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Sammanträdesdatum

2019-04-09
Samhällsbyggnadsnämnden

Plats och tid

Tisdagen den 9 april 2019 i A-salen, Nya Folkets Hus, klockan 13:00 – 16:35
Sammanträdet ajounerades från klockan 14:37 -14:51

Beslutande

Peter Wiklund (M), Ordförande
Stefan Herlitz (KD)
Omar Kahtib (M) tjänstgörande ersättare för Hans Karlsson (C) § 50
Simon Jansson (C) tjänstgörande ersättare för Hans Karlsson (C) §§ 51-67
Claes-Göran Erlandson (L)
Mika Takamäki (S), 2:e vice ordförande
Jari Viitakangas (S)
Carola Sandberg (S) tjänstgörande ersättare för Erika Emilsson (V)
Bodil Lennartsdotter Eriksson (MP)
Peter Bäckman (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Omar Khatib (M) §§ 51-67
Jan-Erik Averås (M)
Simon Jansson (C) § 50
Jouni Slagner (S)
Samer Alzeraai (S)

Övriga deltagare

Se nästa sida.

Utses att justera

Claes-Göran Erlandsson (L)

Justeringens plats och tid

Karlskoga Folketshus den 10 april 2019

Ersättare

Peter Bäckman (SD)

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………

Paragrafer

§§ 50-67

Anna-Karin Davidsson
Ordförande

………………………………………………………

Peter Wiklund (M)
Justerare

………………………………………………………

Claes-Göran Erlandsson (L)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Underskrift
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Anna-Karin Davidsson
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Justerarnas signaturer

2019-04-09

Eleonore Åkerlund, förvaltningschef
Anna-Karin Davidsson, förvaltningssekreterare
Susanne Jarl, stabschef
Sandra Andersson, förvaltningsekonom
Bosse Björk, samhällsplaneringschef
Liv Hellquist, avdelningschef mark och planering
Therese Sundin, miljösamordnare
Claes Rydén, fordonssamordnare/enhetschef
Lotta Björkman, utredare
Kristin Södergren, avdelningschef teknik och fastighet
Bengt Holm, lokalförsörjningschef
Oscar Säwström, kommunbiolog
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-04-09
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SBN § 56
Dnr 2018-00247 Äspenäs, del av Högåsen 2:156 m fl. (ÄDP) - Granskning av
detaljplan
12
SBN § 57
Dnr 2019-00113 Belysning på Kulturskolan - Uppdrag att påbörja del av
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SBN § 58
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Justerarnas signaturer
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Sammanträdesdatum

2019-04-09

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 50

Dnr 2019-00003

Verksamhetsrapport 2019
Sammanfattning av ärendet
Eleonore Åkerlund förvaltningschef redovisade den månatliga rapporten
för mars 2019..

Beslutsunderlag
Verksamhetsrapport

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna redovisningen av
verksamhetsrapporten.

Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
___

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-04-09

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 51

Dnr 2018-00313

Yttrande över förslag till Mål och budget 2020-2022
Sammanfattning av ärendet
Med utgångspunkt i verksamhetsresultat och ekonomiskt resultat för
2018 på både kommunövergripande nivå och på styrelse/nämndnivå har
kommunstyrelsens arbetsutskott utarbetat förslag på drift- och
investeringsramar samt formulerat några uppdrag som skickats på remiss
till samtliga nämnder. Planeringsförutsättningarna har varit svåra p.g.a.
den sena regeringsbildningen och i remissen uppmanas nämnderna att
arbeta fram anpassningar till tre olika budgetscenarier.
För samhällsbyggnadsnämnden innebär scenario 1 och 3 att nämnden ges
en oförändrad driftram jämfört med 2019 vilket innebär att nämnden inte
får kompensation för de ökade behov som förvaltningen identifierat
(hyreshöjning, underhåll broar, skötsel naturreservat).
I scenario 2 ska, utöver förutsättningarna i scenario 1 och 3, ett förslag
presenteras på hur förvaltningen kan effektivisera sina kostnader
motsvarande 1 553 tkr.
I skrivelsen finns redogjort för konsekvenserna av de tre
budgetscenarierna.
Vad beträffar investeringsbudgeten har förvaltningen lämnat förslag på
en handfull justeringar i syfte att kunna tidigarelägga byggnation av
Björkbornsbron samt för att kompensera bortfall av ett statsbidrag för
byggnation av gång- och cykelväg.
Förvaltningen föreslår att nämnden antar skrivelsen i sin helhet som sitt
yttrande.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 mars
2019reviderad den 9 april 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskotts skrivelse den 8 mars 2019 (KS
2019.00046)
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslagtill beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 28 mars 2019 som sitt eget
yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott
Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-04-09

