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Sammanträdesdatum

2019-10-08
Samhällsbyggnadsnämnden

Plats och tid

Tisdagen den 8 oktober 2019 i Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 08:30 16:00
Sammanträdet ajournerades 10.45–11.00 och12:00-13:00 och 14:00-14:10

Beslutande

Peter Wiklund (M), Ordförande
Stefan Herlitz (KD)
Hans Karlsson (C), 1:e vice ordförande
Claes-Göran Erlandson (L)
Mika Takamäki (S), 2:e vice ordförande
Jari Viitakangas (S) klockan 8:30-15:05 §§117-129
Henrik Tynnhammar (V) tjänstgörande ersättare för Erika Emilsson (V)
Bodil Lennartsdotter Eriksson (MP)
Peter Bäckman (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Omar Khatib (M)
Jan-Erik Averås (M) klockan 8:30-12:00 §§117-125
Carola Sandberg (S)
Samer Alzeraai (S)
Jimmy Hedström (SD) klockan 8:30-14:40 §§117-129

Övriga deltagare

Se nästa sida.

Utses att justera

Henrik Tynnhammar (V)

Justeringens plats och tid

Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Ersättare

Mika Takamäki (S)

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………

Paragrafer

§§ 117-129

Anna-Karin Davidsson
Ordförande

………………………………………………………

Peter Wiklund (M)
Justerare

………………………………………………………

Henrik Tynnhammar (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Anna-Karin Davidsson
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2019-10-30
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Övriga deltagare

Justerarnas signaturer

2019-10-08

Eleonore Åkerlund, förvaltningschef
Anna-Karin Davidsson, förvaltningssekreterare
Sandra Andersson, förvaltningssekreterare
Susanne Jarl, stabschef
Kristine Södergren, avdelningschef teknik och fastighet
Emil Wistbacka, projektledare
Anne Ågren, kommunstyrelsens ledningskontor
Karin Lindqvist, upphandlingschef
Andreas Persson, upphandlare
Daniel Ekelund, miljösamordnare
Jasmine Delin, miljösamordnare
Andreas Eriksson, miljösamordnare
Agnetha Köhler, trafikingenjör
Daniel Berg, gatuchef
Joakim Sylvaner, planarkitekt
Ann Dakovic, stadsarkitekt
Bengt Holm, lokalförsörjning chef
Robert Brånn, fastighetschef
Liv Hellquist, avdelningschef mark och exploatering
Johanna Eklind, verksamhetsutvecklare
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-10-08
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§ 118
§ 119
§ 120
§ 121
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§ 123
§ 124
§ 125
§ 126
§ 127
§ 128
§ 129
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Gång- och cykelväg över Timsälven vid Alfred Nobels Björkborn ........................................... 9
Revidering av avgifter parkeringsanmärkningar....................................................................... 11
Slutredovisning av projekt - Beläggning 2018 ......................................................................... 13
Uppdrag att utreda de ekonomiska förutsättningar vid Bofors stationsområde ........................ 14
Inbjudan till en dag med fokus på strand, vatten och landsbygd - den 17 oktober 2019 .......... 16
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Sammanträdesdatum

2019-10-08

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 117

Dnr 17277

Information om Finskt förvaltningsområde och
minoritetslagen
Sammanfattning av ärendet
Anne Ågren från kommunstyrelsens ledningskontor informerade
nämnden om Finskt förvaltningsområde och minoritetslagen.
Riksdagen har beslutat om en minoritetspolitik och ett erkännande av
fem nationella minoriteter och deras språk. Politiken utgår från
Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter, som
Sverige har anslutit sig till. Den 1 januari 2012 blev Karlskoga kommun
finsk förvaltningskommun. Det innebär att sverigefinnar i kommunen ska
stöttas när det gäller t.ex möjligheter att tala finska, att behålla och
utveckla sin kultur och att ha inflytande i frågor som berör dem.
Detta kan vara:
· information om kommunens verksamhet på finska
· finska sidor på kommunens webbplats
· broschyrer
· öppna informationstillfällen
I Karlskoga kommun är det Anne Ågren som arbetar som
verksamhetsutvecklare för finskt förvaltningsområde.
Beslutsunderlag
Muntlig presentation av Anne Ågren

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna informationen.

Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

__

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-10-08

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 118

Dnr 17358

Kommunal upphandling
Sammanfattning av ärendet
Upphandlingschef Karin Lindqvist och Andreas Persson från
kommunstyrelsens ledningskontor informerade nämnden om kommunal
upphandling, riktlinjer och upphandlingspolicy, samt om upphandlingsenhetens arbete, som är att vara internkonsulter i upphandlingsfrågor
samt att upphandla och teckna kommungemensamma ramavtal.

