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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 89

Dnr 2019-00139

Vänern 7, Maskinvägen - Antagande av detaljplan
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i maj 2019 i uppdrag av
samhällsbyggnadsnämnden att upprätta förslag till ändring av detaljplan
(ÄDP) för Vänern 7, Maskinvägen.
Fastigheten Vänern 7 vid Maskinvägen regleras idag av en detaljplan
från 1957 med ändamålet småindustri. Utnyttjandegraden är begränsad
till 20 % av fastighetens totala areal. Utveckling av verksamheten har nu
kommit begränsas av den låga utnyttjandegraden då fastigheten redan är
bebyggd till drygt 30 %. För att kunna öka produktionen behöver
företaget göra en tillbyggnad, det är dock inte möjligt att medge bygglov
utan att detaljplanen ändras.
Den ändring av detaljplanen (ÄDP) som nu upprättats har som
huvudsyfte att öka utnyttjandegraden för fastigheten Vänern 7 så att
planerad tillbyggnad kan genomföras. Ändringsområdet begränsas till att
omfatta i princip bara den yta som krävs för tillbyggnaden, ca 180 m²,
och inom denna yta får 100 % av byggrätten bebyggas oberoende av hur
stor andel av fastigheten i övrigt som är bebyggd. Inom ändringområdet
ökas även högsta tillåtna byggnadshöjd från 7,5 till 10,0 meter samt att
regleringen av takvinkel utgår. Anledningen till att inte hela fastigheten
ges en ökad utnyttjandegrad är att det i så fall skulle ställas krav på
särskilt omhändertagande av dagvatten, vilket inte är aktuellt om bara
den begränsade ytan om 180 m² bebyggs.
Jämfört med samrådhandlingen har två smärre justeringar gjorts av
planförslaget. Förslaget att inom ändringsområdet ändra användningen
till kontor (K) har utgått, användningen småindustri (J1) behålls. I och
med att användningen J1 behålls omformuleras
utnyttjandegradsbestämmelsen vilket i sak inte innebär någon förändring,
ändringsområdet kan bebyggas till 100 %.
Därutöver har planbeskrivningen kompletterats med information om att
det tidigare förekommit verksamhet på fastigheten som kan ha genererat
markföroreningar. Eftersom användning och byggrättens totala
omfattning inte omfattas av ändringen av detaljplanen ställs heller inga
krav på undersökningar, texten är rådgivande.
Detaljplanen har handlagts enligt ett begränsat standardförfarande i
enlighet med PBL 5 kap 7§. Detta innebär att samrådshandlingar endast
delgetts samrådskretsen – vilken i detta ärende är begränsad till
Justerarnas signaturer
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fastigheten Vänern 7 samt de fyra närmast omgivande fastigheterna som
direkt berörs av de föreslagna ändringarna. Samråd om ändring av
detaljplanen har skett under perioden 29 maj till 11 juni 2019.
Samrådsskedet kan förkortas om alla berörda är överens om det. Samtliga
sakägare har skriftligt godkänt planförslaget. Man har även informerats
om och inte haft några synpunkter på de justeringar av planförslaget som
gjort inför antagandet. Även Länsstyrelsen har delgetts planhandlingarna
och lämnat ett yttrande där man med hänsyn till ingripandegrunderna i 11
kap 10 § PBL och nu kända förhållanden anser att ett antagande av
ändringen av detaljplan inte kommer att prövas. Länsstyrelsens yttrande
redovisas i sin helhet och kommenteras i samrådsredogörelsen.
Dialog har även förts med kommunens Bygg- och miljökontor samt
lantmäterimyndigheten för att verifiera att de förändringar som ändringen
av detaljplanen medger fyller avsett syfte samtidigt som inga oönskade
konsekvenser uppstår. Inga andra instanser har bedömts vara berörda.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är att
samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förslag till ändring av
detaljplan (ÄDP) för fastigheten Vänern 7 (del av), Maskinvägen.
Därutöver föreslås att samhällsbyggnadsnämnden besluta att en strategisk
miljöbedömning eller miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap 34 §
PBL, med hänvisning till genomförd undersökning avseende
miljöpåverkan, inte behöver göras eftersom det planen medger inte antas
kommer att innebära betydande miljöpåverkan.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 juni 2019
Antagandehandlingar för ändring av detaljplan (ÄDP) för Vänern 7 (del
av), Maskinvägen.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta ändring av detaljplan
(ÄDP) för Vänern 7 (del av), Maskinvägen.
2.
3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att en strategisk
miljöbedömning eller miljökonsekvensbeskrivning inte behöver
tas fram eftersom det planen medger inte antas innebära en
betydande miljöpåverkan.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 90

