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§ 1 Dnr 2020/00001 200 

Planläget för januari 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Informationen godkänns och läggs till handlingarna.  

Bakgrund 

Kommunarkitekt Amelie Sandström presenterar aktuellt planläge för januari 

månad. Avdelningschef Erna Pezic informerar om att hon har fått i uppdrag 

av kommunstyrelsen att utföra en bostadsanalys under år 2020.       

Byggnadsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 1/2019.  
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§ 2 Dnr 2019/00017 214 

Avsluta planuppdrag för fastigheten S:t Erik 15 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden upphäver tidigare beslut om att uppdra åt 

stadsbyggnadsavdelningen att upprätta ett förslag till detaljplan för 

fastigheten S:t Erik 15.  

Bakgrund 

En ansökan om planbesked inkom den 25 december 2018 till stadsbyggnads-

avdelningen från Svenska Sköna Hem AB för fastigheten S:t Erik 15 som 

ägs av Senäte Fastigheter AB.  

Detaljplanen skulle syfta till att pröva möjligheten att tillåta bostäder på 

fastigheten S:t Erik 15. Detta utan att påverka närområdet och byggnadens 

karaktär och kulturhistoriska värden.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade den 13 mars 2019 att lämna ett 

positivt planbesked samt att uppdra åt stadsbyggnadsavdelningen att upprätta 

ett förslag till detaljplan för det aktuella området. I samma beslut framgick 

att det skulle upprättas ett plankostnadsavtal innan planarbetet fick påbörjas. 

Plankostnadsavtal har ej tecknats och sökande är ännu osäker på om det blir 

aktuellt att köpa fastigheten. Föredragande föreslår följaktligen att byggnads-

nämnden upphäver byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut om att uppdra 

stadsbyggnadsavdelningen att upprätta ett förslag till detaljplan för 

fastigheten. Detta möjliggör för avdelningen att bättre kunna planera sin 

verksamhet och sina resurser.  

Dialog har tagits med fastighetsägare som ställer sig positiva till beslut om 

att upphäva uppdraget. Sökande har förståelse för det föreslagna beslutet och 

kommer att återkomma i ärendet när/om det blir aktuellt.  

Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut om positivt planbesked kvarstår, 

men ett planbesked är ej bindande eller att uppfatta som kommunens 

slutgiltiga ställningstagande i frågan.  

Tjänsteutlåtandet, daterat den 17 december 2019, har utarbetats av 

planarkitekt Oskar Sandberg. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 2/2019.  
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Svenska Sköna Hem AB            
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§ 3 Dnr 2019/00065 214 

Samråd för fastigheten Domkraften 10 m.fl. 

Ärendet utgår.            
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§ 4 Dnr 2019/00124 200 

Verksamhetsplan för år 2020-2022 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden fastställer Verksamhetsplan för år 2020-2022 med 

tillhörande bilagor i enlighet med framtaget förslag. 

2   Byggnadsnämnden överlämnar Verksamhetsplan för år 2020-2022 till 

kommunstyrelsen.  

Bakgrund 

Samtliga nämnder ska upprätta verksamhetsplaner och verksamhets-

berättelser. Planen är en styrande överenskommelse mellan nämnd och 

förvaltning. Den följs upp i verksamhetsberättelsen som ställs från 

förvaltning till nämnd. Kommunstyrelsen tar del av båda handlingarna i 

informationssyfte. 

Verksamhetsplan för år 2020-2022 beskriver byggnadsnämndens mål, 

nyckeltal och ambitionsförändringar med fokus på kvalitet och effektivitet 

inom verksamheten.  

Stadsbyggnadsavdelningens förslag 

Stadsbyggnadsavdelningen föreslår byggnadsnämnden att fastställa 

Verksamhetsplan för år 2020-2022.  

Tjänsteutlåtandet, daterat den 7 januari 2020, har utarbetats av 

avdelningschef Erna Pezic. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 4/2019.  
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Kommunstyrelsen 
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§ 5 Dnr 2019/00129 200 

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) år 
2020 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden godkänner Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 

(2010:900) år 2020.  

Bakgrund 

Byggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur och stads- och 

landskapsbild som ska vara estetiskt tilltalande. Byggnadsnämnden ska se till 

att bygglov är förenliga med gällande lag och praxis, ge råd och 

upplysningar och utöva tillsyn över byggandet. Tillsyn sker vid anmälan 

samt på byggnadsnämndens eget initiativ enligt upprättad tillsynsplan. 

