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§ 61 Dnr 147  

Val av protokolljusterare 

Byggnadsnämndens beslut 

Jan-Olof Säll (S) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
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§ 62 Dnr 148  

Godkännande av dagordning 

Byggnadsnämndens beslut 

Sammanträdet beslutar att godkänna dagordningen. 
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§ 63 Dnr 2019-000051  

Delårsrapport 2019 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport, enligt bilaga 1, för 
byggnadsnämnden år 2019 och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige. 

      

Beslutet ska skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 

Ekonomienheten 
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§ 64 Dnr 2019-000052  

Sammanträdesdagar BN 2020 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden fastställer sammanträdesdagar för år 2020 enligt upprättat 
förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Plan- och byggenheten har tagit fram ett förslag avseende byggnadsnämndens 
sammanträdesdagar för år 2020. 

Byggnadsnämnden sammanträder torsdagar kl. 13:30 i Sessionssalen den  

23/1(lokal Kaptenen), 4/3, 23/4, 10/6, 27/8, 8/10, 10/12 

Byggnadsnämndens arbetsutskott sammanträder tisdagar kl. 13:30 i 
Marmorrummet 

14/1, 25/2, 14/4, 2/6, 18/8, 29/9, 1/12 

      

Beslutet ska skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 

Ekonomienheten 
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§ 65 Dnr 2019-000054  

Föreskrift om upphävande av lokal trafikföreskrift om 
stannande och parkering på Torggatan 1446 2019 1 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar om avslag på tjänstemannaförslaget att upphäva 
lokal trafikföreskrift 1446 2011:BMN42:1 om stannande och parkering på 
Torggatan i Karlsborg. Föreskriften om upphävande har beteckningen 1446 
2019:1. 

Sammanfattning av ärendet 

Karlsborgs kommun har en lokal trafikföreskrift om stannande och parkering 
på Torggatan som behöver upphävas då trafikförhållandena har ändrats, samt 
att föreskriften innehåller felaktigheter. Polismyndigheten har inget att erinra 

Tjänstemannaförslag att upphäva lokal trafikföreskrift 1446 2011:BMN42:1 om 
stannande och parkering på Torggatan i Karlsborg. Föreskriften om 
upphävande har beteckningen 1446 2019:1. 

Förslag på sammanträdet 

Anders Ståhl (L): Avslag på tjänstemannaförslaget 

Beslutsgång 

Ordförande ställer tjänstemannaförslaget mot Anders Ståhls yrkande och finner 
att byggnadsnämnden beslutar i enlighet med Anders Ståhls yrkande. 

. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2019-08-29 

Karlsborgs kommuns upphävande av lokal trafikföreskrift om stannande och 
parkering på Torggatan i Karlsborgs kommun 1446 2019:1 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnad 
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§ 66 Dnr 2019-000055  

Upphävande av lokal trafikföreskrift om stannande 
och parkering för rörelsehindrad med 
parkeringstillstånd på Torggatan 1446 2019 2 

Byggnadsnämndens beslut 

Trafiknämnden beslutar att upphäva lokal trafikföreskrift 1446 2011:BMN42:2 
om stannande och  parkering för rörelsehindrad med parkeringstillstånd på 
Torggatan i Karlsborg. Föreskriften om upphävandet har beteckningen 1446 
2019:2. Föreskriften träder i kraft 15 november 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Karlsborgs kommun har en lokal trafikföreskrift om stannande och parkering 
för rörelsehindrade med parkeringstillstånd på Torggatan som behöver 
upphävas då föreskriften innehåller felaktigheter. Polismyndigheten har inget att 
erinra. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2019-08-01 

Karlsborgs kommuns upphävande av lokal trafikföreskrift om stannande och 
parkering för rörelsehindrade med parkeringstillstånd på Torggatan i Karlsborgs 
kommun 1446 2019:2 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnad 
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§ 67 Dnr 2019-000056  

Upphävande av lokal trafikföreskrift om stannande 
och parkering för rörelsehindrad med 
parkeringstillstånd på Rödesunds torg 1446 2019:3 

