
  
Utses att justera Monica Bang Lindberg  
Justeringens plats och tid Stadshuset Paragrafer §§ 6-12  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Sebastian Johansson 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Stefan Skoglund 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Monica Bang Lindberg  

 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Jävsutskott 2022-06-13 
Förvaras hos  
Anslaget sätts upp  
Anslaget tas ner  
  
Underskrift ………………………………………… 
 Sebastian Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Jävsutskott 

 

2022-06-13  
 

 
Sammanträde Jävsutskottet  
Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen, kl.08:00-08:28 
  
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 Therese Johansson, enhetschef 

Henrik Noord, arkitekt 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Jävsutskott 

 

2022-06-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 6 Dnr KS 303472 

Förändring av föredragningslistan 

Sammanfattning 

Ordförande meddelar att ärende nr 3 på dagens föredragningslista, Ansökan om 

tidsbegränsat bygglov för ändrad användning, förlängning av tidigare bygglov på 

fastigheten Bastionen 11, utgår. 

Beslut 

Jävsutskottet beslutar 

 

att fastställa föredragningslistan med ovan nämnd förändring. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Jävsutskott 

 

2022-06-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 7 Dnr KS 2022/00328 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av förskola på fastigheten 
Dalaberg 1:10. Castor KS.2022.88 

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad av förskola på fastigheten Dalaberg 1:10. Förvaltningens 

bedömning är att ansökan om bygglov ska beviljas. Grannar är inte hörda i detta ärende 

då ansökan bedöms vara planenlig. Ärendet lyfts till jävsutskottet för beslut då 

Samhällsbyggnad saknar delegation för nyetableringar av skolor och förskolor. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-02. 

Översiktskarta upprättad 2022-06-02.  

Ansökan inkom 2022-05-03.  

Situationsplan inkom 2022-05-03.  

Markplaneringsritningar inkom 2022-05-03.  

Plan-, fasad- och sektionsritningar inkom 2022-05-03.  

Fasadritningar inkom 2022-05-03.  

Planritningar inkom 2022-05-03.  

Sektionsritning inkom 2022-05-03.  

PM bergbesiktning inkom 2022-05-03.  

Utvändig färgsättning inkom 2022-05-03 

Beslut 

Jävsutskottet beslutar  

 

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

 

att avgifterna för bygglov är 65 147 kronor i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. Tidsfristen för beslutet började löpa 2022-05-03. Beslut har fattats 

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

 

att avgiften för detaljplan är 186 631 kronor i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige.  

 

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

förslag till kontrollansvarig godtas. Kontrollansvarig är: Charles Hörnstein 

 

 

Jäv 

Niklas Moe (M) anmäler jäv och deltar inte i vare sig överläggningar eller beslut i 

ärendet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Jävsutskott 

 

2022-06-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 8 Dnr KS 2022/00329 

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning, 
förlängning av tidigare bygglov på fastigheten Bastionen 11. 
Castor KS.2022.80 

Sammanfattning 

Ärendet utgår eftersom ansökan har förändrats sedan kallelsen till utskottet skickades 

ut. Beslut kommer fattas av ansvarig handläggare via delegation. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Jävsutskott 

 

2022-06-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 9 Dnr KS 2022/00330 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av övningshus, 
lektionshus och klippgård på fastigheten Halla-Stenbacken 
1:89. Castor KS.2022.92 

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad av övningshus, lektionshus samt klippgård för 

Räddningstjänsten. Förvaltningens bedömning är att ansökan om bygglov ska beviljas. 

Grannar och sakägare har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. Inga negativa 

synpunkter har inkommit. Ärendet lyfts till jävsutskottet då Samhällsbyggnad saknar 

delegation gällande övningshus, skola samt klippgård. 

 

Bygglovsarkitekt Henrik Noord föredrar ärendet under sammanträdet.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-07 

Översiktskarta upprättad 2022-06-02 

Ansökan inkom 2022-05-05 

Beskrivning av projektet inkom 2022-05-05 

Situationsplaner inkom 2022-05-05 

Markplaneringsritning inkom 2022-05-05 

Perspektivritningar inkom 2022-05-05 

Plan-, fasad- och sektionsritningar inkom 2022-05-05 

Yttrande från Trafikverket inkom 2022-06-03 

Beslut 

Jävsutskottet beslutar 

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

PBL 

att avgifterna för bygglov och startbesked samt expediering och kungörelse är 37 326 

kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen för beslutet 

började löpa 2022-05-05. Beslut har fattats inom den lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 

§ PBL. 

att avgiften för detaljplan är 60 858 kronor i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige.  

