionsråds närvarorätt,  

 former för inkallande av ersättare,  

 beredning av ärenden till nämnd av presidiet.  

 

En del bestämmelser i Karlskoga kommuns nuvarande reglemente har inte 

tagits med, då dessa regleras i kommunallag eller annan lag, såsom 

bestämmelser om  

 mandattid,  
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 närvarorätt för personalföreträdare,  

 beslutsförhet.  

 

I bifogat förslag till reviderat reglemente markerar understruken text avsteg 

från SKR:s förslag till reglemente, och består huvudsakligen i form av 

formuleringar hämtade från Karlskoga kommuns nuvarande reglemente. 

Överstruken text markerar uppgifter som föreslås flyttas till annan nämnds 

ansvarsområde.  

 

Yttrande på förslag 
 

Konst och kulturmiljöer 

Samhällsbyggnadsnämndens ansvar förändras i och med att ansvar för 

konstverk förs till Kultur och föreningsnämnden och ansvar för anläggningar 

och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde förs till 

samhällsbyggnadsnämnden. Förvaltningen ställer sig positiv till denna 

förändring då förvaltningens kompetens stämmer bättre i och med nämndens 

förändrade ansvar.  

 

I och med att nämndernas ansvar förändras behöver respektive nämnders 

budget anpassas utifrån nya ansvarsområden. 

 

Förslag till mindre ändringar 
Med syfte att öka läsbarhet och förtydliga nämndens ansvar föreslås följande 

mindre ändringar: 

 

- Ändra ordningen i punktlistan under § 1 till det som föreslås i bilaga 

1 

 

- Ändra formulering av § 1 punkt 3 till: ”Vatten- och naturvård, samt 

friluftsliv inom skyddade områden” 

 

- Ändra § 1 punkt 7 om köp och försäljning av fordon till ”Kommunal 

fordonsförsörjning” för att inkludera även andra former för ägande, 

ansvar för och samordning av drift, service och utveckling av 

fordonsanvändning. 

 

- Ändra formulering av § 1 punkt 10 till ”Besluta och vårda alla 

kommunala namn och adressfrågor enligt God ortnamnsed”. 

 

- Ändra formulering § 1 punkt 11 till ” Att fullgöra de skyldigheter 

kommunen har enligt lag (2006:378) om lägenhetsregister” 

 

- Ändra formulering av § 1 punkt 15 till ”Utformning och gestaltning 

av kommunens bebyggda miljöer och grönstruktur inklusive att 

verka för bevarande, vård, utveckling och användning av byggnader, 

anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde” 

 

- Ta bort § 1 punkt 16 som är en dubblett av § 1 punkt 15. 
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- Lägga till en punkt under § 1 ”Rådgivande part i dispens- och 

tillståndsärenden inom kommunalt skyddade områden”, frågor där 

Tillväxt och tillsynsnämnden är beslutande men SBN har kompetens 

och kan vara rådgivande. Behov av punkten för att tydliggöra 

respektive nämnds ansvar. 

 

- Lägga till punkt under § 1 ”verkställande av KS beslutade 

exploateringsprojekt”. 

 

- Lägga till punkt under § 1” samordning av frågor gällande fysisk 

tillgänglighet” 

 

- Ändra formulering av § 6 till ”Karlskoga kommun har en kommunal 

lantmäterimyndighet som organisatoriskt tillhör Samhällsbyggnads-

nämnden. Lantmäterimyndighetens ansvar och arbetsuppgifter 

framgår av Lag (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet.” 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden antar yttrande om revidering och 

medföljande förslag till reviderat reglemente för 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

2. Samhällsbyggnadsnämnden skickar yttrande om reviderat 

reglemente och medföljande förslag till Kommunstyrelsens 

arbetsutskott inför beslut av kommunfullmäktige. 

 

Alexander Blomqvist 

Förvaltningssekreterare 

 

 

Ulrika Lundgren 

Förvaltningschef 

 

 

Expedieras till 

Kommunstyrelsens ledningskontor 
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Bilaga 1. 

 
Nämnden ansvarar för  

1. Fysisk planering,  

2. Utformning och gestaltning av kommunens bebyggda miljöer och 

grönstruktur inklusive att verka för bevarande, vård, utveckling och 

användning av byggnader, anläggningar och miljöer av 

kulturhistoriskt eller estetiskt värde.  

3. Nyanläggning och förvaltning av parker, planteringar, lekplatser och 

andra offentliga platser.  

4. Verkställande av KS beslutade exploateringsprojekt.  

5. Frågor om upplåtelse av salutorg och övriga offentliga platser. 

6. Vatten- och naturvård, samt friluftsliv inom skyddade områden. 

7. Rådgivande part i dispens- och tillståndsärenden inom kommunalt 

skyddade områden. 

8. Skogsförvaltning  

9. Den strategiska miljöplaneringen och verka för en ekologisk hållbar 

utveckling, miljökvalitetsarbete och miljösamordning. 

10. Samordning av frågor gällande fysisk tillgänglighet 

11. Kommunal renhållning och därmed  

a. Upprätta avtal med renhållare.  

b. Kommunens renhållningsordning (avfallsplan, föreskrifter), 

taxa och övriga styrande dokument.  

c. Följa upp och verka för genomförande av målen i 

avfallsplanen. 

12. Ägandeskap av alla byggnader och därtill hörande mark och därmed 

ansvara för  

a. Drift, skötsel och underhåll,  

b. Ny- och ombyggnad,  

c. In- och uthyrning av lokaler,  

13. Inköp av kommunens maskiner och fordon, Kommunal 

fordonsförsörjning 

14. Kommunens geodataverksamhet 

15. Besluta i kommunala adress- och namnsättningsfrågor, Besluta och 

vårda alla kommunala namn och adressfrågor enligt God ortnamnsed  

16. Besluta om lägenhetsnummer Att fullgöra de skyldigheter 

kommunen har enligt lag (2006:378) om lägenhetsregister 

17. Ansvara för elsäkerhetsfrågor gällande kommunens fastigheter, 

byggnader och anläggningar,  

18. Verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, 

anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde.  
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A. Samhällsbyggnadsnämndens uppgifter 

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde 
 

Samhällsbyggnadsnämndens uppgifter 

1 § Samhällsbyggnadsnämnden ska medverka vid kommunens planering på olika områden, 

inom de övergripande planer och planeringsförutsättningar som finns, lämna förslag till 

verksamhetens utveckling och i övrigt samverka med annan nämnd. 
 

Nämnden ansvarar för 
1. Fysisk planering,  

2. Utformning och gestaltning av kommunens bebyggda miljöer och grönstruktur inklusive 

att verka för bevarande, vård, utveckling och användning av byggnader, anläggningar och 

miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde.  

3. Nyanläggning och förvaltning av parker, planteringar, lekplatser och andra offentliga 

platser.  

4. Verkställande av KS beslutade exploateringsprojekt.  

5. Frågor om upplåtelse av salutorg och övriga offentliga platser. 

6. Vatten- och naturvård, samt friluftsliv inom skyddade områden. 

7. Rådgivande part i dispens- och tillståndsärenden inom kommunalt skyddade områden. 

8. Skogsförvaltning  

9. Den strategiska miljöplaneringen och verka för en ekologisk hållbar utveckling, 

miljökvalitetsarbete och miljösamordning. 

10. Samordning av frågor gällande fysisk tillgänglighet 

11. Kommunal renhållning och därmed  

a. Upprätta avtal med renhållare.  

b. Kommunens renhållningsordning (avfallsplan, föreskrifter), taxa och övriga 

styrande dokument.  

c. Följa upp och verka för genomförande av målen i avfallsplanen. 

12. Ägandeskap av alla byggnader och därtill hörande mark och därmed ansvara för  

a. Drift, skötsel och underhåll,  

b. Ny- och ombyggnad,  

c. In- och uthyrning av lokaler,  

13. Kommunal fordonsförsörjning 

14. Kommunens geodataverksamhet 

15. Besluta och vårda alla kommunala namn och adressfrågor enligt God ortnamnsed  

16. Att fullgöra de skyldigheter kommunen har enligt lag (2006:378) om lägenhetsregister 

17. Ansvara för elsäkerhetsfrågor gällande kommunens fastigheter, byggnader och 

anläggningar 

18. Det strategiska miljöarbetet 
 

Samhällsbyggnadsnämnden svarar för och företräder kommunen som ägare till kommunens 

alla byggnader och därtill hörande mark. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden är systemägare för de verksamhetsspecifika datasystem som 

används inom nämndens ansvarsområde. 



4 (12)  

Inriktning 

2§ Nämnden ska 

1. Se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och de riktlinjer som 

kommunfullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 

bestämmelser i detta reglemente, 

2. Medverka vid kommunens planering på olika områden och, inom de 

övergripande planer och planeringsförutsättningar som finns, lämna förslag till 

verksamhetens utveckling, 

3. Arbeta med den interna kontrollen, 

4. Bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete d.v.s.  att kvinnor och män ska ha lika 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter, 

5. Arbeta mot diskriminering. 
 

Nämnderna fullgör övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av 

kommunfullmäktige överlämnats till nämnderna. 
 
 

Ledningsfunktionen och styrfunktionen 
 

Ekonomisk förvaltning 

3 § Det åligger nämnden att underhålla och förvalta sin egendom. 
 