Dnr 2019-00183

Beslut om uppdrag att upprätta detaljplan för
Varfågeln 1
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har, av förvaltningens egen Mark- och
exploateringsenhet, fått ansökan gällande att upprätta detaljplan för del
av den kommunägda fastigheten Varfågeln1. Förfrågan gäller detaljplaneläggning med huvudsyftet att möjliggöra för bostadsändamål.
Fastigheten är belägen cirka 0,5 km sydväst om Karlskoga centrum,
omedelbart söder om E18 och markområdet har tidigare varit bebyggd. I
dagsläget är markområdet obebyggt och utgörs av en hårt packad
grusplan för parkeringsmöjligheter främst till Kulturskolan.
Under våren avgjordes en markanvisningstävling på markområdet för
nybyggnation av flerbostadshus. Det vinnande förslaget kallas ”Stadsliv
och bekvämlighet”. Förslaget riktar sig primärt till boende i gruppen
medelålders eller äldre par som söker ett bekvämt centrumnära boende
där all basservice finns inom räckhåll. Det centrala läget erbjuder god
tillgänglighet samt ett attraktivt alternativ för pendlare. Förslaget
innefattar två flerbostadshus på åtta respektive sex våningar med
sammanlagt 54 stycken lägenheter, cirka 900 m2 i byggnadsarea.
Markområdet berör två gällande stadsplaner, internr 2 Karlskoga
Municipalsamhälle, laga kraft den 26 augusti 1921 samt internnr 161
Förslag till ändring av stadsplanen för kv. Blåhaken, Blåmesen och
Korsnäbben, laga kraft den 13 maj 1965.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden
beslutar att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta
detaljplan för Varfågeln 1.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Beslut om uppdrag att
upprätta detaljplan för Varfågeln 1 den 29 maj 2019
Trafikbullerutredning med bilagor den 28 maj 2019
Övergripande riskbedömning kv Varfågeln Karlskoga den 28 maj 2019
Situationsplan den 28 maj 2019
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för Varfågeln 1.

Justerarnas signaturer
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 91
Dnr 2019-00009
Delgering av beslut om utställning av avfallsplan
2020
Sammanfattning av ärendet
Arbetet med avfallsplanen pågår och målet är att ta fram en ny
avfallsplan med föreskrifter till 2020. För samhällsbyggnadsnämnden så
innefattar det tre stycken beslutspunkter.
1.
2.
3.

Beslut om remiss (internt och länsstyrelse)
Beslut om utställning (till allmänhet)
Beslut om godkännande och vidarebefordran till
kommunfullmäktige för antagande

För att processen ska flyta på och att avfallsplanen ska bli klar i tid
föreslås att de två första punkterna kan delegeras till ordförande i
Samhällsbyggnadsnämnden så snart underlaget är färdigarbetat. Arbete
med avfallsplan och föreskrifter sker i dialog med Referensgrupp för
avfall.
Samhällsbyggnadsnämnden kommer att få möjlighet att ge synpunkter
om förslaget inför beslutet om godkännande.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 maj 2019
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att utse ordförande för
samhällsbyggnadsnämnden att för Avfallsplan 2020 vara delegat för
beslut om att:
1.
2.

skicka utkast av avfallsplan på remiss
ställa ut avfallsplan med tillhörande föreskrifter.

Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
__

Justerarnas signaturer
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 92

Dnr 2019-00156

Fasad Kulturskolan- Karlskogasförslag [5116]
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över ett
Karlskogaförslag om belysning på bland annat Kulturskolans fasad.
Förslagställaren skriver, Kulturskolan är en Karlskogas vackraste
byggnader, den ligger belägen så att alla som passerar Karlskoga ser den
från E18. Varför inte ge den en vacker fasadbelysning för alla som
passerar att njuta av?
Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer med förslagsställaren att det
är en vacker byggnad och att en fasadbelysning passar bra till byggnaden.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 9 april 2019 SBN § 57 att ge
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att belysa fasaderna på
Kulturskolan och Bregårdsskolan som en del i arbetet med ”Attraktivt
E18. Samhällsbyggnadsnämnden anser genom detta att
Karlskogaförslaget om att belysa Kulturskolans fasad är uppfyllt.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 maj 2019
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 9 april 2019 SBN § 57
Fasad Kulturskolan- Karlskogasförslag [5116]
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade föreslå att mot bakgrund av vad
som redan planeras att Karlskogaförslaget är tillgodosett.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

__

Justerarnas signaturer
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 93

Dnr 2018-00257

Medborgarförslag om fri parkering av fordon
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över ett
medborgarförslag om fri parkering av fordon vid Oxelbergsgatan 1,3 och
Loviselundsvägen 74,76. Den fria parkeringen föreslås gälla under tiden
av utredandet av centrumstråket eller eventuellt endast sommarparkering.
Området används idag som parkering och samhällsbyggnadsnämnden
beslutade den 14 december 2018SBN § 159, Lokala trafikföreskrifter för
det aktuella området, Parkering mellan klockan 9 -18 vardagar samt
lördag (9-14) mot avgift 4 kr per timme eller 20 kr per 9 timmar eller
högst 1 timme i följd mot användande av parkeringsskiva eller
motsvarande. Med i kraftträdande datum 1 januari 2019. Övrig tid utan
avgift.
Från 1 januari 2019 har kommunen infört på alla de avgiftsbelagda
kommunala parkeringarna en avgiftsfri timme vilket möjliggör en
generösare parkering i centrum. Samhällsbyggnadsnämnden är
trafiknämnd och är beslutande instans när det gäller de lokala trafikföreskrifterna I de ärendena har inte kommunfullmäktige rådighet.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därför att medborgarförlaget avslås
med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens beslut den 14 december
2018 SBN § 159.
Förslagställaren har bjudits in till beredningen den 29 maj 2019.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 april 2019
Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 14 december 2018 SBN § 159
Medborgarförslag om fri parkering av fordon
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att medborgarförlaget avslås med
hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens beslut den 14 december 2018
SBN § 159.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
__