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) år 2020 är ett 

komplement till byggnadsnämndens Verksamhetsplan för år 2020-2022. 

Stadsbyggnadsavdelningens bedömning 

Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att byggnadsnämndens Tillsynsplan 

enligt plan- och bygglagen (2010:900) år 2020 beskriver vilka områden som 

ingår i byggnadsnämndens tillsynsverksamhet och hur den ska bedrivas och 

prioriteras år 2020. Stadsbyggnadsavdelningen föreslår byggnadsnämnden 

att godkänna tillsynsplanen.  

Tjänsteutlåtandet, daterat den 7 januari 2020, har utarbetats av 

nämndsekreterare Jenny Trygg. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 5/2019.  
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§ 6 Dnr 2019/00128 409 

Tillsynsplan enligt miljöbalken (1998:808) för 
strandskyddsärenden år 2020 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden godkänner Tillsynsplan enligt miljöbalken (1998:808) 

för strandskyddsärenden år 2020.  

Bakgrund 

Byggnadsnämnden ansvarar för tillsynen av strandskyddsbestämmelserna. 

Byggnadsnämnden ska för varje verksamhetsår upprätta en tillsynsplan för 

strandskyddstillsynen, baserad på en behovsutredning. Tillsynen ska 

säkerställa syftet med strandskyddet. Tillsynsmyndigheten ska dessutom 

bedriva främjande och förebyggande tillsyn. Enligt 7 § förordningen om 

tillsyn enligt miljöbalken ska en tillsynsmyndighet avsätta resurser som i 

tillräcklig grad svarar mot behovet av tillsyn samt ha personal med tillräcklig 

kompetens för tillsynsarbetet. 

Stadsbyggnadsavdelningens bedömning 

Stadsbyggnadsavdelningen föreslår byggnadsnämnden att godkänna 

Tillsynsplan enligt miljöbalken (1998:808) för strandskyddsärenden år 2020.  

Tjänsteutlåtandet, daterat den 7 januari 2020, har utarbetats av 

kommunekolog Carin Franson. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 6/2019.  
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§ 7 Dnr 2019/00126 200 

Internkontrollplan år 2020 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden godkänner Internkontrollplan år 2020.  

Bakgrund 

Samtliga nämnder i Falköpings kommun ska upprätta en egen intern-

kontrollplan. Internkontrollplanen ska revideras årligen och antas i nämnd. 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 oktober 2019, § 152 att anta förslaget till 

övergripande internkontrollplan om de kommungemensamma kontroll-

punkterna för år 2020. Följande kontrollpunkter ingår i den kommun-

gemensamma internkontrollplanen för år 2020. 

 Nämndbeslut (att fattade beslut verkställts) 

 Avtalsbevakning (att ingångna avtal har bevakning avseende 

giltighetstid) 

 Avtalssignering (att behörig person undertecknat avtalet) 

 Dataskyddsförordningen (GDPR) – efterlevnad av kraven i GDPR 

gällande registrering av personuppgiftsbehandling samt information 

till de registrerade 

Följande två kontrollpunkter läggs till i byggnadsnämndens 

Internkontrollplan år 2020. 

 Handläggningstid (att lovärenden beslutas inom reglerade 

handläggningstider) 

 Samsyn (att lika bedömningar och samsyn ska ske vid handläggning 

av bygglovsärenden) 

Stadsbyggnadsavdelningens bedömning 

Stadsbyggnadsavdelningen föreslår byggnadsnämnden att godkänna 

förslaget till Internkontrollplan år 2020.  

Tjänsteutlåtandet, daterat den 17 december 2019, har utarbetats av 

nämndsekreterare Jenny Trygg. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 7/2019.  
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Kommunstyrelsen            
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§ 8 Dnr 2019/00131 200 

Ändring av delegationsbestämmelser för 
byggnadsnämnden 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden godkänner ändring av byggnadsnämndens 

delegationsbestämmelser.  

2   Ändringen gäller från och med den 1 februari 2020 och ersätter 

delegationsbestämmelser antagna av byggnadsnämnden den 26 juni 2019, 

§ 102.  