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att anta samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 28 mars 2019, reviderad den 9
april 2019, som sitt eget yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Expedieras till
Kommunstyrelsen

___

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-04-09

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 52

Dnr 2018-00052

Omfördelning av investeringsmedel för broar - Mål
och budget 2019-2021
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har äskat 15 Mnkr i investeringsbudgeten för år 2021 för att bygga en ny bro över Timsälven vid
Björkborn. En omfördelning av redan beslutad budget för projektet bro
vid Bofors-Backa skulle möjliggöra att projektet ”Ny bro vid Björkborn”
kan tidigareläggas.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden
besluta att i 2019 års investeringsbudget flytta 5 Mnkr avsatta för bro vid
Bofors-Backa till projektet ”Ny bro vid Björkborn”.
Beslutsunderlag
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”
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att i 2019 års investeringsbudget
flytta 5 Mnkr från projektet bro Backa-Bofors till ”Ny bro vid
Björkborn”.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att i 2019 års investeringsbudget
flytta 5 Mnkr från projektet bro Backa-Bofors till ”Ny bro vid
Björkborn”.
Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kultur- och föreningsförvaltningen
___

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-04-09

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 53

Dnr 2018-00232

Delegeringsordning 2019
Sammanfattning av ärendet
Delgeringsordningen anger att den ska revideras vid behov och genomgå
en övergripande översyn minst vart tredje år. Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning fastställdes januari 2015 och genomgick
en mindre revidering september 2016.
Den delegerade beslutsrätten till tjänsteperson har i sin omfattning inte
förändrats utan det huvudsakliga syftet med revideringen har varit att
föra in lagstiftningsförändringar och andra beslut som påverkar
delegationen samt förenkla och tydliggöra språket i dokumentet.
Delgeringen har även förenklats genom att nämndens delegering i större
omfattning går direkt till handläggare.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden
antar ny delegeringsordning enligt bilaga 1.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 mars 2019
Delegeringsordning 2019

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta ny delegeringsordning
enligt bilaga 1.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att anta ny delegeringsordning
enligt bilaga 1.

Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
___

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-04-09

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 54

Dnr 2018-00211

Slutredovisning jämställd snöröjning
Sammanfattning av ärendet
I Karlskoga kommun har vi sedan 2010 arbetat med snöröjning enligt
principen att gångvägar, cykelvägar och busshållsplatser ska prioriteras
framför bilvägar. Denna prioritering har fått namnet jämställd snöröjning.
Samhällsbyggnadsnämnden har, som ansvarig nämnd för snöröjning,
intresserat sig för den jämställda snöröjning och gett förvaltningen i
uppdrag att undersöka hur den jämställda snöröjning fungerar idag, vad
medborgare och medarbetare och entreprenörer vet om jämställd
snöröjning och hur den kan utvecklas.
För att ta reda på det har bland annat en enkät om jämställd snöröjning
skickats ut till medborgare, medarbetare som arbetar med snöröjning och
entreprenörer. Enkäten visar att begreppet jämställd snöröjning är relativt
välkänt. Däremot kan man se att många medborgare inte anser att
kommunen följer sin egen prioritering, åtminstone inte fullt ut. I en
fritextfråga samt i analys av ”tyck om” som inkommit kan man se ett
mönster i vad kommunen behöver förbättra enligt de svarande.
Vidare har utredningen tittat på budget, olycksstatistik,
upphandlingsavtal, synpunkter via ”tyck om”, tidningsartiklar, intervjuer
med personal som arbetsledde verksamheten under perioden jämställd
snöröjning när infördes mm.
Analys av olycksstatistik och ekonomi visade sig tyvärr inte vara möjligt
pga. av för små datamängder men även av att det finns flera andra
faktorer, som t ex. väder som avgör hur mycket snöröjningen kostar, eller
hur många olyckor som inträffar.
En viktig slutsats är att namnet jämställd snöröjning egentligen döljer ett
vidare begrepp. Följer kommunen de prioriteringar vi har satt upp
gällande jämställd snöröjningen kommer det gynna alla, barn, äldre,
funktionshindrade, med flera oavsett om de är tjej eller kille, kvinna eller
man.
I slutet av rapporten Uppföljning av jämställd snöröjning finns en
åtgärdslista med förslag på åtgärder som kan förbättra den jämställda
snöröjningen i Karlskoga.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-04-09

Samhällsbyggnadsnämnden

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 mars 2019
Uppdragsrapport uppföljning av jämställd snöröjning den 28 februari
2019
Protokoll SBN § 59, Beslut om att godkänna information om nämndens
uppdrag till förvaltningarna från uppdragsdialogen

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna slutredovisning av
nämndens uppdrag till förvaltningen från uppdragsdialogen – avseende
uppföljning av jämställd snöröjning

Yrkande
Peter Wiklund (M) yrkar på att återremittera ärendet till förvaltningen
för att se över beslutsformulering till fortsatt uppdrag av jämställd
snöröjning.
Beslutsgång
Ordförande ställde frågan om beslut ska tas idag eller återremiss och
fann att nämnden beslutade om återremiss.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att återremittera ärendet till
förvaltningen för att se över beslutsformulering till fortsatt uppdrag av
jämställd snöröjning.

Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
___

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-04-09

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 55

Dnr 2019-00109

Begäran om uppdrag, utredning fordonssamordning
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för fordonsförsörjning inom den
kommunala organisationen vilket innebär ansvar för leasingavtal, service
och underhåll av kommunens fordon. Genom att göra en översyn av
behov och nyttjande av fordon finns möjlighet att skapa en mer
samordnad fordonsförsörjning där fordon kan användas mer effektivt.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att ge
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda fordonsanvändning i
kommunen samt presentera förslag till en effektiv samordnad
fordonsanvändning.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 mars 2019

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att ge
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda fordonsanvändning i
kommunen samt presentera förslag till en effektiv samordnad
fordonsanvändning.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att föreslå Kommunstyrelsen att ge
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda fordonsanvändning i
kommunen samt presentera förslag till en effektiv samordnad
fordonsanvändning.