Justerarnas signaturer
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 94

Dnr 2019-00192

Tillfällig LtF parkering Alfred Nobels Torg
Sammanfattning av ärendet
Ett permanent återtagande av parkeringsplatserna på Alfred Nobels Torg
innebär ett klart avsteg från medborgardialogen och kommunfullmäktiges inriktningsbeslut för ombyggnation av Torget att fullmäktig
i sådana fall behöver fatta ett nytt beslut. De långsiktiga effekterna av
ombyggnation Alfred Nobels Torg, parkeringar vid Garvaregatan och
förändringar av andra parkeringsytor i nära anslutning till torget
förväntas ge positiva effekter för handel, trivsel, tillgänglighet och
trygghet vilket framförts i medborgardialog och efterföljande politiska
beslut. Eftersom endast en mindre del av förändringarna är genomförda
(gångfartsområde Urbrinken) och det har gått kort tid (6 mån) är det för
snart att bedöma långsiktiga effekter för näringsidkare vid torget.
Handlarna runt torget har framfört starka önskemål om att öppna upp
befintliga p-platser i väntan på nästa etapp av ombyggnationen av torget.
Detta bedöms möjligt att införa omedelbart. Till hösten kommer även
ombyggnation av parkeringarna på Garvaregatan (mellan KS huset och
Willys entré) starta varvid det kan bli aktuellt att öppna upp ytterligare
ytor för tillfällig parkering på torget under byggtiden. Mot bakgrund av
ovanstående föreslås det att fatta beslut om tillfälliga parkeringsplatser på
Alfred Nobels Torg enligt tidigare omfattning innan ombyggnationen av
gångfartsområdet på Urbrinken. Förbehåll med hänsyn till nuvarande
utformning och krav på framkomlighet för transportnäringen för handeln
mellan kl 06 – 11 så skall parkeringstiden gälla utanför 06-11.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 juni 2019
Tillfälliga lokala trafikförskrifter bilaga 1-3, rev 12 juni 2019
Samråd med Polisen 7 juni 2019
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tillfälliga lokala trafikföreskrifter
enligt bilaga 1-3.
Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktig
__

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

13(23)

Sammanträdesdatum

2019-06-12
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SBN § 95

Dnr 2018-00058

Uppdrag att genomföra förstudie för nybyggnation
av bro över Timsälven vid Alfred Nobels Björkborn
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i februari 2019 att i sin
investeringsbudget flytta 5 Mnkr från projektet bro Backa-Bofors till ”Ny
bro vid Björkborn”. Samhällsbyggnadsförvaltningen önskar nu få i
uppdrag att påbörja en förstudie inför byggnation av ny bro vid Alfred
Nobels Björkborn.
Beslutsunderlag
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) yrkade ett tillägg med punkten att förvaltningen ska ta
in extern projektledare i arbetet och att slutdatum för färdig bro ska vara
Valborg 2020.
Propositionsordning
Ordförande ställde förvaltningens förslag och Peter Wiklunds (M)
tilläggsyrkande under proposition och fann att nämnden beslutade enligt
förvaltningens förslag med tillägg enligt Peter Wiklunds (M) yrkande.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en förstudie med syfte att undersöka
förutsättningarna för att bygga en ny bro över Timsälven vid Alfred
Nobels Björkborn. Resultatet av förstudien ska redovisas under hösten
2019

Justerarnas signaturer
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Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vidare att förvaltningen ska ta in
extern projektledare i arbetet och att slutdatum för färdig bro ska vara
Valborg 2020.

Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsen

__

Justerarnas signaturer
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 96

Dnr 2018-00252

Slutredovisning av uppdrag att genomföra en
förstudie för del av Värmlandsvägen inom Purple
Flag området
Sammanfattning av ärendet
I oktober 2018 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
genomföra en förstudie på Värmlandsvägen, för sträckan mellan Ekliden
och Karlskoga busstation.
Bakgrunden till uppdraget är den Purple Flag certifieringen som
genomfördes 2017 Purple Flag är ett certifikat som handlar om att skapa
en trygg och samtidigt levande stad även efter klockan 17. Den lila
flaggan blir därmed symbolen för en trygg, säker, jämställd och attraktiv
stad som håller en hög och trygg kvalitet med ett varierat kvällsutbud för
alla. I samband med certifieringen genomfördes trygghetsvandringar i
centrum med representanter från näringsliv, polis, tjänstemän och
politiker från kommunen. Vi såg då att det inte räcker med de åtgärder
som utfördes i samband med certifieringen. En Purple flagcertifiering
handlar inte bara om att det finns enhetliga sopkorgar, fräscha parkbänkar
och en trygg belysning i staden. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser
behovet av att börja planera för mer långsiktiga åtgärder inom Purple
flagområdet. Det handlar om att faktiskt se möjligheterna och att
samverka med näringsliv, polis, bolag, andra fastighetsägare och boende
för bättre fysiska miljöer för en attraktivare stad.
Inom förstudien har en workshop genomförts med kompetenser inom
samhällsbyggnadsförvaltningen, kontakt har tagits med andra
fastighetsägare som också är intresserade av att delta i en utveckling av
Värmlandsvägen, samt har omvärldsbevakning genomförts för att se hur
andra kommuner jobbar med frågan.
Förstudien visar på en rad åtgärder som är helt nödvändiga att utföra
inom det utpekade området på Värmlandsvägen, för trafiksäkerhet,
tillgänglighet och trygghet. Förstudien visar också att många av de
åtgärder i gaturummet som förvaltningen ser behov av i dag, inte bedöms
rymmas inom samhällsbyggnadsnämndens investeringsram. För att få
fram ett underlag för framtida äskanden av investeringsmedel behövs en
fördjupad förstudie för att åtgärder i området ska kunna tas fram. För
detta har samhällsbyggnadsnämnden äskat medel i mål och budget för
2020, där beslut tas i kommunfullmäktige i juni 2019.