Nämnder med egen ekonomisk förvaltning ska i övrigt svara för att den ekonomiska 

förvaltningen inom verksamhetsområdet sker i enlighet med av kommunfullmäktige beslutade 

direktiv. 
 
 

Delegering från kommunfullmäktige 

4§ Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden 

1. Om inte kommunfullmäktige bestämt annat, själv eller genom ombud föra 

kommunens talan i alla mål och ärenden som faller inom nämndens 

förvaltningsområde, med rätt att på kommunens vägnar träffa överenskommelse om 

betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta avtal, 

2. Med den begränsning som för särskilt fall kan vara föreskriven i lag eller fastställd av 

kommunfullmäktige besluta om avskrivning av sådan kommunal fordran, som härför 

sig till nämndens förvaltningsområde, 

3. Omfördela medel i driftsbudget och i investeringsbudget som anslagits till nämndens 

ansvarsområde, 
4. Fastställande och tillämpning av avgifter/taxor inom nämndens eget 

verksamhetsområde när avgifterna/taxorna saknar egentlig kommunalekonomisk 

betydelse och inte är av principiell vikt, 

5. Beredning av övriga taxor inom nämndens verksamhetsområde som beslutas av 

fullmäktige. 
 
 

Särskilda uppgifter 
 

Kommunal lantmäterimyndighet 

5§ Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för den kommunala lantmäterimyndigheten. 
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B. För styrelsen/nämnderna gemensamma bestämmelser 

Uppdrag och verksamhet 

1 § Samhällsbyggnadsnämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag 

eller annan författning.  Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med 

budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för 

att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 

 
 

Organisation inom verksamhetsområdet 

2 § Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till 

av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 

verksamheten. 

 
 

Förvaltningsorganisation 

3 § Under nämnden lyder förvaltningen. Nämnden ansvarar för organisationen av sin egen 

förvaltning. 
 
 

Personalansvar 

4 § Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för 

förvaltningschef som anställs av styrelsen.  Styrelsen och nämnderna har hand om 

personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde med 

undantag av de frågor som anges i kommunstyrelsens reglemente avsnitt A § 9. 
 
 

Behandling av personuppgifter 

5 § Samhällsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av 

personuppgifter som sker i dess verksamhet. 

 

Nämnden ska utse dataskyddsombud. 
 

Arkiv och dokumenthantering 

6 § Allmänna handlingar ska behandlas i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400) samt tryckfrihetsförordningen. 
 

Nämnden ska se till att dokumenthanteringen i övrigt uppfyller arkivlagens (1990:782) krav 

och att reglerna i kommunens arkivreglemente följs. 
 
 

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 

7 § Samhällsbyggnadsnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

 

Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som 

fullmäktige har lämnat till dem 

1. i reglemente, 

2. genom finansbemyndigande. 

 

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den 

fullgjorts. 
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Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige.  Redovisningen lämnas till 

styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 

 

Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag. 

 
 

Information och samråd 

8 § Nämnden ska aktivt informera allmänheten om sin verksamhet.  Särskild uppmärksamhet 

ska ägnas åt information till och samråd med dem som berörs av nämndens verksamhet. 
 

Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från 

nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet.  Rätten till 

information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 

 

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan 

nämnds verksamhet. 

 

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda.  

Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

 
 

Sammanträdesformer 
 

Tidpunkt för sammanträden 

9 § Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

 

Nämnden ska för varje verksamhetsår upprätta en plan över sina sammanträden utifrån 

fullmäktiges sammanträdesplan. 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 

om ordföranden anser att det behövs.  En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen 

hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det 

extra sammanträdet. 

 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 

sammanträde. 

 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 

eller tiden för sammanträdet.  Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 

sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 

underrättas om beslutet. 

 
 

Kallelse 

10 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  När varken 

ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i 

nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten).  Om flera ledamöter har lika lång 

tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 

 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  



7 (12)  

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara 

vid sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen.  Kallelse får ske elektroniskt om 

det inte är olämpligt.  Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 

 

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt. 

 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista.  Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 

handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.  Ordföranden 

ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 

 
 

Offentliga sammanträden 

11 § Samhällsbyggnadsnämnden får besluta om offentliga sammanträden.  Offentliga 

sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det 

förekommer uppgifter som omfattas av sekretess. 

 
 

Sammanträde på distans 

12 § Samhällsbyggnadsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans.  Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 

varandra på lika villkor.  Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 

sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 10 dagar i förväg anmäla detta till nämndens 

kansli.  Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Högst hälften av nämndens ledamöter får delta vid nämndens sammanträden på distans.  

Ordföranden måste finnas fysiskt på plats vid sammanträdet. 
 

Distansdeltagande får inte ske vid sammanträden då sluten omröstning kan komma att 

tillämpas, d.v.s.  vid behandling av ärenden som gäller val eller anställning av personal. 
 

Distansdeltagande får inte ske vid sammanträden då sekretesskyddade ärenden behandlas. 
 

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden. 

 
 

Närvarorätt 

13 § Kommunstyrelsens ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande samt 

tjänstemän med kommunövergripande ansvar får närvara vid samtliga nämnder och delta i 

deras överläggningar.  Närvarorätten gäller inte i ärenden som rör myndighetsutövning mot 

någon enskild.  Den gäller inte heller i ärenden i vilka det förekommer uppgifter som omfattas 

av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 

Förvaltningschef samt verksamhetschefer får närvara och delta i överläggningarna vid 

nämndens sammanträde då ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområden 

behandlas. 
 

Nämnden får härutöver bestämma att annan, exempelvis praktikanter och konsulter, ska ha 

rätt att närvara vid nämndens sammanträden. 

 

Oppositionsråd som utsetts av kommunfullmäktige får närvara vid samtliga 
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nämndsammanträden och har yttranderätt, men ingen förslags- eller beslutanderätt.  

Närvarorätten gäller inte i ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.  Den 

gäller inte heller i ärenden där det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess enligt 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 

Oppositionsråd har rätt att temporärt kunna kalla in sin ersättare om rådet inte har någon 

ordinarie ledamot i nämnden och inte kan närvara vid ett sammanträde eller en aktivitet. 
 
 

Sammansättning 

14 § Samhällsbyggnadsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. 
 
 

Ordföranden 

15 § Det åligger ordföranden 

1. att leda nämndens arbete och sammanträden, 

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 

3. kalla ersättare, 

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är 

beredda, 

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, 

6. bevaka att nämndens beslut verkställs, 

7. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 

8. främja samverkan mellan nämnden och kommunens övriga nämnder, 

9. representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden, om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall. 
 
 

Presidiet 

16 § Samhällsbyggnadsnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande 

och andre vice ordförande och utses av kommunfullmäktige.  Kommunfullmäktige utformar 

presidiet med två representanter ur majoriteten och en representant ur oppositionen bland 

nämndens ledamöter. 
 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 

mån ordföranden anser att det behövs. 

 

Ärenden till nämnden ska beredas vid presidieberedning. 
 
 

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

17 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en 

del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa.  Tills 

valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst 

tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den 

äldste av dem. 

 

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under 

en längre tid. 

 

Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter. 
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Förhinder 

18 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska kallar själv in sin ersättare.  Om ersättaren inte kan nås kontaktar 

ledamoten sekreteraren som inkallar nästa ersättare i enlighet med den av fullmäktige 

fastställda inkallelseordningen. 
 
 

Ersättares tjänstgöring 

19 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 

ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.  Den ersättare ska kallas in som står i tur att 

tjänstgöra och som inte redan har kallats in.  En ledamot som inställer sig under ett pågående 

sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 

 

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 

fullmäktige har bestämt.  Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de 

tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 

 

Ersättare som inte tjänstgör får yttra sig, men har inte rätt att ställa yrkanden, delta i besluten 

eller få sin mening antecknad i protokollet. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen.  Om det 

etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, 

får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 

ersättare som kommer längre ner i turordningen. 

 
 

Jäv, avbruten tjänstgöring 

20 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 

tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

 

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder 

än jäv, får tjänstgöra igen endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör annat parti. 

 
 

Yrkanden 

21 § När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de 

yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats 

korrekt.  Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag.  Därefter får inte något 

yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det. 

 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta 

det skriftligt. 

 
 

Deltagande i beslut 

22 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla 

detta till ordföranden innan beslut fattas. 

 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden 

fattar det med acklamation. 
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Bokning 

23 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt.  Motiveringen ska lämnas till sekreteraren 

före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.  Motsvarande gäller vid 

omedelbar justering. 

 
 

Justering av protokoll 

24 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  En ersättare till justeraren ska utses. 
 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.  Paragrafen ska 

redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 

 

Nämndens protokoll ska anslås på Karlskoga kommun officiella anslagstavla senast två dagar 

efter justeringen. 

 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 

25 § Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs 

enligt gällande bestämmelser. 

 
 

Delgivningsmottagare 

26 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd 

som nämnden beslutar. 

 
 

Undertecknande av handlingar 

27 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar 

undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av förvaltningschefen. Vid förfall för 

ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som nämnden 

utser. 

 

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade 

direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.  Beslut som fattas med stöd av 

delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav 

undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som 

utses därtill. 

 
 

C. Utskott 

Inrättande av utskott 

1 § Nämnden får inrätta utskott. 

