
  
Utses att justera Niklas Moe 
Justeringens plats och tid Stadshuset, 2022-05-03 Paragrafer §§ 3-5  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Sebastian Johansson 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Stefan Skoglund 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Niklas Moe 

 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde  
Förvaras hos  
Anslaget sätts upp  
Anslaget tas ner  
  
Underskrift ………………………………………… 
 Sebastian Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Jävsutskott 

 

2022-05-03  
 

 
Sammanträde Jävsutskottet 
Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen, kl.15:00-15:20 
  
Ledamöter Stefan Skoglund (S), Ordförande 

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

Niklas Moe (M) 

Monica Bang Lindberg (L) 

David Sahlsten (KD), deltar på distans 
  
  
Övriga Henrik Noord, arkitekt 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Jävsutskott 

 

2022-05-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 3 Dnr KS 303472 

Upprop samt val av justerare 

Beslut 

Jävsutskottet beslutar 

 

att utse Niklas Moe (M) till justerare.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Jävsutskott 

 

2022-05-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 4 Dnr KS 2022/00242 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av läktare på 
Rimnersvallen. Elseberg 1:48. Castor KS.2022.47 

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad av en västra läktare på Rimnersvallen. Ansökan avviker från 

gällande detaljplan då en mindre del av läktaren ligger på mark som inte får bebyggas. I 

övrigt bedöms ansökan vara planenlig då planen föreskriver att marken ska användas för 

idrottsändamål. Grannar är hörda i detta ärende. Inga negativa synpunkter har inkommit. 

Förvaltningens bedömning är att ansökan om bygglov ska beviljas. Ansökan föreslås 

avhandlas i jävsutskottet då ansökan kommer från Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Henrik Noord föredrar ärendet under sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-26. 

Översiktskarta upprättad 2022-04-22.  

Ansökan inkom 2022-03-08. 

Markplaneringsritning inkom 2022-03-08.  

Fasadritningar, inkom 2022-03-08. 

Planritningar, inkom 2022-03-08. 

Sektionsritningar, inkom 2022-03-08. 

Tillgänglighetsutlåtande, inkom 2022-03-08. 

Granneyttrande med fråga inkom 2022-03-30. 

Sökandens bemötande av grannens fråga inkom 2022-04-05. 

Beslut 

Jävsutskottet beslutar  

 

att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 30 och 31 b §§ plan- och bygglagen (2010:900), 

PBL, med hänvisning till den motivering som framgår av förvaltningens 

tjänsteskrivelse, 

  

att avgifterna för bygglov är 66 260 kronor i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. Tidsfristen för beslutet började löpa 2022-03-08. Beslut har fattats 

inom den lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 § PBL, 

  

att planavgiften är 73 030 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige, 

  

att för åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå "K". Byggherrens 

förslag till kontrollansvarig godtas. 

 

Kontrollansvarig är: Jonas Olsson 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Jävsutskott 

 

2022-05-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 5 Dnr KS 2022/00015 

Anmälningsärenden till jävsutskottet 2022  

 

Sammanfattning 

Ledamöterna diskuterar kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om granskningen 

av jävsutskottets verksamhet.  

Beslut 

Jävsutskottet beslutar 

 

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 

 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-18, svar på revisionsrapport om 

jävsutskottets verksamhet. 

 

Förteckning över delegationsbeslut, bygglovsärenden, 2022-04-19.  

 

Slutgiltigt beslut, laga kraft, från Mark- och miljödomstolen om bygglov för ändring av 

verksamhet på fastigheten Bastionen 17, mål 4131-21. 
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