Justerarnas signaturer
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Samhällsbyggnadsnämnden

Vidare pekar förstudien på att, för att nå ett tillgängligt, attraktivt och
säkert område, finns vikten av att så många aktörer i området som möjligt
är med och driver arbetet framåt. Att det finns gemensamma mål och
visioner för området är vi övertygade om ger en starkare drivkraft och
bättre resultat. Det skapar engagemang och en tydlig helhet i området.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att
samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förstudien och
samtidigt uppdra till förvaltningen att genomföra en fördjupad förstudie,
under förutsättning att äskade medel för detta beviljas i
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse, 22 maj 2019
Förstudie för del av Värmlandsvägen som ingår i Purple Flag-området,
22 maj 2019
Beslut om uppdrag att göra en förstudie för del av Värmlandsvägen inom
Purple Flag-området, SBN SBN § 122, 9 oktober 2018

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna förstudien för del av
Värmlandsvägen som ingår i Purple Flag-området.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra en fördjupad förstudie för del av Värmlandsvägen som ingår i Purple Flag-området, under förutsättning att
kommunfullmäktige beviljar äskade medel för förstudien.

Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
__
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

17(23)

Sammanträdesdatum

2019-06-12

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 97

Dnr 2013-00226

Slutredovisning av Etapp 1 - Urbrinken, på Alfred
Nobels Torg kostnads-bedömning för utformning av
Alfred Nobels torg.
Sammanfattning av ärendet
I juni 2012 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att en
medborgardialog om gestaltning av Alfred Nobels torg skulle
genomföras. Medborgardialogen genomfördes under våren 2013 med
olika aktiviteter. I oktober 2013 beslutade kommunstyrelsen att ge
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att med resultatet av
medborgardialogen som utgångspunkt, utarbeta förslag inklusive
kostnadsbedömning för utformning av Alfred Nobels torg.
Under våren 2016 har sedan en återkoppling av medborgardialogen skett,
man har frågat medborgarna om man med utformningsförslaget lyckats
fånga upp det som önskades. Resultatet av återkoppling dialogen har
sammanställts i en rapport ”Återkoppling av medborgardialog om förslag
till utformning av Alfred Nobels torg, 28 april – 15 juni 2016”.
Utifrån den återkoppling som genomfördes, omarbetades
utformningsförslaget och kommunfullmäktige beslutade den 20
december 2016, KF § 205, att anta det omarbetade förslaget till
utformning av Alfred Nobels torg och att en ombyggnad av Alfred
Nobels torg inleds under 2017 och anslår 3,6 mnkr till
samhällsbyggnadsnämnden för etapp 1. Etapp 1 avser norra delen av
torget, Urbrinken, sträckningen mellan Bergsmansgatan och Hotellgatan.
Huvudidén för hela projektet är att stärka torget som en tillgänglig och
attraktiv mötesplats för alla och att torget blir ett torg som löper från
fasad till fasad.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 maj 2019
Kommunfullmäktiges protokoll § 205 den 20 december 2016
Återkoppling av medborgardialog om förslag till utformning av Alfred
Nobels torg, 28 april – 15 juni 2016
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna slutredovisning av
projekt Etapp 1 av Alfred Nobel Torg- Urbrinken.
Justerarnas signaturer
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Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunfullmäktige
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SBN § 98