 
 

Val av ledamöter i utskott 

2 § Om utskott inrättas ska nämnden i samband därmed bestämma hur många ledamöter och 

ersättare utskottet ska ha, dock inte fler än hälften av ledamöterna i nämnden och högst fem 

ledamöter. Utskott väljs bland ledamöterna och ersättarna i nämnden. 
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Presidium för utskott 

3 § Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter 

en ordförande och en vice ordförande. 

 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 

sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för 

ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

 
 

Närvaro vid utskottssammanträden 

4 § Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 

tjänstgöra.  Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda 

ordningen. 

 

Fyllnadsval för utskott 

5 § Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 

fyllnadsval snarast förrättas. 

 
 

Sammanträdestider för utskott 

6 § Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska 

också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst hälften av ledamöterna begär 

det. 

 
 

Kallelse till utskottssammanträden 

7 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  Kallelsen ska vara 

skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden 

som ska behandlas. 

 
 

Handläggning av ärenden i utskott 

8 § Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.  

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

 

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 

 
 

Referensgrupper 
 

Referensgrupp samhällsbyggnadsfrågor 

9 § Till samhällsbyggnadsnämnden kan knytas en politisk referensgrupp för 

samhällsbyggnadsfrågor.  Kostnader för dess arvoden belastar samhällsbyggnadsnämnden. 

 
 

Val av ledamöter 

10 § Varje parti som finns representerat i kommunfullmäktige ska utse en representant till 

referensgruppen.  Representanterna utses direkt från partierna.  

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande är ordförande även i referensgruppen. 
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Syfte med referensgruppen 

11 § Syftet med referensgruppen är att ge avfallsplan och andra viktiga samhällsbyggnads- 

frågor en djupare politisk förankring och säkerställa en politiskt väl förankrad slutprodukt. 
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A. Samhällsbyggnadsnämndens uppgifter 

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde 

Samhällsbyggnadsnämndens uppgifter 

1 § Samhällsbyggnadsnämnden ska medverka vid kommunens planering på olika områden, 

inom de övergripande planer och planeringsförutsättningar som finns, lämna förslag till 

verksamhetens utveckling och i övrigt samverka med annan nämnd. 

 

Nämnden ansvarar för 

1. Fysisk planering, 

2. Miljökvalitetsarbete och miljösamordning, 

3. Vatten- och naturvård,  

4. Nyanläggning och förvaltning av parker, planteringar, lekplatser och andra offentliga 

platser, 

5. Skogsförvaltning 

6. Ägandeskap av alla byggnader och därtill hörande mark och därmed ansvara för 

a. Drift, skötsel och underhåll, 

b. Ny- och ombyggnad, 

c. In- och uthyrning av lokaler, 

7. Inköp av kommunens maskiner och fordon, 

8. Konstverk utomhus inklusive skötsel och underhåll (kultur- och föreningsnämnden 

ansvarar för registerhållning – se nämndens reglemente),  

9. Frågor om upplåtelse av salutorg och övriga offentliga platser,  

10. Besluta i kommunala adress- och namnsättningsfrågor, 

11. Besluta om lägenhetsnummer 

12. Kommunal renhållning och därmed 

a. Upprätta avtal med renhållare, 

b. Kommunens renhållningsordning (avfallsplan, föreskrifter), taxa och övriga 

styrande dokument, 

c. Följa upp och verka för genomförande av målen i avfallsplanen, 

13. Ansvara för elsäkerhetsfrågor gällande kommunens fastigheter, byggnader och 

anläggningar, 

14. Kommunens geodataverksamhet,  

15. Utformning och gestaltning av kommunens bebyggda miljöer inklusive att verka för 

bevarande, vård och användning av byggnader, anläggningar och miljöer av 

kulturhistoriskt eller estetiskt värde,  

16. Verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och 

miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden svarar för och företräder kommunen som ägare till kommunens 

alla byggnader och därtill hörande mark. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden är systemägare för de verksamhetsspecifika datasystem som 

används inom nämndens ansvarsområde. 
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Inriktning 

2 § Nämnden ska  

1. Se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och de riktlinjer som 

kommunfullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 

bestämmelser i detta reglemente, 

2. Medverka vid kommunens planering på olika områden och, inom de övergripande 

planer och planeringsförutsättningar som finns, lämna förslag till verksamhetens 

utveckling,  

3. Arbeta med den interna kontrollen, 

4. Bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete d.v.s. att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter, 

5. Arbeta mot diskriminering. 

 

Nämnderna fullgör övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av 

kommunfullmäktige överlämnats till nämnderna. 

 

Ledningsfunktionen och styrfunktionen 

Ekonomisk förvaltning 

3 § Det åligger nämnden att underhålla och förvalta sin egendom. 

 

Nämnder med egen ekonomisk förvaltning ska i övrigt svara för att den ekonomiska 

förvaltningen inom verksamhetsområdet sker i enlighet med av kommunfullmäktige beslutade 

direktiv. 

 

Delegering från kommunfullmäktige 

4 § Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden 

1. Om inte kommunfullmäktige bestämt annat, själv eller genom ombud föra 

kommunens talan i alla mål och ärenden som faller inom nämndens 

förvaltningsområde, med rätt att på kommunens vägnar träffa överenskommelse om 

betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta avtal, 

2. Med den begränsning som för särskilt fall kan vara föreskriven i lag eller fastställd av 

kommunfullmäktige besluta om avskrivning av sådan kommunal fordran, som härför 

sig till nämndens förvaltningsområde, 

3. Omfördela medel i driftsbudget och i investeringsbudget som anslagits till nämndens 

ansvarsområde, 

4. Fastställande och tillämpning av avgifter/taxor inom nämndens eget 

verksamhetsområde när avgifterna/taxorna saknar egentlig kommunalekonomisk 

betydelse och inte är av principiell vikt, 

5. Beredning av övriga taxor inom nämndens verksamhetsområde som beslutas av 

fullmäktige. 

 

Särskilda uppgifter 

Väghållningsmyndighet och Trafiknämnd 

5 § Samhällsbyggnadsnämnden ska även vara Väghållningsmyndighet tillika Trafiknämnd 

och därmed ansvara för 
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1. lokala trafikföreskrifter och undantag från sådana, (vilka avses i 1 § lagen om nämnder 

för vissa trafikfrågor),  

2. trafiksäkerhetsarbetet,  

3. kommunala trafikövervakningen och fordonsflyttningen samt parkeringsrörelsen på 

publik mark,  

4. trafikplanering,  

5. avge yttrande rörande upplåtelse av offentlig plats,  

6. fullgöra stadens åligganden som huvudman för allmänna platser och som väghållare,  

7. skötsel och underhåll av samt investeringar i stadens gator, vägar och torg,  

8. ansvara för barmarksrenhållning och vinterväghållning avseende gator, vägar, torg och 

andra allmänna platser,   

9. kollektivtrafiksamordning. 

 

Kommunal lantmäterimyndighet 

6 § Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för den kommunala lantmäterimyndigheten. 

 

B. För styrelsen/nämnderna gemensamma bestämmelser 

Uppdrag och verksamhet 

1 § Samhällsbyggnadsnämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag 

eller annan författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget 

eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att 

fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 

 

Organisation inom verksamhetsområdet 

2 § Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till 

av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 

verksamheten. 

 

Förvaltningsorganisation 

3 § Under nämnden lyder förvaltningen. Nämnden ansvarar för organisationen av sin egen 

förvaltning. 

 

Personalansvar 

4 § Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för 

förvaltningschef som anställs av styrelsen. Styrelsen och nämnderna har hand om 

personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde med 

undantag av de frågor som anges i kommunstyrelsens reglemente avsnitt A § 9. 

 

Behandling av personuppgifter 

5 § Samhällsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av 

personuppgifter som sker i dess verksamhet.  

 

Nämnden ska utse dataskyddsombud. 
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Arkiv och dokumenthantering 

6 § Allmänna handlingar ska behandlas i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400) samt tryckfrihetsförordningen. 

 

Nämnden ska se till att dokumenthanteringen i övrigt uppfyller arkivlagens (1990:782) krav 

och att reglerna i kommunens arkivreglemente följs. 

 

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 

7 § Samhällsbyggnadsnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

 

Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som 

fullmäktige har lämnat till dem 

1. i reglemente, 

2. genom finansbemyndigande. 

 

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den 

fullgjorts. 

 

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till 

styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 

 

Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag. 

 

Information och samråd 

8 § Nämnden ska aktivt informera allmänheten om sin verksamhet. Särskild uppmärksamhet 

ska ägnas åt information till och samråd med dem som berörs av nämndens verksamhet. 

 

Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från 

nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till 

information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 

 

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan 

nämnds verksamhet.  

 

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 

Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

 

Sammanträdesformer  

Tidpunkt för sammanträden 

9 § Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

 

Nämnden ska för varje verksamhetsår upprätta en plan över sina sammanträden utifrån 

fullmäktiges sammanträdesplan. 
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Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 

om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen 

hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det 

extra sammanträdet. 

 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 

sammanträde. 

 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 

eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 

sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 

underrättas om beslutet. 

 

Kallelse 

10 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 

ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i 

nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång 

tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 

 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen 

ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid 

sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det 

inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 

 

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt. 