Beslutsunderlag
Muntlig föredragning av Karin Lindqvist och Andreas Persson

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna informationen.

Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

__

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 119

Dnr 2019-00003

Verksamhetsrapport 2019
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Eleonore Åkerlund och förvaltningsekonom Sandra
Andersson fördrog förvaltningens verksamhetsrapport avseende
september 2019.

Beslutsunderlag
Verksamhetsrapport september 2019

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna redovisningen av
verksamhetsrapporten.

Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

__

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 120

Dnr 2019-00286

Beslut om odlingslotter Karlskoga kommun
Sammanfattning av ärendet
I Karlskoga kommun finns fyra områden med odlingslotter. I dagsläget
präglas samtliga odlingslottsområden i kommunen av dålig skötsel och
bristande organisation. Detta leder till att boende i närheten av vissa
områden kontinuerligt klagar på hur områdena ser ut samt att områdena
växer igen och att förutsättningarna för att nyttja odlingslotterna sakta
försvinner.
I och med att områdena varit eftersatta under många års tid och ingenting
har hänt av egen kraft finns endast två alternativ till fortsatt arbete,
avveckling eller utveckling. Att låta situationen vara som den är i
dagsläget är inte ett alternativ.
Om kommunen vill ha kvar odlingslottsområdena krävs ett nytt sätt att
arbeta med områdena. Därför föreslås att kommunen tar över driften av
odlingslottsområdena och att varje enskild odlingslottsinnehavare skriver
ett avtal direkt med Karlskoga kommun.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse den 27 september 2019

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att fortsätta arbetet med
vidareutveckling av odlingslottsområdena i Häsängen, Löten,
Brickegården och Flottnäset samt att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag genomföra arbetet i enlighet med Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 september 2019.

Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
__

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-10-08

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 121

Dnr 2019-00252

Avfallstaxa 2020
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med Karlskoga Energi
& Miljö och en politisk referensgrupp arbetat fram förslaget till ny
avfallstaxa. Till den politiska referensgruppen har samtliga partier, som
är representerade i kommunfullmäktige i Karlskoga, blivit inbjudna.
Renhållningsbolaget ser kommande kostnadsökningar i verksamheten
som inte kan täckas av nuvarande intäktsnivå i taxan och förslaget är att
avfallstaxans ingående debiteringsgrundande delar (exklusive de delar
som berör tömning av fosforfällor) höjs med 2,5 %.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 september 2019
Karlskoga Energi och Miljö tjänsteskrivelse 30 augusti 2019
Avfallstaxa 2020 den 26 september 2019.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att fastställa Avfallstaxa för 2020 daterad
2019-09-26.
Avfallstaxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2020.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
__

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 122

Dnr 2018-00058

Gång- och cykelväg över Timsälven vid Alfred
Nobels Björkborn
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i juni 2019 att ge
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en förstudieför att reda
ut förutsättningarna för att bygga en ny bro över Timsälven vid Alfred
Nobels Björkborn. Resultatet av förstudien skulle redovisas under hösten
2019.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har anlitat WSP för att utreda
förutsättningarna med tre broalternativ. WSP redovisar i sin rapport de
förutsättningar som finns med de olika broalternativen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden
beslutar att utse ett av de tre broalternativen till det slutliga att arbeta
vidare med.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskivelse den 26 september 2019
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 12 juni 2019
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 maj 2019
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 6 februari 2019 § 24
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 april 2019
”Omfördelning av medel i investeringsbudget för 2019”
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 april 2019
”Yttrande över förslag på drift- och investeringsbudget 2020-2022 samt
specifikt uppdrag (KS 2019.00046)
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 12 februari 2019 § 10
”Internbudget 2019”
Kommunfullmäktiges protokoll den 19 juni 2018 § 88 ”Mål och budget
2019-2021”
Yrkanden
Peter Wiklund(M) och Mika Takamäki (S) yrkar att bygga en bro
liknande den i alternativ 2 som redovisats i rapporten.
Propositionsordningar
Ordförande ställde yrkandet under proposition och fann att nämnden
beslutade enligt Peter Wiklund(M) och Mika Takamäki (S) yrkande att
bygga en bro liknande den i alternativ 2 som redovisats i rapporten.
Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-10-08

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna återrapporteringen
kring förstudien.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att bygga en bro liknande den i alternativ 2 som
redovisats i rapporten.

Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

__

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 123

Dnr 2019-00132

Revidering av avgifter parkeringsanmärkningar
Sammanfattning av ärendet
Nuvarande avgifter för parkeringsanmärkningar gällande parkering på
gatumark har setts över. Syftet med översynen har varit att anpassa
avgifterna för att underlätta besöksparkeringen till centrum. Genom en
avgiftsjustering visar kommunen att det lönar sig att parkera på anvisade
p-platser istället för på platser där det råder förbud att stanna eller parkera
fordon. På så vis kan man åstadkomma en ökad omsättning av parkerade
fordon.
Karlskoga ligger lägre med sina avgifter för parkeringsanmärkningar
jämför med många av de närliggande kommunerna och därför bör dessa
höjas för att jämna ut differenserna. I exempelvis Örebro och Karlstad är
avgifterna 1000kr, 600kr och 400kr.
Gällande de avgifter som föreslås ändras har Karlskoga idag maxbelopp
300 kr respektive 500 kr.
För att säkerställa trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet höjs
felparkeringstaxan i syfte att trafikanter ska respektera och följa de
föreskrifter om stannande och parkering som finns i Trafikförordningen
(SFS 1996:1276) samt Karlskoga kommuns lokala trafikföreskrifter om
stannande och parkering.
Förslag till nya avgifter:
Stannande eller parkering på plats med förbud att stanna eller parkera
enligt lokala trafikföreskrifter – 1000 kr
Stannande eller parkering på busshållplats eller i kollektivkörfält –
1000 kr
Stannande eller parkering i eller inom 10 m före eller efter vägkorsning
(3 kap 53 § Trafikförordningen) – 1000 kr
Stannande eller parkering inom 10 m före övergångsställe
(3 kap 53 § Trafikförordningen) – 1000 kr
Stannande eller parkering mot färdriktningen eller tvärs längsriktningen
(3 kap 52 § Trafikförordningen) – 1000 kr
Stannande eller parkering på gång- eller cykelvägbana
Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-10-08

Samhällsbyggnadsnämnden

(3 kap 48 § Trafikförordningen) – 1000 kr
Parkering på plats med förbud att parkera fordon
enligt lokala trafikföreskrifter – 600 kr
Ej erlagt avgift för eller stått för länge på avgiftsbelagd parkering
enligt lokala trafikföreskrifter – 400 kr
Stannande eller parkering i terräng
(3 kap. 48 § Trafikförordningen) – 1000 kr

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 september 2019

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna förslaget till nya
avgifter för parkeringsanmärkningar i Karlskoga kommun och skickar
det vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

__

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 124

Dnr 2019-00300

Slutredovisning av projekt - Beläggning 2018
Sammanfattning av ärendet
Utifrån kommunens asfaltsprogram som består av ett inventeringsunderlag, så läggs varje år de mest prioriterade vägarna, gatorna, GCvägarna och parkeringarna som är i kommunal ägo.
Projektmålen får anses ha uppnåtts. Dock så kvarstår även fortsatt ett
gigantiskt underhållsbehov då tilldelade budgetmedel under flera
decennier långt understigit underhållsbehovets storlek. Dessutom har
förutsättningarna ändrats på senare år då det går tyngre trafik på hela
vägnätet numera. Så även fortsatt kommer det krävas väldigt skarpa
prioriteringar för akuta åtgärder för att varje år försöka avgöra vilka
sträckor det är som har allra nyläggning behovet av nyläggning istället
för att kunna planera långsiktigt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden
ska godkänna slutrapporten
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 september 2019
Bilaga 1: Slutrapport Asfalt 2018

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna redovisningen av
slutrapporten för projekt Asfalt 2018.

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

__

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 125

Dnr 2015-00073

Uppdrag att utreda de ekonomiska förutsättningar
vid Bofors stationsområde
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden och Kultur- och föreningsnämnden har haft
en diskussion om hur viktiga kulturhistoriska värden kan bevaras och
utvecklas i Karlskoga. Kultur- och föreningsnämnden har fått mer
begränsade resurser och måste göra prioriteringar samtidigt som Kultur
och föreningsnämnden vill prioritera Alfred Nobels Björkborn. Därför
behöver ett bättre beslutsunderlag tas fram avseende Bofors station,
Korpkullen och Gråbo inklusive området kring dessa byggnader och
presenteras i en gemensam rapport av samhällsbyggnadsförvaltningen
och kultur- och föreningsförvaltningen.
Följande uppgifter som ska tas fram i en gemensam rapport är:
- Samtliga hyresavtal specificerade på resp. hyresgäst och fastighet.
- Hyresavtalet mellan Kultur och Förening- och
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
- Driftskostnader redovisade per fastighet.
- Driftskostnad för ytterområdet.
- Kostnader för uppdrag som lagts ut externt
- Underhållsplaner för resp. fastighet som inkluderar
prognostiserade kostnader.
- KFF:s hyreskostnader per fastighet
- Externa hyresintäkter per fastighet och hyresgäst.
Rapporten bör presenteras den 23 oktober 2019 då Samhällsbyggnadsförvaltningen har sin beredning.
Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att tillsammans
med kultur- och föreningsförvaltningen utreda de ekonomiska
förutsättningarna vid Bofors stationsområde.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 september 2019
Inkommen epost den 24 september uppdrag Bofors stationsområde.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