Dnr 2019-00003

Verksamhetsrapport 2019
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Eleonore Åkerlund redogjorde verksamhetsrapporten
för maj 2019.
Beslutsunderlag
Verksamhetsrapport 2019

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna
verksamhetsrapporten för maj 2019.

Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

__
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SBN § 99

Dnr 2019-00002

Delegationsärenden 2019
Sammanfattning av ärendet
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 maj anmäls SBN 2019-00002
Mark och planering maj 2019
Teknik och fastighetsavdelningen maj 2019

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna redovisningen av
anmälda delegationsbeslut.

Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

__
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SBN § 100

Dnr 2019-00004

Inkomna handlingar
Beslut-201700277-KS-§ 84 Protokollsutdrag KF 2019-04-23 § 84
Medborgarförslag om hundpåsar och hundlatriner
Beslut-201700451-KS-§ 82 Protokollsutdrag KF 2019-04-23 § 82
Motion att uppföra en tömningsstation för latrintömning av båtar i
anslutning till slussen i Lunedet
Beslut-201800042-KS-§ 117 Protokollsutdrag KS 2019-04-30 § 117
Svar på ansökan från Samhällsbyggnadsnämnden om utökad
investeringsram för nytt produktionskök
Beslut-201800288-KS-§ 94 Protokollsutdrag KF 2019-04-23 § 94
Medborgarförslag om säkerhet vid övergångsstället över Fisksjöleden vid
infarten till Västerängsvägen
Beslut-201800300-KS-§ 105 Medborgarförslag om cykelväg KyrkstenLunedet-Rosensjö-Gelleråsen-Karlskoga
Beslut-201800316-KS-§ 85 Protokollsutdrag KF 2019-04-23 § 85
Medborgarförslag om uppröjning av Rävåskullen
Beslut-201800317-KS-§ 86 Protokollsutdrag KF 2019-04-23 § 86
Medborgarförslag om en motionstrappa på Rävåskullen
Beslut-201800338-KS-§ 87 Protokollsutdrag KF 2019-04-23 § 87
Medborgarförslag om tillvaratagande av regnvatten
Beslut-201800343-KS-§ 95 Protokollsutdrag KF 2019-04-23 § 95
Medborgarförslag om sänkt hastighet på Flygfältsvägen
Beslut-201800405-KS-§ 126 Protokollsutdrag KS 2019-04-30 § 126
Medborgarförslag om avstängningar av vägar i Aggerud
Beslut-201800423-KS-§ 127 Protokollsutdrag KS 2019-04-30 § 127
Medborgarförslag om avstängning av nedfart från Bastugatan till
Bankliden
Beslut-201800424-KS-§ 128 Protokollsutdrag KS 2019-04-30 § 128
Medborgarförslag om avstängning av trafik del av Värmlandsvägen
Kungsvägen
Beslut-201800433-KS-§ 90 Protokollsutdrag KF 2019-04-23 § 90 Policy
likabehandling
Beslut-201900052-KS-§ 78 Årsredovisning 2018
Beslut-201900053-KS-§ 80 Ansvarsfrihet för år 2018 för
kommunstyrelsen och nämnder
Beslut-201900154-KS-§ 120 Protokollsutdrag KS 2019-04-30 Bildande
av naturreservat Fuxboudden
Beslut-201900206-KS-§ 119 Protokollsutdrag KS 2019-04-30 § 119
Placering av Träningsskolan
Beslut-201900239-KS-§ 118 Protokollsutdrag KS 2019-04-30
Revidering av Karlskoga kommuns styrmodell
Justerarnas signaturer
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Dialoglunch 190510 Bregårdsskolan Kga
Protokollsutdrag 2019-01-29 § 23 Integrationsprogram Karlskoga
Kommunkoncern 2019-2023 Beslut-201800327-KS-§ 23
Protokollsutdrag KF 2019-04-23 § 89 Program för arbetet mot våld i nära
relation Beslut-201800432-KS-§ 89
Protokollsutdrag KF 2019-05-21 § 111 Svar på ansökan från
Samhällsbyggnadsnämnden om utökad investeringsram för nytt
produktionskök
Protokollsutdrag KF 2019-05-21 § 106 Medborgarförslag om
avstängningar av vägar i Aggerud
Protokollsutdrag KF 2019-05-21 § 107 Medborgarförslag om
avstängning av nedfart från Bastugatan till Bankliden
Protokollsutdrag KF 2019-05-21 § 108 Medborgarförslag om
avstängning av trafik del av Värmlandsvägen Kungsvägen
Protokollsutdrag KF 2019-05-21 § 112 Revidering av Karlskoga
kommuns styrmodell
Protokollsutdrag KF 2019-05-21 § 113 Bildande av naturreservat
Fuxboudden
Protokollsutdrag KS 2019-04-30 § 112 Jämställdhetsintegrering - val av
område utifrån CEMR deklarationenBeslut-201900193-KS-§ 112
Protokollsutdrag KS 2019-05-28 § 139 Mål och budget 2020-2022
Protokollsutdrag KS 2019-05-28 § 140 Placering av Träningsskolan
Protokollsutdrag KS 2019-05-28 § 141 Vattenskyddsområde Timsälven
och Gälleråsen
Protokollsutdrag KS 2019-05-28 § 143 Kvalitets- och servicenivå för
kommunens måltider
Protokollsutdrag KS 2019-05-28 § 145 Avgifter för grävtillstånd 2019
Protokollsutdrag KS 2019-05-28 § 147 Motion om kameraövervakning
och ordningsvakter i kommunen
Protokollsutdrag KS 2019-05-28 § 151 Medborgarförslag om idrottshall
vid Karlbergsområdet A
Protokollsutdrag KS 2019-05-28 § 151 Medborgarförslag om idrottshall
vid Karlbergsområdet B
Reviderat förslag till mål och budget 2020-2022 daterat 24 maj 2019
Styrdokument
Tjänsteskrivelse reviderat förslag till mål och budget 2020-2022, 201905-24
Viktig information - Rökfria miljöer
__
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SBN § 101

