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§ 82 Dnr 2020-000029  

Val av protokolljusterare 

Byggnadsnämndens beslut 

Jan-Olof Säll utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
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§ 83 Dnr 2020-000030  

Godkännande av dagordning 

Byggnadsnämndens beslut 

Sammanträdet beslutar att godkänna dagordningen. 
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§ 84 Dnr 2020-000067  

Ny dokumenthanteringsplan 2021-01-01 

Byggnadsnämndens beslut 

1. Byggnadsnämnden beslutar anta den reviderade dokumenthanteringsplanen 
för sin myndighet att gälla från och med 2021-01-01. 

2. Byggnadsnämnden beslutar att den föregående dokumenthanteringsplanen i 
Karlsborgs kommun upphör därmed att gälla från 2021-01-01. 

3. Byggnadsnämnden beslutar att ge kommunarkivarierna i delegation att göra 
redaktionella ändringar i dokumenthanteringsplanen. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämndernas dokumenthanteringsplaner ska separeras från den 
kommungemensamma. 
Den gemensamma för samtliga nämnder i kommunen beslutades i KS  
2020-11-23 och gäller från 2021-01-01. 
Byggnadsnämndens dokumenthanteringsplan är tillsammans med arkivarie 
reviderad. 
Önskemål finns från politiken att arkivarie på delegation kan göra redaktionella 
ändringar. 

Beslutsunderlag 

Förslag Byggnadsnämndens dokumenthanteringsplan 2021-01-01.(bilaga 5) 

Beslutet ska skickas till 

Kommunarkivarie 
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§ 85 Dnr 2020-000081  

Budget och verksamhetsplan 2021-2023 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden fastställer upprättat förslag till budget och verksamhetsplan 
för år 2021 bilaga 6 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt budgetunderlag i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut. Budgetunderlaget har uppdaterats med kända 
prisjusteringar och beslutade verksamhetsförändringar. Budgeten är utarbetad 
enligt kommunfullmäktiges beslut i november. 
Budget- och verksamhetsplanen är inlagd i Stratsys. 
Förslaget innehåller även byggnadsnämndens styrkort för 2021, vilket är 
utformat i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Styrkortet redovisas i 
Stratsys. 

Beslutsunderlag 

Budget- och verksamhetsplan 2021-2023 (bilaga 6) 

Beslutet ska skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 

Ekonomienheten 
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§ 86 Dnr 2020-000082  

Aktualitetsprövning Översiktsplan 2020 Karlsborgs 
kommun 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att översiktsplanen ska 
förklaras vara aktuell och även fortsättningsvis kan användas som vägledning 
för mark- och vattenanvändning. 

Överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Karlsborg kommuns gällande översiktsplan antogs 2014. För att kunna vara 
vägledande för kommunens mark- och vattenanvändning behöver 
översiktsplanen vara aktuell. Översiktsplanenen ska därför aktualiseras en gång 
per mandatperiod. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har varit ansvarig för arbetet med 
aktualitetsprövningen som i huvudsak genomförts under hösten 2019 och våren 
2020. Under hösten 2019 fick samtliga partier möjlighet att ge sina synpunkter 
på översiktsplanen och Centern, Moderaterna och Liberalerna inkom med 
synpunkter. Under våren 2020 fick samtliga förvaltningar i kommunen svara på 
ett antal frågor gällande hur de använder den gällande översiktsplanen och vad 
de eventuellt saknar. 
Politikens och förvaltningarnas synpunkter har legat till grund för bedömningen 
av översiktsplanens aktualitet. 
Översiktsplan 2020 Karlsborgs kommun anses vara aktuell och kan även 
fortsättningsvis användas som vägledning för mark- och vattenanvändning. 
Översiktsplanen har revideringsbehov utifrån nya krav och förutsättningar samt 
att siffror och en del fakta i översiktsplanen är inaktuellt. Detta påverkar dock 
inte kommunens ställningstaganden. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefen tjänsteskrivelse 2019-08-15 

Aktualiseringsprövning ÖP 2020 

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 87 Dnr 2020-000079  

Detaljplan Orren 8 B 2020-000073 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad samrådshandling för Orren 
8 samt uppdrar till plan- och byggenheten att genomföra samråd. 

Sammanfattning av ärendet 

Planändringen sker enbart för en bebyggd bostadsfastighet. Planens förslag 
innebär att fastigheten får en flexiblare byggrätt som rymmer det befintliga 
huset och medger viss tillbyggnad. Den nuvarande detaljplanen är från 1947. 

Beslutsunderlag 

Plan- och genomförandebeskrivning 

Plankarta 

Beslutet ska skickas till 

Plan- och byggenheten 
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§ 88 Dnr 2020-000080  

Detaljplan för del av fastigheten Torp 1:14 B 2020-
000094 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad samrådshandling för  
Torp 1:14 samt uppdrar till plan- och byggenheten att genomföra samråd. 

Sammanfattning av ärendet 

Planändringen sker till största delen inom befintlig kvartersmark dock med 
utvidgning av kvartersmark på bekostnad av parkmark enligt gällande plan. Den 
parkmark som tas i anspråk saknar parkanläggningar och värde för friluftslivet. 
En del av parkmarken i norr utnyttjas idag som tomtmark med infart till 
fastigheten Torp 1:7. Parkmarken i söder, närmast utanför Torp 1:9, består 
mestadels av stubbar och sly. 

Beslutsunderlag 

Plan- och genomförandebeskrivning 

Plankarta 

Beslutet ska skickas till 

Plan- och byggenheten 
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§ 89 Dnr 2020-000007  

Information 2020-12-10 

Sammanfattning av ärendet 

Bygglovshandläggare Isabell Holm informerar om det fortlöpande arbetet med 
tillsynsplanen. 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson informerar om ny detaljplan del av 
Äspenäset. 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson Informerar om arbetet runt kommande 
detaljplan Rödesund. 

Ordf. Anders Lundgren (C) delger nämnden en hemställan från Kilebo 
samfällighetsförening om översyn av detaljplanen för området. Ett svar ska tas 
fram till föreningen. 

Ordf. Anders Lundgren (C) informerar om att Tibro har översiktsplan ute på 
samråd. 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson informerar om kommande arbeten som 
kan komma att beröra banvallen och behovet av sanering som måste utredas 
ordentligt. 
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§ 90 Dnr 2020-000014  

Övriga frågor 2020-12-10 

Byggnadsnämndens beslut 

Anders Ståhl (L) ställer frågor om borttagna gatuskyltar samt om cykelvägen i 
norra skogen. 
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§ 91 Dnr 2020-000021  

Redovisning av delegationsbeslut 2020-12-10 

Byggnadsnämndens beslut 

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

Redovisning av delegationsbeslut 2020-10-01 – 2020-12-03. 
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§ 92 Dnr 2020-000028  

Meddelanden 2020-12-10 

Byggnadsnämndens beslut 

Aktuella meddelanden delges ledamöterna. 
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§ 93 Dnr 1086  

Ansökan om ersättning för sammanträdet 

Byggnadsnämndens beslut 

Ledamöterna ansöker gemensamt om ersättning för sammanträdet. 
Sammanträdestid 1,5 timme. 
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