15(19)

Sammanträdesdatum
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Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med kultur- och föreningsförvaltningen utreda de ekonomiska förutsättningarna vid Bofors
stationsområde.

Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kultur- och föreningsförvaltningen

__

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 126

Dnr 2019-00305

Inbjudan till en dag med fokus på strand, vatten och
landsbygd - den 17 oktober 2019
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har fått en inbjudan att delta till en dag med
fokus på strand, vatten och landsbygd - den 17 oktober 2019.
Samhällsbyggnadsnämnden har att besluta om och vilka som ska delta
den 17 oktober 2019 för att erhålla arvode förslag är att presidiet deltar.

Beslutsunderlag
Inbjudan till en dag med fokus på strand, vatten och landsbygd - den 17
oktober 2019

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att samhällsbyggnadsnämndens
preside deltar i konferensen en dag med fokus på strand, vatten och
landsbygd - den 17 oktober 2019.

Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

__

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

17(19)

Sammanträdesdatum
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 127

Dnr 2019-00002

Delegationsärenden 2019
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till
ordförande, förvaltningschef och tjänstemän enligt gällande
delegeringsordning. Dessa beslut redovisas månatligen för nämnden.
Redovisningen innebär inte att samhällsbyggnadsnämnden får ompröva
eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det
samhälsbyggnadsnämnden fritt att återkalla lämnad delegation.
Delegationsbeslut för september anmäls SBN 2019-00002
Mark- och planering september 2019
Teknik- och fastighetsavdelningen september 2019

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna redovisningen av
anmälda delegationsbeslut.

Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

__

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 128

Dnr 2019-00004

Inkomna handlingar
Beslut-201700498-KS-§ 191
Beslut-201900279-KS-§ 188
Beslut-201900287-KS-§ 15
Beslut-201900288-KS-§ 13
Beslut-201900382-KS-§ 222
Beslut-201900383-KS-§ 223
Dialoglunch 190906 Österledsskolan Kga
Kristinehamns ÖP - Utställningsyttrande Kg
Näringslivsstrategi
organisation förvaltning mark och exploatering
organisation förvaltning
Skrivelse bildande av myndighetsförvaltning
Skrivelse exploateringsfrågor förs till Kommunstyrelsen 2019-09-26

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 129

Dnr 2019-00005

Samhällsbyggnadsinformation
Samhällsbyggnadsförvaltningen informerade nämnden i följande:
Projektredovisning
- Bengt Holm informerade om det pågående arbetet med nytt
produktionskök och ny idrottshall i Karlberg.
- Fastighetschef Robert Brånn informerade om det pågående
arbetet på Nobelstadion och Kilsta IP.
- Agnetha Köhler redogjorde för arbetet rörande återtagande av
broar i Karlskoga.
Daniel Berg, gatuchef, redovisade utvecklingsarbetet med Jämställd
snöröjning.
Joakim Sylvaner planarkitekt informerade om ändrat planförfarande efter
samrådskede som ändras från ny detaljplanen till ändring av detaljplan
för Storängstorp 1, Storängen.
Stadsarkitekt Ann Dakovic informerade nämnden om Länsträff den 24
september 2019 med Riksarkitekt.
Förvaltningschef Eleonore Åkerlund framförde ett önskemål till nämnden
om att få ett uppdrag ifrån nämnden att ta fram en belysningsstrategi.
Daniel Ekelund, miljösamordnare, informerade nämnden om ett
pågående arbete och projekt om cykling och cykelvägar i Karlskoga. En
lokal- samt en regional cykelplan håller på att tas fram.
Informationsfilm PBL avsnitt 4 visades för nämnden.
Ordförande Peter Wiklund och förvaltningschef Eleonore Åkerlund
informerade nämnden om följande Råd och nätverk:
- Funktionshindersråd
- Brottsförebyggande rådet
- Ungdomsfullmäktige
Nämnden hade fortsatt arbete med workshop rörande ”Mål o
indikatorer”.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