 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 

handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden 

ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 

 

Offentliga sammanträden 

11 § Samhällsbyggnadsnämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga 

sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det 

förekommer uppgifter som omfattas av sekretess. 

 

Sammanträde på distans 

12 § Samhällsbyggnadsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 

varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 

sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 10 dagar i förväg anmäla detta till nämndens 

kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
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Högst hälften av nämndens ledamöter får delta vid nämndens sammanträden på distans. 

Ordföranden måste finnas fysiskt på plats vid sammanträdet. 

 

Distansdeltagande får inte ske vid sammanträden då sluten omröstning kan komma att 

tillämpas, d.v.s. vid behandling av ärenden som gäller val eller anställning av personal. 

 

Distansdeltagande får inte ske vid sammanträden då sekretesskyddade ärenden behandlas. 

 

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden. 

 

Närvarorätt 

13 § Kommunstyrelsens ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande samt 

tjänstemän med kommunövergripande ansvar får närvara vid samtliga nämnder och delta i 

deras överläggningar. Närvarorätten gäller inte i ärenden som rör myndighetsutövning mot 

någon enskild. Den gäller inte heller i ärenden i vilka det förekommer uppgifter som omfattas 

av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  

 

Förvaltningschef samt verksamhetschefer får närvara och delta i överläggningarna vid 

nämndens sammanträde då ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområden 

behandlas. 

 

Nämnden får härutöver bestämma att annan, exempelvis praktikanter och konsulter, ska ha 

rätt att närvara vid nämndens sammanträden. 

 

Oppositionsråd som utsetts av kommunfullmäktige får närvara vid samtliga 

nämndsammanträden och har yttranderätt, men ingen förslags- eller beslutanderätt. 

Närvarorätten gäller inte i ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. Den 

gäller inte heller i ärenden där det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess enligt 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  

 

Oppositionsråd har rätt att temporärt kunna kalla in sin ersättare om rådet inte har någon 

ordinarie ledamot i nämnden och inte kan närvara vid ett sammanträde eller en aktivitet. 

 

Sammansättning 

14 § Samhällsbyggnadsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. 

 

Ordföranden 

15 § Det åligger ordföranden 

1. att leda nämndens arbete och sammanträden, 

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 

3. kalla ersättare, 

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är 

beredda, 

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, 

6. bevaka att nämndens beslut verkställs,  

7. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,  
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8. främja samverkan mellan nämnden och kommunens övriga nämnder,  

9. representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden, om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall. 

 

Presidium 

16 § Samhällsbyggnadsnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande 

och andre vice ordförande och utses av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utformar 

presidiet med två representanter ur majoriteten och en representant ur oppositionen bland 

nämndens ledamöter. 

 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 

mån ordföranden anser att det behövs. 

 

Ärenden till nämnden ska beredas vid presidieberedning. 

 

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

17 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en 

del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills 

valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst 

tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den 

äldste av dem. 

 

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under 

en längre tid. 

 

Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter. 

 

Förhinder 

18 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska kallar själv in sin ersättare. Om ersättaren inte kan nås kontaktar ledamoten 

sekreteraren som inkallar nästa ersättare i enlighet med den av fullmäktige fastställda 

inkallelseordningen.  

 

Ersättares tjänstgöring 

19 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 

ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra 

och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående 

sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 

 

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 

fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de 

tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 

 

Ersättare som inte tjänstgör får yttra sig, men har inte rätt att ställa yrkanden, delta i besluten 

eller få sin mening antecknad i protokollet.  
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En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det 

etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, 

får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 

ersättare som kommer längre ner i turordningen. 

 

Jäv, avbruten tjänstgöring 

20 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 

tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

 

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder 

än jäv, får tjänstgöra igen endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör annat parti. 

 

Yrkanden 

21 § När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de 

yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats 

korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något 

yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det. 

 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta 

det skriftligt. 

 

Deltagande i beslut 

22 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla 

detta till ordföranden innan beslut fattas. 

 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden 

fattar det med acklamation. 

 

Reservation 

23 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före 

den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid 

omedelbar justering. 

 

Justering av protokoll 

24 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. En ersättare till justeraren ska utses. 

 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 

redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 

 

Nämndens protokoll ska anslås på Karlskoga kommun officiella anslagstavla senast två dagar 

efter justeringen. 
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Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 

25 § Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs 

enligt gällande bestämmelser. 

 

Delgivningsmottagare 

26 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd 

som nämnden beslutar. 

 

Undertecknande av handlingar 

27 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar 

undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av förvaltningschefen. Vid förfall för 

ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som nämnden 

utser. 

 

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade 

direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av 

delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav 

undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som 

utses därtill. 

 

C. Utskott  

Inrättande av utskott 

1 § Nämnden får inrätta utskott. 

 

Val av ledamöter i utskott 

2 § Om utskott inrättas ska nämnden i samband därmed bestämma hur många ledamöter och 

ersättare utskottet ska ha, dock inte fler än hälften av ledamöterna i nämnden och högst fem 

ledamöter. Utskott väljs bland ledamöterna och ersättarna i nämnden. 

 

Presidium för utskott 

3 § Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter 

en ordförande och en vice ordförande. 

 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 

sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för 

ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

 

Närvaro vid utskottssammanträden 

4 § Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 

tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda 

ordningen. 
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Fyllnadsval för utskott 

5 § Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 

fyllnadsval snarast förrättas. 

 

Sammanträdestider för utskott 

6 § Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska 

också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst hälften av ledamöterna begär 

det.  

 

Kallelse till utskottssammanträden 

7 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara 

skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden 

som ska behandlas.  

 

Handläggning av ärenden i utskott 

8 § Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

 

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 

 

Referensgrupper 

Referensgrupp samhällsbyggnadsfrågor 

9 § Till samhällsbyggnadsnämnden kan knytas en politisk referensgrupp för 

samhällsbyggnadsfrågor. Kostnader för dess arvoden belastar samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Val av ledamöter 

10 § Varje parti som finns representerat i kommunfullmäktige ska utse en representant till 

referensgruppen. Representanterna utses direkt från partierna. Samhällsbyggnadsnämndens 

ordförande är ordförande även i referensgruppen. 

 

Syfte med referensgruppen 

11 § Syftet med referensgruppen är att ge avfallsplan och andra viktiga samhällsbyggnads-

frågor en djupare politisk förankring och säkerställa en politiskt väl förankrad slutprodukt. 

 

 

 



 
 

  

STYRDOKUMENT 1 (28) 

2020-06-16 KS 2019-00448   

 Ansvarig organisationsenhet: 

 Kommunstyrelsens ledningskontor 

 

 

Fastställd av 

KF 2012-09-25, § 169 

Reviderad 

KF 2013-02-26, § 26, 27 

KF 2013-10-30, § 219 

KF 2014-11-26, § 157  

KF 2015-10-13, § 159 

KF 2016-01-26, § 16 

KF 2020-02-25, § 38 

KF 2020-06-16, § 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglementen för Karlskoga kommuns nämndorganisation



 
 

  

 2 (28) 

2020-06-16 

     

 

 

Innehåll 

Allmänt nämndreglemente för Karlskoga kommun ........................................................... 3 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden ................................................................ 13 

Reglemente för kommunstyrelsen .................................................................................... 14 

Reglemente för krisledningsnämnden .............................................................................. 20 

Reglemente för kultur- och föreningsnämnden ................................................................ 22 

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden ..................................................................... 24 

Reglemente för socialnämnden ......................................................................................... 26 

Reglemente för valnämnden ............................................................................................. 28 



 
 

  

 3 (28) 

2020-06-16 

     

 

 

 

Allmänt nämndreglemente för Karlskoga kommun 

 

Utöver vad som föreskrivs i detta nämndreglemente för Karlskoga kommun gäller 

verksamhetsspecifika bestämmelser för respektive nämnd med tillhörande utskott. 

För gemensamma nämnder gäller särskilda reglementen. 

Med nämnder avses i detta reglemente facknämnder och kommunstyrelsen. 

 

Nämndernas verksamhetsområden 

Nämndernas uppgifter 

1 § 

Närmare bestämmelser om nämndernas uppgifter återfinns i respektive nämnds avsnitt. 

 

Inriktning (KL 6 kap. 7 §) 

2 § 

Nämnderna ska 

1. se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och de riktlinjer som 

kommunfullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning 

samt bestämmelser i detta reglemente, 

2. medverka vid kommunens planering på olika områden och, inom de övergripande 

planer och planeringsförutsättningar som finns, lämna förslag till verksamhetens 

utveckling, 

3. arbeta med den interna kontrollen, 

4. bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete d.v.s. att kvinnor och män ska ha lika 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter, 

5. arbeta mot diskriminering. 

Nämnderna fullgör övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av 

kommunfullmäktige överlämnats till nämnderna. 

Närmare bestämmelser om nämndernas verksamhetsinriktning återfinns i respektive 

avsnitt. 
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Ekonomisk förvaltning (KL 6 kap. 4 – 5 §§) 

3 § 

Det åligger nämnderna att underhålla och förvalta sin egendom. 

Nämnder med egen ekonomisk förvaltning ska i övrigt svara för att den ekonomiska 

förvaltningen inom verksamhetsområdet sker i enlighet med av kommunfullmäktige 

beslutade direktiv. 