Expedieras till
Kommunstyrelsen
___

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-04-09

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 56

Dnr 2018-00247

Äspenäs, del av Högåsen 2:156 m fl. (ÄDP) Granskning av detaljplan
Sammanfattning av ärendet
Efter att detaljplanen (Äspenäs – del av Högåsen 2:156 m.fl., akt:1883P18/08) gick in i genomförandeskede framgick det att viss problematik
uppstått vad berör detaljplanens gränser mellan kvartersmark och allmän
plats. En ändring av gällande detaljplan behövs för att korrigera
plangränserna. Markområdet är cirka 6 ha stort och ligger i Karlskogas
sydvästra delar. Den tilltänkta detaljplanens syfte är att justera
användningsgränser mellan kvartersmark (bostäder) och allmän plats
(gatumark respektive naturmark) så att planen anpassas till de gator som
är utbyggda i området och bättre anpassas till topografin. Syftet är vidare
att möjliggöra biltrafik på det som i gällande detaljplan är gång- och
cykelväg. Ärendet anses vara förenligt med Karlskoga översiktsplan.
Den 9 oktober 2018 gav Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag till
Samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till ändring av
detaljplan för Äspenäs, del av Högåsen 2:156 m.fl. Samrådhandlingar
arbetades fram under årsskiftet 2018/2019 och förslag till ändring av
detaljplan sändes ut på samråd mellan den 21 februari till den 14 mars
2019.
Under samrådstiden inkom endast synpunkter av rådgivande karaktär
från Länsstyrelsen gällande detaljplanens plangränser. Ytterligare
redaktionella ändringar och mindre justeringar av planhandlingarna har
skett.
Samhällsbyggnadens förslag till beslut är att Samhällsbyggnadsnämnden
beslutar att uppdra Samhällsbyggnadsförvaltningen att ställa ut förslag
till detaljplan på granskning, som ska vara minst två (2) veckor långt.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Äspenäs, del av
Högåsen 2:156 m.fl. – Beslut om granskning av detaljplan, 2019-03-27
(denna handling)
Granskningshandlingar för ändring av detaljplan Äspenäs, del av
Högåsen 2:156 m.fl.(plankarta, planbeskrivning och samrådsredogörelse)

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-04-09

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra Samhällsbyggnadsförvaltningen att ställa ut förslag till detaljplan på granskning, som ska
vara minst två (2) veckor långt.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att uppdra Samhällsbyggnadsförvaltningen att ställa ut förslag till detaljplan på granskning, som ska
vara minst två (2) veckor långt.

Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

___

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-04-09

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 57

Dnr 2019-00113

Belysning på Kulturskolan - Uppdrag att påbörja del
av investerings-projekt "Attraktivt E18" genom att
belysa offentliga byggnader
Sammanfattning av ärendet
Som en del i arbetet med ”Attraktivt E18” föreslås att
samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att belysa fasaderna på två
offentliga byggnader längs E18; Kulturskolan och Bregårdsskolan.
Kulturskolan och Bregårdsskolans byggnader är vackra och ligger väl
synliga från E18. Fasadbelysningar på dessa byggnader skulle skapa en
känsla av ökad trygghet och bidra till att skapa en trevlig stadsmiljö.
Samhällsbyggnadsnämnden har i interbudgeten för 2019, 2,5 Mnkr
avsatta som riktade medel för ”Attraktivt E18”.
Beslutsunderlag
Samhälsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse den 1 april 2019
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 12 februari 2019 § 10 Internbudget 2019
Kommunfullmäktiges protokoll den 19 juni 2018 § 88 Mål och budget
2019-2021
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnen ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag
att belysa fasaderna på Kulturskolan och Bregårdsskolan. För projektet
får del av de 2,5 Mnkr för ”Attraktivt E18” användas.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnen beslutade att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att belysa fasaderna på Kulturskolan och
Bregårdsskolan. För projektet får del av de 2,5 Mnkr för ”Attraktivt E18”
användas.
Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
___

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-04-09

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 58

Dnr 2019-00102

Uppdrag att påbörja investeringsprojekt ny hiss till
Kulturskolan, Pärlgatan 7
Sammanfattning av ärendet
För att succesivt förbättra tillgängligheten till våra kommunala
fastigheter har turen nu kommit till Kulturskolan och Pärlgatan 7.
Kulturskolans övriga byggnader har sedan tidigare full tillgänglighet
avseende hissar och 2011 genomfördes den senaste tillbyggnaden av ny
hiss till Pärlgatan 9.
Nu har turen kommit till Pärlgatan 7 som liksom Pärlgatan 9 är en
flygelbyggnad till Kulturskolan, med liknande utseende och funktion.
Budget
I investeringsbudgeten finns avsatt totalt 1,7 miljoner kronor för
tillgänglighet och ny hiss.
Genomförande
Projektet genomförs enligt Karlskoga kommuns projektmodell.
Projektet kommer att upphandlas som en totalentreprenad och tidigare
genomförd hissentreprenad på Pärlgatan 9 ligger till grund för utförande
och design.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 mars 2019.
Mål & budget 2019-2021 KF § 88
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja upphandling av ny hiss till Pärlgatan 7. Tidigare
avsatta medel för ändamålet är 1,7 miljon kr. Nämnden föreslås att upphandling påbörjas med syfte att ta fram ett beslutsunderlag i form av
produktionskostnad (grön kalkyl) inför det fortsatta arbetet.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