Byggnadsnämndens beslut 

Trafiknämnden beslutar att upphäva lokal trafikföreskrift 1446 2011:D383 om 
stannande och  parkering för rörelsehindrad med parkeringstillstånd på 
Rödesunds torg i Karlsborg. Föreskriften om upphävandet har beteckningen 
1446 2019:3. Föreskriften träder i kraft 15 november 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Karlsborgs kommun har en lokal trafikföreskrift om stannande och parkering 
för rörelsehindrade med parkeringstillstånd på Rödesunds torg som behöver 
upphävas då föreskriften innehåller felaktigheter. Polismyndigheten har inget att 
erinra. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2019-08-01 

Karlsborgs kommuns upphävande av lokal trafikföreskrift om stannande och 
parkering för rörelsehindrade med parkeringstillstånd på Rödesunds torg i 
Karlsborgs kommun 1446 2019:3 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnad 
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§ 68 Dnr 2019-000057  

Upphävande av lokal trafikföreskrift om stannande 
och parkering för rörelsehindrad med 
parkeringstillstånd väster om Vinkelgatan 1446 2019:4 

Byggnadsnämndens beslut 

Trafiknämnden beslutar att upphäva lokal trafikföreskrift 1446 2011:D384 om 
stannande och  parkering för rörelsehindrad med parkeringstillstånd väster om 
Vinkelgatan i Karlsborg. Föreskriften om upphävandet har beteckningen 1446 
2019:4. Föreskriften träder i kraft 15 november 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Karlsborgs kommun har en lokal trafikföreskrift om stannande och parkering 
för rörelsehindrade med parkeringstillstånd väster om Vinkelgatan som behöver 
upphävas då föreskriften innehåller felaktigheter. Polismyndigheten har inget att 
erinra. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2019-08-01 

Karlsborgs kommuns upphävande av lokal trafikföreskrift om stannande och 
parkering för rörelsehindrade med parkeringstillstånd väster om Vinkelgatan i 
Karlsborgs kommun 1446 2019:4 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnad 
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§ 69 Dnr 2019-000058  

Lokal trafikföreskrift om stannande och parkering för 
rörelsehindrade med parkeringstillstånd på Rödesunds 
torg 1446 2019:6 

Byggnadsnämndens beslut 

Trafiknämnden beslutar att anta ny lokal trafikföreskrift, 1446 2019:6 om 
stannande och parkering för rörelsehindrade med parkeringstillstånd på 
Rödesunds torg i Karlsborg. Föreskriften träder i kraft 15 november 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Karlsborgs kommun har på Rödesunds torgets västra sida två parkeringsplatser 
för rörelsehindrade, som inte har någon lokal trafikföreskrift. En lokal 
trafikföreskrift om stannande och parkering för rörelsehindrade med 
parkeringstillstånd behöver antas. Polismyndigheten har inget att erinra. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2019-08-01 

Karlsborgs kommuns lokala trafikföreskrift om stannande och parkering för 
rörelsehindrade med parkeringstillstånd på Rödesunds torg i Karlsborgs 
kommun 1446 2019:6 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnad 
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§ 70 Dnr 2019-000059  

Lokal trafikföreskrift om stannande och parkering för 
rörelsehindrade med parkeringstillstånd på Torggatan 
1446 2019:7 

Byggnadsnämndens beslut 

Trafiknämnden beslutar att anta ny lokal trafikföreskrift, 1446 2019:7 om 
stannande och parkering för rörelsehindrade med parkeringstillstånd på 
Torggatan i Karlsborg. Föreskriften träder i kraft 15 november 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Karlsborgs kommun har på Torggatan mellan Storgatan och Vinkelgatan en 
parkeringsplats för rörelsehindrade, som inte har någon lokal trafikföreskrift. 
En lokal trafikföreskrift om stannande och parkering för rörelsehindrade med 
parkeringstillstånd behöver antas. Polismyndigheten har inget att erinra. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2019-08-01 

Karlsborgs kommuns lokala trafikföreskrift om stannande och parkering för 
rörelsehindrade med parkeringstillstånd på Torggatan i Karlsborgs kommun 
1446 2019:7 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnad 
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§ 71 Dnr 2019-000060  

Lokal trafikföreskrift om parkering högst 30 minuter 
på Rödesunds torg 1446 2019:8 