Närmare bestämmelser om kommunstyrelsens ekonomiska förvaltning återfinns i 

kommunstyrelsens avsnitt. 

 

Information 

4 § 

Nämnderna ska aktivt informera allmänheten om sin verksamhet. Särskild 

uppmärksamhet ska ägnas åt information till och samråd med dem som berörs av 

nämndernas verksamhet. 

 

Personal 

5 § 

Nämnder med egen förvaltning anställer och ansvarar för sin personal i den mån ansvaret 

inte åvilar kommunstyrelsen. 

Nämnder med egen förvaltning fullgör förhandling enligt 11—13 §§ och 38 § 

medbestämmandelagen (1976:580) och beslutar därvid i de frågor som inte är förbehållna 

kommunens personalorgan enligt särskilt beslut. 

Nämnder med egen förvaltning utövar arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar inom sitt eget 

verksamhetsområde. 

Närmare bestämmelser om kommunstyrelsens särskilda personalansvar återfinns i 

kommunstyrelsens avsnitt. 

 

Registeransvar 

6 § 

Nämnderna är registeransvariga för de personregister som de för i sin verksamhet och 

förfogar över. 

Närmare bestämmelser om kommunstyrelsens registeransvar återfinns i 

kommunstyrelsens reglemente. 

 

Delegering från kommunfullmäktige (KL 3 kap. 10 §) 

7 § 

Nämnderna ska besluta i följande grupper av ärenden 
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1. om inte kommunfullmäktige bestämt annat, själv eller genom ombud föra 

kommunens talan i alla mål och ärenden som faller inom nämndernas/styrelsens 

förvaltningsområde, med rätt att på kommunens vägnar träffa överenskommelse om 

betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta avtal, 

2. med den begränsning som för särskilt fall kan vara föreskriven i lag eller fastställd av 

kommunfullmäktige, besluta om avskrivning av sådan kommunal fordran, som 

hänför sig till nämndernas/styrelsens förvaltningsområde, 

3. omfördela medel i driftbudget och i investeringsbudget som anslagits till 

nämndernas/styrelsens ansvarsområde, 

4. fastställande och tillämpning av avgifter/taxor inom nämndens eget 

verksamhetsområde när avgifterna/taxorna saknar egentlig kommunalekonomisk 

betydelse och inte är av principiell vikt.1 Närmare bestämmelser om socialnämndens 

särskilda taxe- och avgiftsrätt inom sitt verksamhetsområde återfinns i 

socialnämndens avsnitt. 

5. beredning av övriga taxor inom nämndens verksamhetsområde som beslutas av 

fullmäktige. 

Närmare bestämmelser om delegering från kommunfullmäktige återfinns i respektive 

avsnitt. 

Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i KL 6 kap. 33 – 38 §§. 

 

Ansvar och rapporteringsskyldighet (KL 3 kap. 15 §) 

8 § 

Nämnderna ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten 

utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Mer fullständig 

rapportering ska ske till de delårsrapporter som kommunfullmäktige beslutat om. 

 

Förvaltningsorganisation och dokumenthantering 

9 § 

Under nämnderna lyder förvaltningarna. Nämnderna ansvarar för organisationen av sina 

egna förvaltningar.  

Allmänna handlingar skall behandlas i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400) samt tryckfrihetsförordningen. 

Nämnderna ska se till att dokumenthanteringen i övrigt uppfyller arkivlagens (1990:782) 

krav och att reglerna i kommunens arkivreglemente följs. 

 

                                                 
1 Prop. 1993/94:188 s. 79. 
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Nämndernas arbetsformer 

Sammansättning 

10 § 

Ordförande, förste vice ordförande samt andre vice ordförande utses av 

kommunfullmäktige att tjänstgöra den tid för vilken de har blivit valda som ledamöter. 

Närmare bestämmelser om nämndernas sammansättning återfinns i respektive avsnitt. 

 

Nämndernas ordförandes särskilda uppgifter 

11 § 

Det åligger nämndernas ordförande att 

1. närmast under nämnden ha uppsikt över hela dess verksamhetsområde, 

2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa 

frågor, 

3. främja samverkan mellan nämnden och kommunens övriga nämnder,  

4. representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden, om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall, 

5. se till att nämndens ärenden tas upp till behandling utan onödigt dröjsmål. 

Närmare bestämmelser om kommunstyrelsens ordförandes särskilda uppgifter återfinns i 

kommunstyrelsens avsnitt. 

 

Mandattid (KL 6 kap. 12 – 13 §§) 

12 § 

Mandattiden löper från den 1 januari året efter det år då val av kommunfullmäktige har 

ägt rum i hela landet och fyra år framåt. 

 

Tidpunkt för sammanträden (KL 6 kap. 18 §) 

13 § 

Nämnderna bestämmer tid och plats för sina sammanträden. 

Nämnderna ska för varje verksamhetsår upprätta en plan över sina sammanträden utifrån 

fullmäktiges sammanträdesplan. 

Sammanträden ska hållas om minst en tredjedel av nämndernas ledamöter begär det eller 

ordförande anser att det behövs. 
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Kallelse 

14 § 

Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdet. 

Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroende-

vald som får närvara vid sammanträdet, senast fyra dagar före sammanträdesdagen.  

Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken utsträckning 

handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I 

undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Föredragningslista fastställs av nämnderna vid sammanträdets början. 

När varken ordförande, förste vice ordförande eller andre vice ordförande kan kalla till 

sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta. 

 

Inkallande av ersättare 

15 § 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, kallar själv in sin ersättare. Om ersättaren inte kan nås kontaktar 

ledamoten nämndkansliet som inkallar nästa ersättare i enlighet med den av fullmäktige 

fastställda inkallelseordningen för respektive nämnd. 

  

Ersättare för ordförande 

16 § 

Om varken ordförande, förste vice ordförande eller andre vice ordförande kan delta i ett helt 

sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnderna en annan ledamot att vara 

ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den 

tillfällige ordföranden har utsetts. 

Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för 

en längre tid, får nämnderna utse en annan ledamot att vara ersättare för ordförande. 

Ersättaren fullgör ordförandes samtliga uppgifter. 

 

Ersättares tjänstgöring 

17 § 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 

sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.  

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 

om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Ersättarna ska tjänstgöra i den turordning som kommunfullmäktige beslutat inför varje 

mandatperiod. 
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En ersättare som börjat tjänstgöra fortsätter att tjänstgöra även om annan ersättare inom 

det egna partiet anländer. Har ersättare från ett parti börjat tjänstgöra för frånvarande le-

damot i ett annat parti och ersättaren i sistnämnda parti anländer ska han/hon inträda som 

tjänstgörande. 

Växling av tjänstgöring mellan ledamot och ersättare under pågående sammanträde ska 

genomföras först när pågående ärende avslutats. 

 

Ej tjänstgörande ersättares yttranderätt (KL 6 kap. 11 §) 

18 § 

En ersättare som inte tjänstgör vid ett sammanträde får yttra sig, men har inte rätt att ställa 

yrkanden, delta i besluten eller få sin mening antecknad i protokollet. 

 

Deltagande på distans 

19 § 

Kommunstyrelsen/nämnderna får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 

varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 

sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 10 dagar innan sammanträdet anmäla 

detta till styrelsens/nämndens sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 

distans.  

Högst hälften av styrelsens/nämndens ledamöter får delta vid styrelsens/nämndens 

sammanträden på distans. Nämndens ordförande måste finnas fysiskt på plats vid 

sammanträdet. 

Distansdeltagande får inte ske vid sammanträden då sluten omröstning kan komma att 

tillämpas, d.v.s. vid behandling av ärenden som gäller val eller anställning av personal. 

Distansdeltagande får inte ske vid sammanträden då sekretesskyddade ärenden 

behandlas. 

Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 

styrelsen/ nämnden. 

 

Närvarorätt för kommunstyrelsens ordförande, tjänstemän och andra 
utomstående (KL 6 kap. 19 §, KL 7 kap. 8 – 11 §§) 

20 § 

Kommunstyrelsens ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande samt 

tjänstemän med kommunövergripande ansvar får närvara vid samtliga nämnder och delta 

i deras överläggningar. Närvarorätten gäller inte i ärenden som rör myndighetsutövning 

mot någon enskild. Den gäller inte heller i ärenden i vilka det förekommer uppgifter som 

omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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Föredragande tjänstemän och verksamhetschefer får närvara vid samtliga sammanträden 

med den egna nämnden och delta i deras överläggningar.  

Nämnderna beslutar själva om närvarorätt för utomstående, till exempel praktikanter, 

konsulter med mera vid sammanträden, med beaktande av kommunallagens 

bestämmelser. 

Närmare bestämmelser om närvarorätt för verksamhetsspecifika befattningar bestäms av 

respektive nämnd. Om inte nämnderna beslutar annat ska ärenden föredras av 

förvaltningschefen/kommundirektören eller av den som denne utser. 

 

21 § 

Nämnden får besluta att dess sammanträden skall vara offentliga. 

I ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter hos 

nämnderna som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

gäller dock inte offentlighet. Nämnderna beslutar om vilka ärenden undantagna 

sekretessen som får behandlas offentligt. 

 

22 § 

Närvarorätten för personalföreträdare regleras i KL 7 kap. 8 – 17 §§. 