16(29)

Sammanträdesdatum

2019-04-09

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja upphandling av ny hiss till Pärlgatan 7. Tidigare
avsatta medel för ändamålet är 1,7 miljon kr. Nämnden beslutade att upphandling påbörjas med syfte att ta fram ett beslutsunderlag i form av
produktionskostnad (grön kalkyl) inför det fortsatta arbetet.

Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

___

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

17(29)

Sammanträdesdatum

2019-04-09

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 59

Dnr 2019-00100

Uppdrag att påbörja investeringsprojekt kvinnohuset
Sammanfattning av ärendet
Kvinnoföreningen mot våld i nära relationer Karlskoga-Degerfors
bedriver sedan 1982 verksamhet som vänder sig till utsatta kvinnor i
Karlskoga, Degerfors och i viss utsträckning andra kommuner. Den
kanske viktigaste verksamheten består i att ordna akut boende för
kvinnor som inte längre kan vistas i sin hemmiljö. Nuvarande lokaler i
Kvinnohuset invid Björkliden på Baggängsvägen är inte anpassade för
denna verksamhet. Lokalerna är för små, slitna och det saknas nödvändig
avskildhet gentemot omgivningen.
Om- och tillbyggnaden kan utformas så att byggnaden kan fungera för
andra ändamål i framtiden ifall föreningen inte längre behöver hyra
lokalerna. En preliminär kalkyl visar att hyresnivån kommer hamna på en
nivå som föreningen kan klara genom att man i de nya lokalerna kan ta
emot och få ersättning för flera kvinnor med skyddsbehov. Det är vanligt
att kvinnor måste placeras på annan bostadsort och då betalar denna
aktuella kommunen för boendet.
Budget
I investeringsbudgeten finns 17,0 miljoner kronor avsatt för tillbyggnad
av nuvarande kvinnohus. Som underlag för budgeten finns ett framtaget
förslag på utformningen av den nya byggnad och en summarisk
beräkning (gul kalkylsiffra) av byggkostnaden. Det inledande arbete som
är genomfört i samarbete med kvinnoföreningen har tittat på
verksamhetens behov och önskemål och möjligheten att kombinera det
med eventuella framtida behov.
Genomförande
Projektet genomförs enligt Karlskoga kommuns projektmodell.
Projektet ligger med i en gemensam upphandling tillsammans med flera
andra projekt i ett s.k. strategiskt partneringsamarbete.
Efter genomförd förstudie/förprojektering kan fastställande av aktuell
produktionskalkyl presenteras för nämnden tidigast under hösten 2019.
Efter godkänd produktionskalkyl kan genomförandefasen som tidigast
påbörjas under senhösten 2019.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

18(29)

Sammanträdesdatum

2019-04-09

Samhällsbyggnadsnämnden

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 mars 2019.
Mål & budget 2019-2021 KF § 88
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja projektering av nytt kvinnohus. Tidigare avsatta
medel för ändamålet är 17,0 miljon kr. Nämnden föreslås att en förprojektering (skede 1) påbörjas med syfte att ta fram ett beslutsunderlag
med redovisning av ritningsunderlag och produktionskostnad inför det
fortsatta arbetet.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja projektering av nytt kvinnohus. Tidigare avsatta
medel för ändamålet är 17,0 miljon kr. Nämnden beslutade att en förprojektering (skede 1) påbörjas med syfte att ta fram ett beslutsunderlag
med redovisning av ritningsunderlag och produktionskostnad inför det
fortsatta arbetet.

Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

___

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

19(29)

Sammanträdesdatum

2019-04-09

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 60

Dnr 2019-00101

Uppdrag att påbörja investeringsprojekt Upprustning och ny entré till Bregårdsskolans aula
Sammanfattning av ärendet
Bregårdsskolans aula är Karlskogas största lokal för konserter och
musikarrangemang och har under lång tid varit Karlskogas främsta arena
för konsertverksamhet.
För att möta dagens krav på tillgänglighet och lokalutformning behöver
nu en genomgripande översyn göras. Bregårdsskolans aula är i stort
behov av upprustning och modernisering. Som ett första steg på vägen
till en modern och attraktiv konsertlokal har en förstudie tagits fram som
beskriver hur en upprustning kan genomföras.
Budget
I investeringsbudgeten finns avsatt totalt 14,0 miljoner kronor för åren
2020-2022.
Genomförande
Projektet genomförs enligt Karlskoga kommuns projektmodell.
Projektet ligger med i en gemensam upphandling tillsammans med flera
andra projekt i ett s.k. strategiskt partneringsamarbete. Efter genomförd
förprojektering kan fastställande av aktuell produktionskalkyl presenteras
för nämnden tidigast under hösten 2019. Efter godkänd produktionskalkyl kan genomförandefasen som tidigast påbörjas under våren 2020.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 mars 2019.
Mål & budget 2019-2021 KF § 88

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja projektering av ny entré till Bregårdsskolans
aula. Tidigare avsatta medel för ändamålet är 14,0 miljon kr. Nämnden
föreslås att en förprojektering (skede 1) påbörjas med syfte att ta fram ett
beslutsunderlag med redovisning av ritningsunderlag och
produktionskostnad inför det fortsatta arbetet.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

20(29)

Sammanträdesdatum

2019-04-09

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja projektering av ny entré till Bregårdsskolans
aula. Tidigare avsatta medel för ändamålet är 14,0 miljon kr. Nämnden
beslutade att en förprojektering (skede 1) påbörjas med syfte att ta fram
ett beslutsunderlag med redovisning av ritningsunderlag och
produktionskostnad inför det fortsatta arbetet.

Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

___

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

21(29)

Sammanträdesdatum

2019-04-09

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 61

Dnr 2018-00334

Begäran om yttrande - Medborgarförslag om
idrottshall vid Karlbergsområdet A
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag som väcktes i kommunfullmäktige den 20
september 2018 § 185 föreslår en omprövning av beslutet att placera
ny idrottshall vid Karlbergshallen (diarienr 2018-00362).
Förslagsställaren föreslår att den nya idrottshallen placeras vid
Möckelngymnasiet. Som argument för omplaceringen hänvisas till ett
behov av mer undervisningslokaler i anslutning till skolan och även som
en konkurrensfördel för Möckelngymnasiet i förhållande till andra
skolor.
Förslagsställaren har bjudits in till samhällsbyggnadsnämndens
presidium den 27 mars 2019 för att redogöra för förslaget.
Bakgrund
Behovet av den nu planerade idrottshallen i Karlberg grundas på
önskemål från Kultur- och föreningsförvaltningen. Efter att
Karlbergsskolans högstadium avvecklades har planerna för ett mer
koncentrerat idrottcenter runt Karlsbergshallen växt fram. KUF har
succesivt hyrt in fler och fler lokaler för det föreningsbehov som finns.
I dag har innebandy- karate- och budoföreningarna sin hemvist i
Karlbergshallen. Behovet av en fullstor idrottshall har länge funnits på
önskelistan och ursprungligen var tanken att bygga ut den befintliga
hallen i Karlberg. Önskemålet om den nu planerade idrottshallen har
kommit från KUF som hela tiden har varit tänkt som hyresgäst till hallen.
Det är KUF:s behov av en fullstor bollhall, tillsammans med övriga
idrottslokaler i Karlbergshallen, som har varit vägledande i
genomförandet och placeringen av den nya hallen.
Helt nyligen har en lokalutredning avseende Möckelngymnasiet
Karlskoga (SBN 2017-00053) genomförts. I den utredningen har det inte
framkommit något behov av en ny (en till) idrottshall vid Möckelngymnasiet. Det som lyfts i utredningen är att verksamheten ser ett behov
av ett större gym i Bergslagshallen. Idag hyr verksamheten in sig på
privata gym vid undervisning i halv- eller helklass.
Till det kan läggas att den nu planerade idrottshallen ligger på ca 10
minuters gångavstånd från Möckelngymnasiet, vilket innebär att den
kommer att vara väl tillgänglig för skolan om de önskar hyra in sig i den
nya hallen.
Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