Bakgrund 

Den 26 juni 2019, § 102 antogs delegationsbestämmelser för 

byggnadsnämnden. Delegationsbestämmelserna är ett levande dokument 

som bör uppdateras årligen eftersom lagstiftningen ändras och arbetssättet på 

stadsbyggnadsavdelningen effektiviseras. Stadsbyggnadsavdelningen 

föreslår följande ändring i delegationsbestämmelserna: 

4.2 stycke 3 

”Nybyggnad inom detaljplan, eller på redan etablerad tomt utanför 

detaljplan, av en- eller tvåbostadshus som inte hänför sig till rad- eller 

kedjehusbebyggelse.” 

Ändringen syftar till bygglov gällande uppbyggnad av t.ex. ett nerbrunnit 

hus eller nybyggnad av ett komplementhus på en redan befintlig tomt. 

Eftersom tomten redan är tagen i anspråk och tidigare byggd på krävs inget 

förhandsbesked, vilket annars hade krävts för nybyggnad utanför detaljplan. 

Byggnadsnämnden har tidigare fattat beslut i dessa ärenden, nu föreslås att 

de delegeras till bygglovsingenjör/byggnadsinspektör. Ändringen innebär att 

handläggningstider förkortas och sökande har möjlighet att få ett snabbare 

beslut. 

Stadsbyggnadsavdelningens bedömning 

Stadsbyggnadsavdelningen föreslår att byggnadsnämnden godkänner 

ändring av delegationsbestämmelser för byggnadsnämnden och att ändringen 

ska gälla från och med den 1 februari 2020.  

Tjänsteutlåtandet, daterat den 16 december 2019, har utarbetats av 

nämndsekreterare Jenny Trygg. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 8/2019.  

  

Paragrafen skickas till      Kommunstyrelsen          
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§ 9 Dnr 2019/00132 200 

Gallring av pappersoriginal efter inskanning för en 
digital ärendehantering för byggnadsnämnden  

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden beslutar att allmänna handlingar i pappersform, som 

skannats in och diarieförts, får gallras efter kontroll av att den skannade 

versionen är likalydande med ursprungshandlingen och efter att 

originalhandlingen inte längre behöver sparas av annan anledning. 

Beslutet gäller från och med den 1 februari 2020.  

Bakgrund 

Under de senaste åren har stadsbyggnadsavdelningen i allt större omfattning 

skannat pappershandlingar för att hantera dem digitalt samtidigt som digitala 

handlingar skrivits ut till pappersakterna. Dubbelarbetet med att hantera 

digitala och analoga versioner av samma dokument är ineffektivt. Stads-

byggnadsavdelningen expedierar också handlingar per brev i stor 

utsträckning vilket kommer att ersättas med e-post i den mån det är möjligt. 

Med digital ärendehantering frigörs arbetstid för medarbetare och kostnader 

för förbrukning av papper, aktomslag och toner minskar. En minskad 

pappersförbrukning leder också till färre transporter och en minskad 

belastning på miljön.  

Den pågående digitaliseringen beskrivs som den enskilt starkaste 

förändringsfaktorn i samhället och är en ständigt pågående process. Den 

digitala utvecklingen berör och påverkar samhällets alla områden.  

Genom att aktivt ta sig an den digitala utvecklingen kan byggnadsnämnden 

dra nytta av dess möjligheter och låta digitaliseringen bidra till ökad kvalitet 

och effektivitet.   

I policyn för digitalisering som antogs av kommunfullmäktige den 29 maj 

2017, § 66, sätts det upp tre kommunövergripande mål: 

 Enklare vardag för privatpersoner och företag 

 Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och 

delaktighet 

 Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten 

Om inte annat är föreskrivet i lag eller förordning, krävs gallringsbeslut för 

att få gallra allmänna handlingar. 

Gallring får enligt 3 § arkivlagen (1990:782) endast ske under förutsättning 

att allmänhetens rätt till insyn inte åsidosätts och att handlingarna bedöms 

sakna värde för rättskipning, förvaltning och forskning. För att kunna gallra 
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pappersoriginalet och endast bevara det skannade exemplaret krävs att det 

framställs på ett sätt som säkerställer ett elektroniskt bevarande. Kravet 

uppfylls genom att myndigheten skannar till ett format som är godkänt för 

slutarkivering. 

Gallring innebär avsiktlig och planmässig förstöring av allmänna handlingar 

eller uppgifter i enlighet med ett i förväg fattat myndighetsbeslut. Som 

gallring räknas även åtgärder som utförs med handlingarna och som ger 

upphov till 

 förlust av betydelsebärande data (informationsförlust), förlust av 

möjliga sammanställningar, 

 förlust av sökmöjligheter, eller 

 förlust av möjligheter att bedöma handlingarnas äkthet och 

ursprunglighet. 