Byggnadsnämndens beslut 

Trafiknämnden beslutar att anta ny lokal trafikföreskrift, 1446 2019:8 om 
parkering högst 30 minuter på Rödesunds torg i Karlsborg. Föreskriften träder i 
kraft 15 november 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid kontroll av gällande trafikföreskrifter på Rödesunds torg i Karlsborgs 
kommun, har det framkommit att det föreligger felaktigheter. Aktuella anvisade 
parkeringsplatser har ingen gällande föreskrift. Förvaltningen föreslår därför att 
en ny föreskrift antas. Polismyndigheten har inget att erinra. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2019-08-01 

Karlsborgs kommuns lokala trafikföreskrift om parkering högst 30 minuter på 
Rödesunds torg i Karlsborg; 1446 2019:8 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnad 
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§ 72 Dnr 2019-000061  

Lokal trafikföreskrift om parkering högst 30 minuter 
på Torggatan 

Byggnadsnämndens beslut 

Trafiknämnden beslutar att anta ny lokal trafikföreskrift, 1446 2019:9 om 
parkering högst 30 minuter på Torggatan i Karlsborg. Föreskriften träder i kraft 
15 november 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid kontroll av gällande trafikföreskrifter på Torggatan mellan Storgatan och 
Vinkelgatan i Karlsborgs kommun, har det framkommit att det föreligger 
felaktigheter. Aktuella anvisade parkeringsplatser har ingen gällande föreskrift. 
Förvaltningen föreslår därför att en ny föreskrift antas. . Polismyndigheten har 
inget att erinra. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2019-08-01 

Karlsborgs kommuns lokala trafikföreskrift om parkering högst 30 minuter på 
Torggatan i Karlsborg; 1446 2019:9 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnad 
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§ 73 Dnr 2019-000062  

Lokal trafikföreskrift om parkering högst 2 timmar på 
Rödesunds torg 1446 2019:12 

Byggnadsnämndens beslut 

Trafiknämnden beslutar att anta ny lokal trafikföreskrift, 1446 2019:12 om 
parkering högst 2 timmar på Rödesunds torg i Karlsborg. Föreskriften träder i 
kraft 15 november 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid kontroll av gällande trafikföreskrifter på Rödesunds torg i Karlsborgs 
kommun, har det framkommit att det föreligger felaktigheter. Aktuella 
parkeringsplatser har ingen gällande föreskrift. Förvaltningen föreslår därför att 
en ny föreskrift antas. Polismyndigheten har inget att erinra. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2019-08-01 

Karlsborgs kommuns lokala trafikföreskrift om parkering högst 2 timmar på 
Rödesunds torg i Karlsborg; 1446 2019:12 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnad 
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§ 74 Dnr 2019-000063  

Lokal trafikföreskrift om stannande och parkering för 
rörelsehindrade med parkeringstillstånd på 
Vinkelgatan 1446 2019:14 

Byggnadsnämndens beslut 

Trafiknämnden beslutar att anta ny lokal trafikföreskrift, 1446 2019:14 om 
stannande och parkering för rörelsehindrade med parkeringstillstånd på 
Vinkelgatan i Karlsborg. Föreskriften träder i kraft 15 november 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Karlsborgs kommun har på Vinkelgatans västra sida mellan Hamngatan och 
Torggatan två parkeringsplatser för rörelsehindrade, som inte har någon lokal 
trafikföreskrift. En lokal trafikföreskrift om stannande och parkering för 
rörelsehindrade med parkeringstillstånd behöver antas. Polismyndigheten har 
inget att erinra. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2019-08-01 

Karlsborgs kommuns lokala trafikföreskrift om stannande och parkering för 
rörelsehindrade med parkeringstillstånd på Vinkelgatan i Karlsborgs kommun 
1446 2019:14 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnad 
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§ 75 Dnr 2019-000064  

Lokal trafikföreskrift om parkering på Vinkelgatan 
1446 2019:15 

Byggnadsnämndens beslut 

Trafiknämnden beslutar att anta ny lokal föreskrift 1446 2019:15 om parkering 
på Vinkelgatan i Karlsborg. Föreskriften träder i kraft 15 november 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Karlsborgs kommun har på Vinkelgatans västra sida mellan Hamngatan och 
Torggatan parkeringsplatser som inte har någon lokal föreskrift. En lokal 
trafikföreskrift om parkering behöver upprättas. Polismyndigheten har inget att 
erinra. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2019-08-01 

Karlsborgs kommuns lokala trafikföreskrift om parkering på Vinkelgatan i 
Karlsborg; 1446 2019:15 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnad 
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§ 76 Dnr 2019-000065  