22(29)

Sammanträdesdatum

2019-04-09

Samhällsbyggnadsnämnden

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 mars 2019.
Medborgarförslag angående omprövning av placering ny idrottshall den
20 september 2018.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
medborgarförslaget, mot bakgrund av det som redan
planerats/genomförts, inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige
besluta att medborgarförslaget, mot bakgrund av det som redan
planerats/genomförts, inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd.

Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

___

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

23(29)

Sammanträdesdatum

2019-04-09

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 62

Dnr 2018-00335

Begäran om yttrande - Medborgarförslag om
idrottshall vid Karlbergsområdet B
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag som väcktes i kommunfullmäktige den 20
september 2018 § 185 föreslår en omprövning av beslutet att placera
ny idrottshall vid Karlbergshallen (diarienr 2018-00362).
Förslagsställaren föreslår att den nya idrottshallen placeras vid
Möckelngymnasiet. Som argument för omplaceringen hänvisas till ett
behov av mer undervisningslokaler i anslutning till skolan och även som
en konkurrensfördel för Möckelngymnasiet i förhållande till andra
skolor.
Förslagsställaren har bjudits in till samhällsbyggnadsnämndens
presidium den 27 mars 2019.
Bakgrund
Behovet av den nu planerade idrottshallen i Karlberg grundas på
önskemål från Kultur- och föreningsförvaltningen. Efter att
Karlbergsskolans högstadium avvecklades har planerna för ett mer
koncentrerat idrottcenter runt Karlsbergshallen växt fram. KUF har
succesivt hyrt in fler och fler lokaler för det föreningsbehov som finns.
I dag har innebandy- karate- och budoföreningarna sin hemvist i
Karlbergshallen. Behovet av en fullstor idrottshall har länge funnits på
önskelistan och ursprungligen var tanken att bygga ut den befintliga
hallen i Karlberg. Önskemålet om den nu planerade idrottshallen har
kommit från KUF som hela tiden har varit tänkt som hyresgäst till hallen.
Det är KUF:s behov av en fullstor bollhall, tillsammans med övriga
idrottslokaler i Karlbergshallen, som har varit vägledande i
genomförandet och placeringen av den nya hallen.
Helt nyligen har en lokalutredning avseende Möckelngymnasiet
Karlskoga (SBN 2017-00053) genomförts. I den utredningen har det inte
framkommit något behov av en ny (en till) idrottshall vid Möckelngymnasiet. Det som lyfts i utredningen är att verksamheten ser ett behov
av ett större gym i Bergslagshallen. Idag hyr verksamheten in sig på
privata gym vid undervisning i halv- eller helklass.
Till det kan läggas att den nu planerade idrottshallen ligger på ca 10
minuters gångavstånd från Möckelngymnasiet, vilket innebär att den
kommer att vara väl tillgänglig för skolan om de önskar hyra in sig i den
nya hallen.
Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

24(29)

Sammanträdesdatum

2019-04-09

Samhällsbyggnadsnämnden

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 mars 2019.
Medborgarförslag angående omprövning av placering ny idrottshall den
20 september 2018.