Exempel på handlingar som ska bevaras i papper och registreras: 

 Justerade protokoll  

 Handlingar som behövs för att styrka ett legalt förhållande 

 Handlingar som behövs för bevisvärde 

 Handlingar som på grund av format, gråskala, färg eller andra 

egenskaper inte tillfredsställande kan bevaras enbart som bild 

Stadsbyggnadsavdelningens bedömning 

Stadsbyggnadsavdelningen föreslår att byggnadsnämnden beslutar att 

allmänna handlingar som har skannats och diarieförts får gallras.  

Tjänsteutlåtandet, daterat den 17 december 2019, har utarbetats av 

nämndsekreterare Jenny Trygg. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 9/2019.  
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§ 10 Dnr 2020/00006 200 

Anmälan av delegationsbeslut  

Byggnadsnämndens beslut 

1   Informationen godkänns och läggs till handlingarna.  

Bakgrund 

Delegationsbeslut bygglov och anmälan enligt rapport. Bygglovsingenjör 

Kajin Doski presenterar ärende L 2019-267, rivning av enbostadshus samt 

nybyggnad av enbostadshus i Broddetorp.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 10/2019.  
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§ 11 Dnr 2020/00005 200 

Diverse skrivelser och protokoll  

Byggnadsnämndens beslut 

1   Informationen läggs till handlingarna.  

Bakgrund 

a) Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 11 december 2019, § 

153. Prioriteringar i löneöversyn år 2020.   

b) Mark- och miljödomstolens dom den 13 december 2019, Mål nr P 

3777-19. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplement-

byggnad på fastigheten Järpen 5 i Falköpings kommun. Mark- och 

miljödomstolen avslår överklagandena, dvs. ändrar inte 

länsstyrelsens beslut. 
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§ 12 Dnr 2019/00125 200 

Remiss - Strategi mot våldsbejakande extremism 2020-
2023 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Byggnadsnämnden godkänner Strategi mot våldsbejakande extremism 

2020-2023 med kommentar att stavningen bör kontrolleras på näst sista 

stycket på sidan 3 samt fotnot 1 på sidan 6.  

Bakgrund 

Säkerhetssamordnare Bengt Nilsson har arbetat fram ett förslag till Strategi 

mot våldsbejakande extremism 2020-2023 som ska ersätta nuvarande 

strategi som gäller till och med år 2019. Ärendet ska beslutas i 

kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet i februari år 2020. 

Stadsbyggnadsavdelningens bedömning 

Stadsbyggnadsavdelningen föreslår att byggnadsnämnden godkänner strategi 

mot våldsbejakande extremism 2020-2023.  

Tjänsteutlåtandet, daterat den 16 december 2019, har utarbetats av 

nämndsekreterare Jenny Trygg. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 12/2019.  
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§ 13 Dnr 2020/00004 200 

Ekonomisk lägesrapport efter december 2019 

Byggnadsnämndens beslut 

1   Informationen godkänns och läggs till handlingarna.  

Bakgrund 

Avdelningschef Erna Pezic presenterar ekonomirapport efter december 

månad.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 13/2019.  

  

            



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17 (18) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-22 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 14 Dnr 2020/00003 200 

Avdelningschefen och ordföranden informerar  

Byggnadsnämndens beslut 

1   Informationen läggs till handlingarna.  

Bakgrund 

Avdelningschef Erna Pezic meddelar att stadsbyggnadsavdelningen 

annonserar efter en planarkitekt eftersom det blir en vakant tjänst på 

avdelningen i juni på grund av en föräldraledighet.      

  

            



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18 (18) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-22 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 15 Dnr 2020/00007 200 

Övrigt  

Byggnadsnämndens beslut 

1   Informationen läggs till handlingarna.  

Bakgrund 

Inga-Lill Bergsten (S) undrar hur det går med detaljplanen för Platåskolan. 

Erna Pezic meddelar att Mark- och miljödomstolen inte lämnat något beslut i 

överklagningsärendet än. Lars Nordgren (Mp) uppmärksammar nämnden på 

att från och med den 1 januari 2020 så blev Barnkonventionen svensk lag. 

Dan Hovskär (KD) återkommer med information om hur lagen ska beaktas i 

byggnadsnämndens arbete.     

   

            