 

Närvarorätt för oppositionsråd (KL 4 kap. 23 §) 

23 § 

Kommunfullmäktige utser en förtroendevald till oppositionsråd för varje parti som har 

mandat i kommunfullmäktige. 

Oppositionsrådens tid för politiskt arbete baseras på antalet mandat/ledamöter i 

kommunfullmäktige. 

Sådan förtroendevald som av kommunfullmäktige tilldelats särskilt uppdrag som 

oppositionsråd får närvara vid samtliga nämndsammanträden och har yttranderätt, men 

ingen förslags- eller beslutanderätt. Närvarorätten gäller inte i ärenden som rör 

myndighetsutövning mot någon enskild. Den gäller inte heller i ärenden i vilka det 

förekommer uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400). 

Oppositionsråd har rätt att temporärt kunna kalla in sin ersättare om rådet inte har någon 

ordinarie ledamot i nämnden/styrelsen och inte kan närvara vid ett sammanträde eller en 

aktivitet. 

 

Beslutförhet (KL 6 kap. 23 §) 

24 § 

Nämnderna får handlägga ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. 
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Jäv (KL 6 kap. 24 – 27 §§, SKL cirkulär 1991:147 11 – 12 §§) 

25 § 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 

får åter tjänstgöra, sedan ärendet har behandlats. 

Den som på grund av annat än jäv avbryter tjänstgöringen under ett sammanträde får 

tjänstgöra igen endast om placerad ersättare tillhör ett annat parti. Detta för att inte påverka 

styrkebalansen mellan partierna. 

 

Reservation (KL 4 kap. 22 §) 

26 § 

Om den som deltagit i ett avgörande av ett ärende vill reservera sig mot beslutet, eller i 

ärendet avge ett särskilt yttrande, ska denne anmäla detta innan sammanträdet avslutas. 

En skriftlig reservation ska lämnas senast vid den tid som fastställts för justeringen av 

protokollet. 

 

Justering av protokoll 

27 § 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. En ersättare till justeraren ska utses. 

Justeraren och ersättaren utses växelvis mellan majoriteten och oppositionen. 

Nämnderna får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafens 

innehåll bör redovisas skriftligt före justeringen. 

Nämndernas protokoll ska anslås på Karlskoga kommuns officiella anslagstavla senast 

två dagar efter justeringen. 

 

Delgivning (KL 6 kap. 31 §) 

28 § 

Behörig att motta delgivning på nämndens vägnar är nämndens ordförande, dennes 

ersättare, kommundirektör/förvaltningschef eller annan anställd som nämnden 

bestämmer. 

 

Undertecknande av handlingar 

29 § 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden i sin helhet eller dess 

utskott ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden 

och kontrasigneras av förvaltningschefen i de fall nämnden inte utsett annan tjänsteman. 

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 
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Utskott (KL 6 kap. 20 §) 

30 § 

Om inte kommunfullmäktige beslutat om att inrätta utskott avgör nämnderna själva om 

utskott ska inrättas. Sådant utskott väljs bland ledamöterna och ersättarna i nämnden. 

Om utskott inrättas, ska nämnderna i samband därmed bestämma hur många ledamöter 

och ersättare utskottet ska ha, dock inte fler än hälften av ledamöterna i nämnden och 

högst fem ledamöter. Nämnderna ska också utse en ordförande och en vice ordförande i 

utskottet.  

Om ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 

fullgöra sitt uppdrag för en längre tid, ska nämnden utse en annan ledamot i utskottet att 

som ersättare för ordförande fullgöra dennes uppgifter. 

 

Utskottets sammanträde 

31 § 

Utskott sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska 

också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst hälften av ledamöterna 

begär det. 

Utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

 

Ersättares tjänstgöring i utskott 

32 § 

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ordinarie ledamot är 

förhindrad att tjänstgöra. 

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den turordning kommunfullmäktige beslutat. 

Avgår en ledamot eller ersättare i utskottet, ska fyllnadsval snarast förrättas. 

 

Presidieberedning 

33 § 

Nämndernas presidium består av ordförande, samt förste vice ordförande och andre vice 

ordförande. 

Kommunfullmäktige utser presidierna vid val av nya nämnder i inledningen av varje ny 

mandatperiod. Kommunfullmäktige utformar presidierna med två representanter ur 

majoriteten och en representant ur oppositionen bland nämndens ledamöter. 

Ärenden till nämnderna ska beredas vid presidieberedning. 
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Allmänna bestämmelser om utbetalning av arvoden och ersättningar (KL 4 kap. 
14 – 15 §§) 

34 § 

Utbetalningarna följer bestämmelserna i ”Arvodesbestämmelser och ekonomiska 

kompensationer till förtroendevalda i Karlskoga kommun” som kommunfullmäktige 

beslutat om.
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Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 

 

Utöver vad som föreskrivs i det allmänna nämndreglementet för Karlskoga kommun, 

gäller dessa bestämmelser för barn- och utbildningsnämnden med tillhörande utskott. 

 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 

Barn- och utbildningsnämndens uppgifter (KL 3 kap. 13 – 14 §§) 

1 § 

Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom förskoleverksamhet, 

skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola i enlighet med skollagen 

(2011:800). 

Barn- och utbildningsnämnden fullgör dessutom kommunens uppgifter inom 

fritidsgårdsverksamhet. 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för utredning, beslut, verkställighet och 

finansiering enligt 9 § 7 p, lag (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade. 

 

Inriktning (KL 6 kap. 7 §, Skollagen (2011:800) 6 kap.) 

2 § 

Utöver vad som sägs i det allmänna nämndreglementet ska barn- och 

utbildningsnämnden aktivt verka för att förhindra kränkande behandling i all verksamhet 

inom nämndens ansvarsområde. 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsformer 

Sammansättning 

3 § 

Utöver vad som sägs i det allmänna nämndreglementet består barn- och 

utbildningsnämnden av elva ledamöter och elva ersättare. 

 

Särskild närvarorätt 

4 § 

Utöver vad som sägs i det allmänna nämndreglementet får förvaltningschef, eller chef 

med förvaltningschefs ställning samt nämndens rektorer, förskolechefer och/eller 

avdelningschefer närvara och delta i överläggningarna vid nämndens sammanträde då 

ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområden behandlas.
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Reglemente för kommunstyrelsen 

 

Utöver vad som föreskrivs i det allmänna nämndreglementet för Karlskoga kommun, 

gäller dessa bestämmelser för kommunstyrelsen med tillhörande utskott. 

 

Kommunstyrelsens verksamhetsområde 

Kommunstyrelsens uppgifter (KL 6 kap. 1 – 2 §§) 

1 § 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för hela den kommunala koncernens 

utveckling och för hela kommunens ekonomiska ställning. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens 

ekonomi och verksamheter. 

Kommunstyrelsen ska med uppmärksamhet följa den verksamhet som bedrivs av de 

övriga nämnderna, av de kommunala bolagen och av kommunalförbund som kommunen 

är medlem i. 

 

2 § 

Kommunstyrelsen ska leda och samordna 

1. den ekonomiska, fysiska och administrativa planeringen, 

2. kommunens personalpolitik, 

3. den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten, 

4. den strategiska bostadspolitiken och främja bostadsförsörjningen och 

samhällsbyggandet, 

5. den strategiska miljöplaneringen och verka för en ekologisk hållbar utveckling, 

6. den strategiska planeringen av infrastrukturen, 

7. utvecklingen av den kommunala demokratin, 

8. informationsverksamheten, 

9. arbetet med att effektivisera administrationen, 

10. utvecklingen av kommunövergripande frågor om informationssystem och IT, 

11. den övergripande utvecklingen av brukar- och medborgarinflytandet i kommunen, 

12. kommunens övergripande utveckling av kvalitetsarbetet, 

13. kommunens säkerhetsarbete, 

14. utveckling av näringsliv, besöksnäring och turism. 
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Kommunstyrelsen ska med uppmärksamhet följa den verksamhet som bedrivs av de 

övriga nämnderna, av de kommunala bolagen och av kommunalförbund som kommunen 

är medlem i. 

Kommunstyrelsen ska vidare vid utövandet av ledning och samordning ägna särskild 

uppmärksamhet åt att kommunens mål avseende jämställdhet, integration och mångfald, 

miljö, folkhälsa, barn- och ungdomsperspektiv, internationella fokus samt en social 

långsiktigt hållbar utveckling uppfylls. 

Kommunstyrelsen ansvarar för och företräder kommunen som ägare till kommunens 

obebyggda mark (förutom allmän platsmark) 

Kommunstyrelsen ska arbete utifrån ett koncernperspektiv, vilket innefattar kommunen 

själv och dess bolag. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att under inledningen av varje ny mandatperiod 

kontrollera och i förekommande fall revidera samtliga nämndavsnitt i detta reglemente. 