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
medborgarförslaget, mot bakgrund av det som redan
planerats/genomförts, inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige
besluta att medborgarförslaget, mot bakgrund av det som redan
planerats/genomförts, inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd.

Expedieras till
Kommunfullmäktige
___

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

25(29)

Sammanträdesdatum

2019-04-09

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 63

Dnr 2019-00086

Val av kontaktpolitiker till ungdomsfullmäktige
Sammanfattning av ärendet
Karlskoga kommun har beslutat att under projektiden 2017-2019 ska
formerna för ett ungdomsfullmäktige tas fram, implementeras,
systematiseras, kommuniceras och fastställas.
Genom möte mellan ungdomsfullmäktige, nämnder och styrelser i
Karlskoga har ett förslag framkommit att tillsätta kontaktpolitiker från
samtliga nämnder. Syftet med kontaktpolitiker för ungdomsfullmäktige
är att skapa relationer och vägar för påverkan mellan Karlskogas
ungdomar och förtroendevalda. Det ska ge nämndens ledamöter
möjlighet att stärka bilden av ungdomars perspektiv och frågor som rör
ungdomar, likväl som det synliggör påverkansvägar för ungdomar.
Folkhälsonämnden föreslår att samtliga nämnder utser en
kontaktpolitiker till Karlskoga ungdomsfullmäktige och att kostnaden för
detta tas av respektive nämnd, kostnaden har inte hanterats i
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse den 1 april 2019
Folkhälsonämndens tjänsteskrivelse den 5 mars 2019
Folkhälsonämndens ordförandebeslut 11 mars 2019

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden utser Peter Wiklund (M) till ordinarie
kontakt politiker och ersättare Mika Takamäki (S) under mandatperioden
2019-2022.

Expedieras till
Folk- hälsoförvaltningen
___

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

26(29)

Sammanträdesdatum

2019-04-09

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 64

Dnr 2019-00115

Samhällsbyggnadsnämndens presidiets deltagande i
konferens, Tillsammans mot brott den 14 maj

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har fått en inbjudan till en konferens för att
stärka det lokala brottsförebyggande arbetet genom att stärka användarkompetensen och förståelsen kring varför människor begår brottshandlingar, men även lyfta situationell handlingsteori.
Datum: 14 maj Karlskoga Nya Folketshus, 8.30 – 15.30
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att nämndens presidie deltar i
konferensen.

Beslutsunderlag
Inbjudan” Tillsammans mot brott den 14 maj”

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att nämndens presidie deltar i
konferens den 14 maj 2019 ” Tillsammans mot brott”

Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

___

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

27(29)

Sammanträdesdatum

2019-04-09

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 65

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 mars anmäls SBN 2019-00002
Mark och planering mars 2019
Teknik och fastighetsavdelningen mars 2019

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna redovisningen av
anmälda delegationsbeslut.

___

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2019-04-09

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 66

Dnr 2019-00004

Inkomna handlingar
Beslut-201800393-KS-§ 74
Beslut-201800432-KS-§ 76
Beslut-201900046-KS-§ 16
Dialoglunch 8 mars Skrantaskolan
Protokoll KPR 2019-02-19
Protokollsutdrag KF 2019-02-26 § 56 Kommunövergripande
internkontroll - System och rutiner i kommunen - införandet av
heltidsprojektet inte blir kostnadsdrivande-

___

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

28(29)

Sammanträdesprotokoll

29(29)

Sammanträdesdatum

2019-04-09

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 67

Dnr 2019-00005

Samhällsbyggnadsinformation
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen informerade nämnden om följande.
Kommunbiolog Oscar Säwström informerade nämnden om följande
Lona-projekt;
1.
2.
3.
4.

LONA Guidning
LONA Informationskampanj Terrängkörning
LONA Naturvårdsbiblioteket
LONA Förslag till nya naturreservat utmed Svartälven

Övriga punkter utgick.

___

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

