
Byggnadsmärket 2020 

Bygg- och miljöförvaltningen  Besöksadress: Riddarplatsen 5 

Kvalitet och verksamhetsstöd Postadress: 177 80  JÄRFÄLLA 
Tove Nilsson, Nämndsekreterare/jurist Telefon växel: 08-580 285 00 
Telefon: 08-580 284 13 (direkt)  E-post: miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se  Webbplats: www.jarfalla.se 
Fax:  Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082  

 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 

 

  2020-09-07 

 

Miljö- och bygglovsnämnden 

 

 

 

Dnr Mbn BYGG 2020-618 

Byggnadsmärket 2020  

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö- och bygglovsnämnden, 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige  

 

1.  Miljö- och bygglovsnämnden avstår från att besluta om utdelning av 

byggnadsmärke 2020. 

 

2.  Miljö- och bygglovsnämnden ger bygg- och miljöförvaltningen i uppdrag att 

utreda förutsättningarna att genom ändringar i reglementet för byggnadsmärket 

möjliggöra att utmärkelsen i fortsättningen som huvudregel delas ut vartannat år.  

 
Ärendet i korthet 

Miljö- och bygglovsnämnden beslutar om utdelning av byggnadsmärket. Byggnads- 

märket delas vanligtvis ut årligen, på kommunfullmäktiges sista sammanträdesdag för 

året. Undantagsvis kan byggnadsmärket tilldelas två mottagare samma år. Enligt 

reglementet kan miljö- och-bygglovsnämnden också avstå att fatta beslut om 

utdelning om inget förslag bedöms vara godtagbart. Mot bakgrund av gällande 

restriktioner för möten med mera på grund av pågående pandemi föreslår bygg- och 

miljöförvaltningen att nämnden avstår från att besluta om utdelning av byggnads- 

märke för år 2020. Förvaltningen föreslår vidare att nämnden ger förvaltningen i 

uppdrag att utreda förutsättningarna att genom ändringar i reglementet för byggnads- 

märket möjliggöra att utmärkelsen i fortsättningen som huvudregel delas ut 

vartannat år. Ändringar i reglementet för byggnadsmärket fastställs av 

kommunfullmäktige. 

 
Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse  2020-09-07 

2. Reglemente för utdelning av byggnadsmärke  

som belöning för god byggnadskultur 2008-10-07 

 
Ärendet 

Miljö- och bygglovsnämnden beslutar om utdelning av byggnadsmärket. Byggnads-

märkesberedningen tar fram förslag på mottagare av utmärkelsen. Byggnadsmärket delas 

vanligtvis ut årligen, på kommunfullmäktiges sista sammanträdesdag för året.  

 

Kommunen vill genom utdelning av byggnadsmärket främja vården av kulturhistoriskt, 

arkitektoniskt eller miljömässigt värdefulla byggnader och anläggningar samt väl 
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sammanhållna yttre som inre miljöer. Vidare vill kommunen genom byggnadsmärket 

verka för god och hållbar byggnadskultur vid uppförande av nya byggnader och 

anläggningar. Undantagsvis kan byggnadsmärket tilldelas två mottagare samma år. 

Enligt reglementet kan miljö- och-bygglovsnämnden också avstå att fatta beslut om 

utdelning om inget förslag bedöms vara godtagbart. 

 

Mot bakgrund av gällande restriktioner för möten med mera på grund av pågående 

pandemi bedömer förvaltningen att förutsättningarna att bereda ett beslut om 

utdelning i år är begränsade. Förvaltningen föreslår därför att nämnden avstår från att 

besluta om utdelning av byggnadsmärke för år 2020.  

 

Förvaltningen bedömer vidare att det finns skäl att utreda möjligheten att i 

fortsättningen dela ut byggnadsmärket vartannat år istället för årligen, som är 

huvudregel enligt gällande reglemente. En glesare utnämning bör kunna medföra ett 

större underlag för byggnadsmärkesberedningen att arbeta med vid varje tillfälle och 

ett ökat intresse för utmärkelsen. Det skulle också kunna ge utrymme att införa fler 

kategorier inom ramen för utmärkelsen, till exempel hedersomnämningar eller 

utnämningar inom något särskilt tema som nämnden vill uppmärksamma vid det 

aktuella tillfället. Förslaget är framarbetat i dialog med kommunens stadsarkitekt. 

Ändringar i reglementet för byggnadsmärket fastställs av kommunfullmäktige. 

 
Barnkonsekvensanalys 

Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms inte innebära några särskilda 

konsekvenser för barn.  

 
Företagskonsekvensanalys 

Förvaltningens förhoppning är att förslaget om en glesare utdelning av 

byggnadsmärket kan höja kvaliteten och öka intresset för utmärkelsen. Därigenom 

bör utmärkelsens betydelse även kunna bli större för de projekt som tilldelas 

utmärkelsen. Förslaget kan därigenom förväntas få positiva effekter för företag i 

kommunen.  

 
Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget om en glesare utdelning bör kunna medföra minskade kostnader genom att 

beredning av ärendet endast genomförs vartannat år, istället för årligen.  

 
Slutsatser 

Förvaltningen föreslår att miljö- och bygglovsnämnden avstår från att besluta om 

utdelning av byggnadsmärke 2020. Förvaltningen föreslår vidare att nämnden ger 

bygg- och miljöförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna att genom 

ändringar i reglementet för byggnadsmärket möjliggöra att utmärkelsen i 

fortsättningen som huvudregel delas ut vartannat år. 

 

 

Nina Karlsson 

Tf. bygg- och miljödirektör 

 Amanda Touman Redstorm 

 Bygglovschef 
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