 

Styrfunktionen 

3 § 

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att 

1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och 

policys samt ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra 

framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd, 

2. övervaka de av kommunfullmäktige fastställda målen och planerna för att 

verksamheter efterlevs och att kommunens löpande förvaltning utförs effektivt, 

3. tillse att uppföljning sker till kommunfullmäktige från samtliga nämnder om hur 

verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret, 

4. där kommunfullmäktige inte har beslutat annat - bevaka kommunens intressen vid 

bolags- och föreningsstämmor samt andra sammanträden i de företag som kommunen 

helt eller delvis äger eller annars har intresse i, 

5. utöva den fortlöpande tillsynen över verksamheten i sådana företag i fråga om fram-

förallt målinriktning, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv 

 

Ekonomisk förvaltning (KL 6 kap. 4 §) 

4 § 

Utöver vad som sägs i det allmänna nämndreglementet ska kommunstyrelsen ha hand om 

kommunens medelsförvaltning och följa av kommunfullmäktige meddelade föreskrifter. 

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också 

att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta 

de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.  

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår 

bland annat att 
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1. tillse att kommunens försäkringsskydd är tillgodosett, i den mån behovet inte ska 

tillgodoses av annan nämnd, 

2. handha egen donationsförvaltning samt placera sådana medel som ingår i donation 

som förvaltas av kommunen, 

3. vara internbank för kommunen och dess helägda bolag, 

4. svara för kommunens samlade och fortlöpande upphandling 

 

Personal 

5 § 

Utöver vad som sägs i det allmänna nämndreglementet ska kommunstyrelsen ha hand om 

frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

och därvid bland annat  

1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal eller på annat sätt, reglera 

frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 

arbetstagare, 

2. mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, förhandla på kommunens 

vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt, utom vad gäller 11 – 14 och 

38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet (1976:580) inom andra nämnders 

verksamhetsområden, 

3. besluta om stridsåtgärd, 

4. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser som 

rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

5. lämna uppdrag som avses i lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, 

6. anställa kommundirektör samt förvaltningschefer, 

7. förflytta och omplacera arbetstagare till anställning vid annan förvaltning, såvitt över-

enskommelse i frågan inte kan träffas av berörda nämnder, dit sådana tvistiga ärenden 

i första hand får hänskjutas. 

 

Registeransvar 

6 § 

Utöver vad som sägs i det allmänna nämndreglementet ska kommunstyrelsen svara för  

1. kommunens officiella anslagstavla enligt lag (1970:462) om vissa anslag på 

kommunens anslagstavla, 

2. yttranden av ärenden rörande lag (1998:150) om allmän kameraövervakning, 

3. ärenden enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen 

(1996:633), 

4. ärenden rörande tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen enligt lag 

(1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar 
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Övrig verksamhet 

7 § 

Kommunstyrelsen har vidare hand om  

1. marknadsföringen av kommunen, 

2. kommunens centrala informationsverksamhet, 

3. frågor om regional samverkan och regional utveckling, 

4. omvärldsrelationer av betydelse för kommunens utveckling, 

5. de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan 

nämnd 

 Kommunstyrelsen ska före den 1 april varje år lämna kommunfullmäktige en redovisning 

över motioner som kommit in till kommunfullmäktige till och med året dessförinnan och 

som inte slutligt handlagts av kommunfullmäktige. 

 Kommunstyrelsen företräder alla arbetstagare hos valnämnden. 

 

Delegering från kommunfullmäktige (KL 3 kap. 10 §) 

8 § 

Utöver vad som sägs i det allmänna nämndreglementet ska kommunstyrelsen besluta i 

följande grupper av ärenden 

1. vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som kommunfullmäktige 

fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som 

kommunfullmäktige angivit, 

2. utforma kommunstyrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som 

kommunfullmäktige fastställt, 

3. i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommu-

nens talan, ingå förlikning eller på annat sätt avstå från ekonomiska anspråk, 

4. fastställa kommunens finanspolicy, och därvid reglera befogenhetsfördelningen i 

låne- och placeringsärenden inom ramen för av kommunfullmäktige fattade beslut, 

5. avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av 

principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också 

besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet be-

handlas på ordinarie sammanträde med kommunfullmäktige. 

6. Fastighetsarrenden och andra markupplåtelser 

7.  Företaga köp, försäljning, byte och fastighetsreglering, expropriation eller inlösen av 

fastighet eller fastighetsdel 
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Kommunstyrelsens arbetsformer 

Sammansättning 

9 § 

Utöver vad som sägs i det allmänna nämndreglementet består kommunstyrelsen av 13 

ledamöter och 13 ersättare. 

 

Kommunstyrelsens ordförandes särskilda uppgifter 

10 § 

Utöver vad som sägs i det allmänna nämndreglementet åligger det kommunstyrelsens 

ordförande att närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela 

nämndsförvaltning och bolagskoncern. 

 

Kommunalråd 

11 § 

Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige kommunalråd bland sty-

relsens ledamöter. 

Kommunstyrelsens ordförande ska vara kommunalråd. Kommunstyrelsens ordförande har 

ett heltidsuppdrag som kommunalråd. 

 

12 § 

Kommunalråd ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. 

Kommunfullmäktige beslutar om kommunalrådens ansvarsområden. 

 

13 § 

Om ett kommunalråd på grund av exempelvis sjukfrånvaro inte har möjlighet att fullgöra 

sitt uppdrag kan en eller flera förtroendevalda arvoderas för att som vikarierande kommu-

nalråd utföra hela eller delar av uppdraget. 

Beslut om detta fattas av kommunstyrelsen för en tid av högst sex månader. För tid därut-

över beslutar kommunfullmäktige. 

Vikarie ska väljas bland dem som ingår som ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen eller annan nämnd. 

 

Oppositionsråd (KL 4 kap. 23 §) 

14 § 

Utöver vad som sägs i det allmänna nämndreglementet har oppositionsråd vid 

budgetförhandlingen rätt att få sitt budgetförslag antecknat i protokollet. 
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Justering av protokoll 

15 § 

Utöver vad som sägs i det allmänna nämndreglementet utses justerarna i 

kommunstyrelsen växelvis mellan majoriteten och oppositionen. 

 

Utskott 

16 § 

Arbetsutskottet ska från och med mandatperioden 2011 – 2014 bestå av 5 ledamöter och 

5 ersättare. Ledamöter och ersättare väljs för samma tid som de invalts i 

kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottet ska arbeta med arbetsgivarpolitiken. Övriga beslutsbefogenheter och vad 

som vidare ankommer på utskottet framgår av fastställd delegationsförteckning från 

kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottet ska leda och samordna kommunens personalpolitik och utveckla 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare samt leda och 

samordna den övergripande personaladministrativa planeringen. 

Arbetsutskottet ska vidare ha hand om sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvara 

för den näringsmässiga utvecklingen i kommunen samt arbeta med att främja 

kommunens utveckling som högskoleort. 

Arbetsutskottet ska utgöra budgetberedning för kommunens mål- och budgetplanering.  

 

Ordförande i utskott 

17 § 

Kommunstyrelsens ordförande, 1: e vice ordförande samt 2: e vice ordförande skall 

inneha motsvarande uppdrag i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Kommunstyrelsen kan utse annan ledamot att vara ordförande i andra av styrelsen 

inrättade utskott. 
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Reglemente för krisledningsnämnden 

 

Krisledningsnämndens verksamhetsområde 

Krisledningsnämndens arbetsuppgifter 

1 § 

Krisledningsnämnden har till uppgift att fullgöra de uppgifter som föreskrivs i Lag 

(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser 

i fredstid och höjd beredskap. Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som 

avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en 

allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av 

kommunen. 

 

Krisledningens arbetsformer 

Sammansättning 

2 § 

Kommunens krisledningsnämnd består av 5 stycken ordinarie ledamöter med 5 stycken 

ersättare. Ledamöterna är desamma som är utsedda att utgöra kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

 

Träda i funktion 

3 § 

Ordförande, eller vid dennes förfall vice ordförande bedömer när en extraordinär 

händelse medför att nämnden skall träda i funktion och beslutar i sådana fall att så skall 

ske. 

 

Ordförandebeslut 

4 § 

Ordförande, eller vid dennes förfall, vice ordförande får besluta på nämndens vägnar i 

ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut 

skall därefter snarast anmälas till nämnden. 

 

Delegation 

5 § 

Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av 

verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är 
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nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. När 

förhållandena medger det skall de uppgifter som nämnden har övertagit från andra 

nämnder återgå till ordinarie nämnd. 

 

Stöd till enskild 

6 § 

Krisledningsnämnden får under en extraordinär händelse i fredstid besluta om att lämna 

begränsat ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av händelsen. 

 

Bistånd mellan kommuner 

7 § 

Krisledningsnämnden får på begäran besluta om att lämna hjälp till andra kommuner som 

drabbats av en extraordinär händelse. 
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Reglemente för kultur- och föreningsnämnden 

 

Utöver vad som föreskrivs i det allmänna nämndreglementet för Karlskoga kommun, 

gäller dessa bestämmelser för kultur- och föreningsnämnden med tillhörande utskott. 

 

Kultur- och föreningsnämndens verksamhetsområde 

Kultur- och föreningsnämndens uppgifter (KL 3 kap. 13 – 14 §§) 

1 § 

Kultur- och föreningsnämnden är kommunens organ för uppgifter inom kultur och fritid 

samt svarar för stöd till föreningslivet, samtliga områden nedan kallade kultur. 