Dnr 2019-00005

Samhällsbyggnadsinformation
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen informerade nämnden om följande:
Kommunbiolog Oscar Säwström, skogsförman Marcus Bock och
skogsarbetare Christian Lekberg redogjorde för nämnden om Karlskoga
kommuns skogsbruk arbetssätt och nationella samt regionala mål och
inriktningar. Karlskoga har under många gjort ett större uttag av skog
vilket idag gör att Kommunen bör minska uttaget av skog för att låta
skogen återhämta sig.
Kommunen bör jämställa produktions- och miljömål, verka för fortsatt
skyddsbehov för många hotade arter samt att brukandet av
skogslandskapet ska eftersträva en hållbar utveckling ekonomiskt,
ekologiskt och socialt/kulturellt. För att skogen ska en rik biologisk
mångfald och stor variation vad gäller naturtyper, livsmiljöer och arter.
Samhällsbyggnadsnämnden påbörjade arbetet med en workshop om
Kommunfullmäktiges nya mål och indikatorer som kommer följas upp i
september efter att fullmäktige beslutat om nya mål.
Övriga informationspunkter som utgick:
- Beläggningsplan 2019
- Rökfria miljöer
- Projektredovisning
- Råd och nätverk

Ordförande Peter Wiklund(M) avslutade mötet och önskade alla en skön
sommar.

__
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