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

förslag till kontrollansvarig godtas. Kontrollansvarig är: Sofia Von Hebel 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Jävsutskott 

 

2022-06-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 10 Dnr KS 2022/00332 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av förskola på fastigheten 
Rydingsberg 1. Castor KS.2022.61 

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad av förskola på fastigheten Rydingsberg 1.Förvaltningens 

bedömning är att ansökan om bygglov ska beviljas med liten avvikelse. 

Grannar är hörda i detta ärende. Fastighetsägarna till en fastighet har inkommit med 

synpunkter gällande ansökan. 

Ansökan lyfts till jävsutskottet för beslut då samhällsbyggnadsförvaltningen saknar 

delegation för nybyggnad av skolbyggnader som inte innebär en komplettering. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-02 

Översiktskarta upprättad 2022-06-02 

Ansökan inkom 2022-04-05 

Situationsplan inkom 2022-04-05 

Markplaneringsritning inkom 2022-04-05 

Utvändig färgsättning inkom 2022-04-05 

Ritning bullerplank inkom 2022-04-05 

Trafikbullerutredning inkom 2022-04-05 

Fasadritningar inkom 2022-04-05 

Plan-, fasad- och sektionsritning inkom 2022-04-05 

Planritningar inkom 2022-04-05 

Sektionsritning inkom 2022-04-05 

Granneyttranden med synpunkter inkom 2022-05-06 

Yttrande från gata/park inkom 2022-05-16 

Yttrande från Västvatten inkom 2022-05-16 

Yttrande räddningstjänsten inkom 2022-05-17 

Beslut 

Jävsutskottet beslutar 

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

PBL 

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

kommunfullmäktige. Tidsfristen för beslutet började löpa 2022-04-05. Beslut har fattats 

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

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

förslag till kontrollansvarig godtas. Kontrollansvarig är: Charles Hörnstein 



 

 

 

 
Protokoll 
Jävsutskott 

 

2022-06-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 10 

Jäv 

Niklas Moe (M) anmäler jäv och deltar inte i vare sig överläggningar eller beslut i 

ärendet. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Jävsutskott 

 

2022-06-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 11 Dnr KS 2022/00331 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av läktare och faciliteter 
på fastigheten Elseberg 1:48. Castor KS.2022.58 

Sammanfattning 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av en läktar i norra delen av Rimnersvallen. 

Förvaltningens bedömning är att ansökan om bygglov ska beviljas. 

Grannar är hörda i detta ärende. Synpunkter har inkommit från en boende norr om 

läktaren som framför att grönskan bör bevaras som ligger i anslutning till befintlig 

vändplan samt att Rimnersvallen borde ha någon form av färgsättning som inte är grå. 

Ärende lyfts till jävsutskottet då samhällsbyggnadsförvaltningen saknar delegation för 

bygglov avseende idrottsanläggningar och idrottsändamål. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-02 

Översiktskarta upprättad 2022-06-02 

Ansökan inkom 2022-04-04 

Tillgänglighetsutlåtande inkom 2022-04-04 

Markplaneringsritning inkom 2022-04-04 

Beskrivning av projektet inkom 2022-04-04 

Sektionsritning inkom 2022-04-04 

Fasadritningar inkom 2022-04-20 

Planritning inkom 2022-04-20 

 

Beslut 

Jävsutskottet beslutar 

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

PBL 

att avgifterna för bygglov är 37 326 kronor i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. Tidsfristen för beslutet började löpa 2022-04-20. Beslut har fattats 

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

att avgiften för detaljplan är 40 572 kronor i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige.  

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

förslag till kontrollansvarig godtas. Kontrollansvarig är: Jonas Olsson 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Jävsutskott 

 

2022-06-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 12 Dnr KS 2022/00015 

Anmälningsärenden till jävsutskottet 2022  

 

Beslut 

Jävsutskottet beslutar 

 

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 

 Förteckning över delegationsbeslut, miljöärenden, 2022-05-17 

 Förteckning över delegationsbeslut, byggärenden, 2022-05-17 
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