Nämnden ska därvid bland annat  

1. ansvara för kommunal kulturverksamhet innefattande såväl verksamhet i egen regi 

som stöd till av annan bedriven verksamhet i kommunen och med uppmärksamhet 

följa utvecklingen i de frågor som gäller kulturverksamhet i kommunen samt ta de 

initiativ och framlägga de förslag som nämnden finner påkallade,  

2. genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar, organisationer, 

kulturarbetare och övriga aktiva inom nämndens verksamhetsområde stimulera det 

arbete som dessa bedriver,  

3. fastställa normer för och inom beviljade anslag fördela bidrag till föreningar, studie-

förbund och övriga organisationer,  

4. driva och utveckla kommunens simhall, idrotts- och friluftsanläggningar, 

folkbibliotek, kulturskola, konsthall, teater, konsertlokal (Musikpalatset) och övriga 

anläggningar och institutioner för kulturverksamhet med tillhörande grönområden 

samt handha uthyrning och upplåtelse av till nämndens förfogande ställda lokaler och 

anläggningar,  

5. förvalta annan för kommunens kulturella verksamhet avsedd egendom såsom 

samlingar, donationer och konstverk inomhus,  

6. ansvara för registerhållning och information om konstverk utomhus och delta i 

inventeringar av underhållsbehov och ansvara för bedömningar av vilka 

underhållsåtgärder som ska vidtas,  

7. avge yttrande i plan- och byggärenden som remitteras till nämnden samt även utan 

föregående remiss följa aktuella plan- och byggnadsfrågor och därvid, om nämnden 

finner det påkallat, till vederbörande myndighet framföra sina synpunkter,  

8. verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och 

miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde samt stödja lokalhistorisk forskning 

och hembygdsvårdande verksamhet,  

9. vara rådgivande vid utsmyckning av offentliga platser, bostads- och andra 

bebyggelseområden, i samråd med berörda förvaltningar besluta om placering av 
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verk som ingår i kommunens konstsamlingar samt anskaffa konstverk till 

kommunens förvaltningar,  

10. inom ramen för beviljade anslag och fastställda normer utdela stipendier, 

11. svara för konsumentrådgivning, budget- och skuldrådgivning samt energi- och 

klimatrådgivning i kommunen. 

 

Delegering från kommunfullmäktige (KL 3 kap. 10 §) 

2 § 

Utöver vad som sägs i det allmänna nämndreglementet ska nämnden besluta om 

personval av Karlskoga kommuns representation i de föreningar, styrelser, stiftelser, råd 

etcetera som har anknytning till nämndens förvaltningsområde. 

 

Uppdrag enligt särskild lagstiftning 

3 § 

Nämnden är kommunens arkivmyndighet enligt arkivlagen (SFS 1990:782) och har 

därmed tillsyn över att styrelsen samt övriga nämnderna uppfyller de krav som finns 

beträffande arkivbildningen och arkivvården. Närmare uppgifter om arkivmyndighetens 

och nämndernas uppgifter framgår av kommunens arkivreglemente.  

Nämnden svarar för verksamheten i kommunens folkbibliotek i enlighet med 

bibliotekslagen (SFS 2013:801). 

Nämnden svarar för uppgifter som åligger kommunen enligt lotterilagen (SFS 

1994:1000). 

 

Kultur- och föreningsnämndens arbetsformer 

Sammansättning 

4 § 

Kultur- och föreningsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. 
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Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 

 

Utöver vad som föreskrivs i det allmänna nämndreglementet för Karlskoga kommun, 

gäller dessa bestämmelser för samhällsbyggnadsnämnden med tillhörande utskott. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde 

Samhällsbyggnadsnämndens uppgifter (KL 3 kap. 13 – 14 §§) 

1 § 

Samhällsbyggnadsnämnden ska medverka vid kommunens planering på olika områden, 

inom de övergripande planer och planeringsförutsättningar som finns, lämna förslag till 

verksamhetens utveckling och i övrigt samverka med annan nämnd.  

Nämnden har till uppgift att handlägga bland annat  

1. de frågor inom plan- och bygglagstiftningen samt inom miljölagstiftningen som inte 

utgör myndighetsutövning, 

2. fysisk planering,  

3. miljökvalitetsarbete och miljösamordning,  

4. mätningsverksamhet och kartframställning,  

5. nyanläggning och förvaltning av trafikleder och gatuanläggningar samt skog, parker, 

planteringar, lekplatser och andra offentliga platser.  

6. trafik, trafikförsörjning, trafiksäkerhetsfrågor och kollektivtrafiksamordning,  

7. de trafikuppgifter som avses i lagen om nämnder för vissa trafikfrågor (1978:234) 

gällande lokala trafikföreskrifter (TrF 1998:1276, 10 kap §§), 

8.  frågor om kommunens förråd, maskiner och fordon,  

9. frågor om lokalförsörjning, ny och ombyggnad av fastigheter, in- och uthyrning av 

lokaler och mark som tillhör fastigheten samt drift och underhåll av kommunens 

fastigheter.  

10. konstverk utomhus inkl skötsel och underhåll (kultur och föreningsnämnden ansvarar 

för registerhållning mm - se nämndens reglemente), 

11. frågor om upplåtelse av salutorg och övriga offentliga platser, 

12. ansvara för kommunens adressregister, 

13. besluta i kommunala namnsättningsfrågor, 

14. beredning av taxa för renhållning som beslutas av fullmäktige,  

15. ge ut bestämmelser, anvisningar samt allmänna råd gällande elsäkerhet, 

16. hantera ärenden enligt 10-11§§ lagen om lägenhetsregistret (2006:378) 
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Samhällsbyggnadsnämnden svarar för och företräder kommunen som ägare till 

kommunens alla byggnader och därtill hörande mark. 

Samhällsbyggnadsnämnden är systemägare för de verksamhetsspecifika datasystem som 

används inom nämndens ansvarsområde. 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för den kommunala lantmäterimyndigheten. 

 

Delegering från kommunfullmäktige (KL 3 kap. 10 §) 

2 § 

Utöver vad som sägs i det allmänna nämndreglementet ska samhällsbyggnadsnämnden 

besluta i följande grupper av ärenden  

ansvara för elsäkerhetsfrågor gällande kommunens fastigheter, byggnader och 

anläggningar 

 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsformer 

Sammansättning 

3 § 

Utöver vad som sägs i det allmänna nämndreglementet består samhällsbyggnadsnämnden 

av nio ledamöter och nio ersättare. 

 



  

 26 (28) 

2016-01-26     

 

 

Reglemente för socialnämnden 

 

Utöver vad som föreskrivs i det allmänna nämndreglementet för Karlskoga kommun, 

gäller dessa bestämmelser för socialnämnden med tillhörande utskott. 

 

Socialnämndens verksamhetsområde 

Socialnämndens uppgifter (KL 3 kap. 13 – 14 §§) 

1 § 

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen och vad som i lag 

sägs om socialnämnden.  

Vidare fullgör socialnämnden de uppgifter som åligger kommunen enligt 

1. hälso- och sjukvårdslagen (1982.763), 

2. samtliga insatser enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS), jämte följdförfattningar, förutom insatser enligt  9 § 7 p, 

korttidstillsyn, som barn- och utbildningsnämnden ansvarar för. 

Socialnämnden ansvarar för kommunens mottagande av flyktingar samt fattar beslut i 

frågor rörande boende för ensamkommande barn. 

Socialnämnden ansvarar för kommunens skyldigheter i fråga om arbetsmarknads- och 

sysselsättningsåtgärder. 

 

Delegering från kommunfullmäktige (KL 3 kap. 10 §) 

2 § 

Utöver vad som sägs i det allmänna nämndreglementet ska socialnämnden besluta om 

och tillämpa taxor och avgifter inom förvaltningens verksamhet enligt följande 

1. hyra för lokaler, inventarier och anläggningar (jfr kultur- och föreningsnämnden), 

2. tolktaxa, 

3. tillämpningsföreskrifter och regler för beräkning av avgifter inom vård och omsorg 

samt handikappomsorg, 

4. avgifter för insatser enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS), 

5. avgifter för kommunal hälso- och sjukvård, 

6. vårdavgifter för psykiatrisk vård vid enskild vårdinrättning, 

7. matservice, 

8. övriga avgifter inom socialnämndens ansvarsområde, där nämnden har rätt att ta ut 

avgift (självkostnadsprincipen). 
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Socialnämndens arbetsformer 

Sammansättning 

3 § 

Utöver vad som sägs i det allmänna nämndreglementet består socialnämnden av elva 

ledamöter och elva ersättare.
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Reglemente för valnämnden 

 

Utöver vad som föreskrivs i det allmänna nämndreglementet för Karlskoga kommun, 

gäller dessa bestämmelser för valnämnden med tillhörande utskott. 

 

Valnämndens verksamhetsområde 

Valnämndens uppgifter (KL 3 kap. 13 – 14 §§) 

1 § 

Valnämnden skall fullgöra de uppgifter som framgår av vallagen (2005:837). 

Valnämnden skall särskilt ansvara för att 

1. utse röstmottagare, 

2. utbilda röstmottagare, 

3. genomföra röstmottagning och rösträkning. 

 

Valnämndens arbetsformer 

Sammansättning 

2 § 

Utöver vad som sägs i det allmänna nämndreglementet består valnämnden av fem 

ledamöter och fem ersättare. 

 

Valnämndens administrativa organisation 

3 § 

Valnämndens administration sköts av kommunstyrelsens kansli. 

 

 

 

 