Lokal trafikföreskrift om påbud att köra i viss riktning 
på parkeringsplats på Vinkelgatan 1446 2019:16 

Byggnadsnämndens beslut 

Trafiknämnden beslutar att anta ny lokal trafikföreskrift 1446 2019:16 om 
påbud att köra i viss riktning på parkeringsplats på Vinkelgatan i Karlsborg. 
Föreskriften träder i kraft 15 november 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Karlsborgs kommun har på Vinkelgatans västra sida mellan Hamngatan och 
Torggatan en parkeringsplats som är utmärkt med vägmärke om påbud att köra 
i en viss riktning, men det saknas lokal trafikföreskrift för uppsatta vägmärken. 
En ny lokal trafikföreskrift om påbud att köra i en viss riktning på 
parkeringsplatsen på Vinkelgatan behöver antas. Polismyndigheten har inget att 
erinra. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2019-08-01 

Karlsborgs kommuns lokala trafikföreskrift om påbud att köra i viss riktning på 
Vinkelgatans parkeringsplats i Karlsborg; 1446 2019:16 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnad 

 

 



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(26) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-10 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 77 Dnr 2019-000066  

Lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på 
Torggatan 1446 2019:17 

Byggnadsnämndens beslut 

Trafiknämnden beslutar att anta ny lokal trafikföreskrift 1446 2019:17 om 
stannande och parkering på Torggatan i Karlsborgs kommun. Föreskriften 
träder i kraft 15 november 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Karlsborgs kommun har ett vägmärke uppsatt om förbud att parkera på 
Torggatans norra sida mellan Storgatan och Vinkelgatan, men det finns ingen 
gällande trafikföreskrift för detta. En lokal trafikföreskrift om stannande och 
parkering behöver antas. Polismyndigheten har inget att erinra. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2019-08-29 

Karlsborgs kommuns lokala trafikföreskrift om stannande och parkering på 
Torggatan i Karlsborgs; 1446 2019:17 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnad 

 

 



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(26) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-10 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 78 Dnr 2019-000067  

Lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på 
Hamngatan 1446 2019:18 

Byggnadsnämndens beslut 

Trafiknämnden beslutar att anta ny lokal trafikföreskrift 1446 2019:18 om 
stannande och parkering på Hamngatan i Karlsborgs kommun. Föreskriften 
träder i kraft 15 november 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

För att öka framkomligheten och höja trafiksäkerheten föreslås att det ska vara 
parkering förbjuden på en sträcka av Hamngatans norra sida mellan Storgatan 
och Vinkelgatan. En ny lokal trafikföreskrift behöver antas. Polismyndigheten 
har inget att erinra. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2019-08-01 

Karlsborgs kommuns lokala trafikföreskrift om stannande och parkering på 
Hamngatan i Karlsborgs 1446 2019:18 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnad 

 

 



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(26) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-10 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 79 Dnr 2018-000015  

Information 2019-10-10 

      

Sekreterare Birgitta Lagerroth Holmgren informerar om digital signering som 
kommer införas för alla nämnder i kommunen senast 2020-01-01. 

Bygglovshandläggare Isabell Holm informerar om tillsynsärende Kärnebäcken 
1:1. 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson informerar från informationsmötet om 
parkenområdet 9/10. 

Ordf. Anders Lundgren (C) och samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson 
rapporterar från planeringskommittén 2019-09-17. 

Ingen redovisning gjordes av partiernas ÖP arbete. 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson informerar om budgetuppföljning för 
plan- och byggenhetens ekonomi. 

Bygglovshandläggare Isabell Holm ställer fråga till nämnden angående Forsvik 
5:146. 

      

 

 



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(26) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-10 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 80 Dnr 2019-000020  

Övriga frågor 2019-10-10 

Byggnadsnämndens beslut 

Inga övriga frågor. 

      

 

 



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(26) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-10 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 81 Dnr 2019-000025  

Redovisning av delegationsbeslut 2019-10-10 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och 
tjänstemän i enlighet med byggnadsnämndens delegationsordning. 

Redovisning av delegationsbeslut 2019-08-22 – 2019-10-02. 

      

 

 



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(26) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-10 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 82 Dnr 2018-000022  

Meddelanden 2019-10-10 

Byggnadsnämndens beslut 

Aktuella meddelanden delges ledamöterna. 
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