
 

  
Utses att justera Ann-Charlott Gustafsson 
Justeringens plats och tid Stadshuset. Kl. 16:00,2020-10-07 Paragrafer §§ 17-19  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Sebastian Johansson 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Stefan Skoglund 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Ann-Charlott Gustafsson 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Jävsutskott 2020-10-07 
Förvaras hos Kommunledningskontoret 
Anslaget sätts upp 2020-10-08 
Anslaget tas ner 2020-10-30 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Sebastian Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Jävsutskott 

 

2020-10-07  
 

 
Sammanträde Jävsutskottet 
Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen, stadshuset, kl.08:30-09:32 
  
Ledamöter Stefan Skoglund (S), Ordförande 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), 1:e vice ordförande 

Niklas Moe (M), deltar på distans 

Monica Bang Lindberg (L) 

David Sahlsten (KD) 

 
  
  
Övriga Cecilia Segerstedt, bygglovsarkitekt 

Lisa Cronholm, avdelningschef 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Jävsutskott 

 

2020-10-07 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 17 Dnr KS 2020/00500  

Ansökan om bygglov för ändrad användning från 
verksamhetslokal till gym avseende Bastionen 17. Castor 
KS.2020:2274 

Sammanfattning 

Ansökan avser permanent bygglov för gymanläggning. Tidsbegränsat bygglov har 

tidigare getts för gymmet första gången 2006. Enligt detaljplanen ska området användas 

för industriellt ändamål. Ansökan strider därmed mot detaljplanens tillåtna användning 

av området och den ändrade användningen kan inte heller ses som en liten avvikelse. 

Förvaltningens förslag till beslut är att ansökan ska avslås. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-09-28 

Översiktskarta upprättad 2020-06-26 

Ansökan inkommen 2020-06-01 

Situationsplan inkommen 2020-06-01 

Plan- och fasadritningar inkomna 2020-06-01 

Remissyttrande räddningstjänsten inkommet 2020-07-17 

Remissyttrande Västvatten inkommet 2020-07-02 

Skrivelse från sökanden inkommen 2020-06-26 

Kopia beslut tidsbegränsat bygglov 2016-08-25 

Kopia tjänsteskrivelse 2016-08-11 

Beslut 

Jävsutskottet beslutar 

  

att avslå ansökan med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 

  

Tidsfristen för beslut började löpa 2020-06-26. Då handläggningstiden överskridits med 

mer än femton veckor ska ingen avgift tas ut för beslutet enligt 12 kap. 8 a § PBL.  

 

Delgivning 

Beslutet delges följande enligt 9 kap. § 41 PBL: 

 

Skansberget fastighetsförvaltning AB 

Box 605 

442 17 Kungälv 

 

Detta beslut delges dig med förenklad delgivning. Arbetsdagen efter att beslutet 

skickats till dig skickar vi ett kontrollmeddelande till dig. 14 dagar efter beslutet 

skickats anses du vara delgiven. Vill du överklaga ditt beslut ska du göra det inom 3 

veckor efter att du blivit delgiven.  

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Jävsutskott 

 

2020-10-07 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 17 

 

Överklagande 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. 

 

Om du delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet. 

Om du inte delgivits beslutet ska överklagande ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen inom fyra veckor från den dag då beslutet kungjordes i 

Post- och Inrikes Tidningar. 

 

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagan ska ärendets diarienummer, 

beslutsnummer och fastighetsbeteckning framgå. Uppge namn och kontaktuppgifter.  

 

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas överklagandet tillsammans med 

kontaktuppgifter till ombudet.  

 

Av överklagandet ska det framgå vad som överklagas och vilken ändring som önskas. 

Handlingar som stödjer ditt överklagande kan bifogas. 

 

Skicka ditt överklagande till: 

Uddevalla kommun 

Samhällsbyggnad  

451 81 Uddevalla 
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Jävsutskott 

 

2020-10-07 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 18 Dnr KS 2020/00497  

Bestämmande av sammanträdesdagar för jävsutskottet 2021 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till sammanträdesdagar för 

kommunstyrelsens jävsutskott för 2021. Förslaget består av 10 sammanträden som 

infaller den första onsdagen i varje kalendermånad undantaget i januari då mötet skjuts 

till den 12 januari samt i juli och augusti som föreslås fortsatt vara sammanträdefria. 

Sammanträdena föreslås börja kl. 08:30 och 1,5 timma avsätts för varje sammanträde. 

 

Följande dagar föreslås: 12 januari, 3 februari, 3 mars, 7 april, 5 maj, 2 juni, 1 

september, 6 oktober, 3 november och 1 december 

  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-07-30 

Beslut 

Jävsutskottet beslutar 

  

att fastställa följande dagar för jävsutskottets sammanträden år 2021: 12 januari, 3 

februari, 3 mars, 7 april, 5 maj, 2 juni, 1 september, 6 oktober, 3 november och 1 

december samt, 

  

att sammanträdena ska börja kl. 08:30. 
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Jävsutskott 

 

2020-10-07 
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§ 19 Dnr KS 2020/00015  

Anmälningsärenden till jävsutskottet 2020 

Beslut 

Jävsutskottet beslutar  

 

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 

 

- Förteckning över delegationsbeslut byggärenden 2020-09-22. 

 

 


