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Sommonlröde
Plols och tid

Jävsutskottet
Kompassen, stadshuset, k1.08 :30-09:00

ledomöter

Ann-Charlott Gustafsson (UP), Ordftirande
Stefan Skoglund (S), l:e vice ordfiirande
Niklas Moe (M) ej $ 3-a p.g.a. jäv
Monica Bang Lindberg (L)
David Sahlsten (KD)
Paula Berger (S)
Rolf Carlson (SD)

Övrigo

Cecilia Segerstedt, bygglovsarkitekt
Lisa Cronholm, avdelningschef, samhällsbyggnad
Susanna Mäki, praktikant
Sanna Vikström, praktikant
Veronica Magnusson, praktikant
Sebastian Johansson, kommunsekreterare

Ulses ofl justero

Stefan

Justeringens plots och tid

2019-04-03

Paragrafer $$ l-4

Underskrift sekrelerore
Johansson
Underskrift ordföronde

Underskritl jusleronde

BEVIS

Sommonlröde
Förvoros hos
Ansloget sötls upp
Ansloget tos ner

Underskiltt
Justerandes signatur

och ANSLAG om jusleringens lillkönnogivonde

Jävsutskott 20 19 -04 -03
Kommunledningskontoret

20t9-04-03
20t9
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2019-04-03

Dnr KS 289389

Upprop samt val av justerande
Sommonfotlning
Upprop forrättas och val av justerare genomftirs. Deltagande ledamöter, tjiinstemän och
praktikanter presenterar sig.
Stefan Skogslund (S) ftireslås att justera sammanträdets protokoll

Beslut
Jävsutskottet beslutar

att Stefan Skoglund (S) justerar sammanträdets protokoll 2019-04-03.

Justerandes

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 297471

Presentation av jävsutskottet
Sqmmonfotlning
Ordftirande Ann-Charlott Gustafsson (UP) presenterar j ävsutskottet utifrån
bestämmelserna ftir det. Utskottet finns sedan 2015 och är en floljd av atttekniska
nämnden och miljö-och stadsbyggnadsnämnden slogs ihop och bildade
samhäl I sbyg gnadsniimnden.

Enligt kommunallagen är därft)r samhällsbyggnadsnämnden ftirhindrad att utöva
myndighetsutövning och tillsyn mot sin egen verksamhet. Jävsutskottetfattar därför
beslut i dessa frågor på delegation från kommunstyrelsen.
Beslul
Jävsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.
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Dnr KS 2019 /00233

Elseberg 1:50 Ansökan om tidsbegränsat bygglov för
nybyggnad av skola. KS.2019.441
Sqmmqnfoltning
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov i tio år for skollokaler ftir lågstadiet. Gällande
detaljplan anger att området är allmän plats som ska användas ftir natur. Ansökan strider
därmed mot detaljplanen. Ansökan uppfyller dock kraven for att ett tidsbegränsat
bygglov ska kunna ges då byggnaden ska användas som evakueringsbyggnad under
tiden för renovering och ombyggnad på Ramnerödsskolan. Den redovisade friytan
utomhus ftir eleverna understiger Boverkets rekommendationer.
Bygglovsarkitekt Cecilia Segerstedt föredrar ärendet under sammanträdet.

Beslulsunderlog
Tj änsteskrivelse daterad 20 19 -03 -27
Översiktskarta upprät tad 2019 -03 -21
S ituationsplan inkomm en 20 19 -03 -26
Markplaneringsritning inkommen 2019-03 -19
Plan-, fasad och sektionsritning inkomm en 2019 -03 -26
Beskrivning trafi ksituation inkommen 20 1 9- 03 -26
Beskrivning utemiljö inkommen 2019 -03 -26

Beslut
Jävsutskottet beslutar

att delegera till bygglovsarkitekten att bevilja tidsbegränsat bygglov till och med202909-30 under förutsättning att remissinstanser eller grannar inte har något att erinra.

Jöv
Niklas Moe (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet
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Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2019 /00234

Simmersröd 1:43. Ansökan om tidsbegränsat bygglov för
nybyggnad av skola. KS.2019.442
Sqmmonfottning
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov i tio år bygglov filr skollokaler ftir högstadiet ftr
att tillgodose behovet under pågående byggnation av ny skola i Ljungskile. Ansökan
avviker från detaljplanen då den tillåtna användningen av området är "internatskola".
Bedömning är att tidsbegränsat bygglov kan ges.

Bygglovsarkitekt Cecilia Segerstedt ftiredrar ärendet under sammanträdet.

Beslulsunderlog
Tj änsteskrivelse dater ad 20 I 9 -03 -27

Översiktskarta upprätt ad 20 | 9 -03 -21
Situationsplan inkomm en 20 19 -03 -20
Beskrivning och ritning utemiljö inkommen 2019-03-26
Plan-, fasad och sektionsritning inkomm en 2019 -03 -26

Beslul
Jävsutskottet beslutar

att delegera till bygglovsarkitekten att bevilja tidsbegränsat bygglov till och med202909-30 under ftirutsättning att remissinstanser eller grannar inte har något att erinra.
Jöv
Niklas Moe (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.
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Justerandes

Utdragsbestyrkande

