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Justerandes sign 
   

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid 
Sessionssalen, Jönköpings kommun, Västra Storgatan 16 Jönköping kl. 08:30 – 
11:40, samt 12:40-17:10. Förtroendevalda deltar under hela sammanträdet § 399-448 
där inget annat anges. 

Beslutande Anders Samuelsson (C), ordförande  
Niklas Sigvardsson (S) 
Fatime Elezi (S) 
Nils Helmersson (S) ist f Leif Regnér 
(S) 
Marianne Johansson (S)  
Albert Söderlind (L) ist f Jan Sidenvall 
Christopher Stock (MP) 

 

Gabriella Lönn (KD) 
Ann-Marie Dahl (KD) 
Eric Sjöberg (M) ist f Bengt Regné t o m 
§423 
Bengt Regné (M) 14:00-17:10 fr o m §424 
Per Allan Axén (M) ist f Jonas Hallin t o m 
§423 
Eric Sjöberg (M) ist f Jonas Hallin fr o m 
§424 
Lena Rocksjö (KD) ist f Johnny Lilja t o m 
§423 
Per Allan Axén (M) 08:30-16:10 ist f John-
ny Lilja fr o m §424-430 
Lena Rocksjö ist f Johnny Lilja fr §431 
Roland Hagström (SD) 

Övriga närvarande Jeyhuna Bayramova (S) 9:30-17:10 
Mohammed Salah (S)  
Bayda Aldoori (S) 08:30-16:50 
Christian Holmeskär (C) 08:30-11:40 
Jan Sidenvall (L) deltar på distans 
 
 
 

 

Thomas Olofsson (KD) 
Johnny Lilja (M) deltar på distans 
Johan Edvardsson (SD)    

Utses att justera Eric Sjöberg  

Justeringens plats och tid Stadsbyggnadskontoret 2020-10-21 Paragrafer  399-448 

Underskrifter Sekreterare   
  Linnéa Månberg  

 Ordförande   
  Anders Samuelsson  

 Justerande   
 Eric Sjöberg  

 
 
 

 

ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Stadsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-10-15 
 

Datum för anslags uppsättande 2020-10-22 Datum för anslags nedtagande 2020-11-12 

Förvaringsplats för protokollet Stadsbyggnadskontoret 

Underskrift   
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Övriga närvarande 
 

Anna Klahr, bygglovchef 
Bengt Mattias Carlsson, stadsarkitekt 
Christian Bruhn, planarkitekt 
Christina Stenberg, bitr. stadsbyggnadsdirektör 
Elin Hallström, planarkitekt 
Hanna Holmlund, projektledare utvecklings- och trafikavdelningen 
Hanna Säterskog, projektledare utvecklings- och trafikavdelningen 
Henrik Zetterholm, utvecklings- och trafikchef 
Jenny Larsson, bitr. planchef 
Katarina Bröms, stadsbyggnadsdirektör 
Linnéa Månberg, bygglovadministratör 
Mats Davidsson, planarkitekt 
Pernilla Thor, förvaltningssekreterare 
Puck Larsson, planarkitekt 
Samuel Nyström , räddningschef 
Stefan Lind, chef översiktlig planering 
Stefan Lund, HR-konsult räddningstjänsten 
Niklas Bosrup, Sydväst arkitektur och landskap 
Linnea Rygaard, konstnär 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2



JÖNKÖPINGS KOMMUN 
Stadsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-10-15 

3   

 

Justerandes sign 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 
Innehåll Sida 

  

§ 
399 

Protokollets justering 
 

7 

§ 
400 

Information från Räddningstjänsten 
 

8 

§ 
401 

Remiss ang promemorian Skärpt kontroll över explosiva 
varor 

 

9 - 10 

§ 
402 

Program för social hållbarhet i Jönköpings kommun 2020-
2030, räddningstjänsten 

 

11 - 12 

§ 
403 

Information från Staben 
 

13 

§ 
404 

Stadsbyggnadsnämndens sammanträdesdatum 2021 
 

14 

§ 
405 

Ej avgjorda ärenden t o m 2019-12-31 Beslut om uppdrag 
till presidiet 

 

15 

§ 
406 

Beslut om stadsbyggnadsnämndens julavsutning 
 

16 

§ 
407 

Motion om att uppmärksamma Karin Juel 
 

17 

§ 
408 

Namnbyte av gata på Jönköpings fritidsområde 
 

18 

§ 
409 

Namnsättning av ny gata i Lekeryd 
 

19 

§ 
410 

Namnsättning av ny gata i Jönköping 
 

20 

§ 
411 

Information från Översiktlig planering 
 

21 

§ 
412 

Program för social hållbarhet i Jönköpings kommun 2020-
2030, stadsbyggnadskontoret 

 

22 - 23 

§ Program för Landsbygdsutveckling i Jönköpings kommun 
 

24 

3



JÖNKÖPINGS KOMMUN 
Stadsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-10-15 

4   

 

Justerandes sign 
   

Utdragsbestyrkande 

413 2021-2025 

§ 
414 

Information från Utvecklings- och trafikavdelningen 
 

25 

§ 
415 

Medborgarförslag om belysning utmed stranden i Gränna 
 

26 

§ 
416 

Medborgarförslag om övergångsställen på Brahegatan i 
Gränna 

 

27 

§ 
417 

Medborgarförslag om att sammanbinda delarna av Ulrice-
hamnsjärnvägens banvall med två broar 

 

28 

§ 
418 

Förtydligande av delegationsordning för Stadsbyggnads-
kontoret avseende trafikrelatierade frågor 

 

29 

§ 
419 

Information från Planavdelningen 
 

30 

§ 
420 

Magnus Ladulås plats 
 

31 

§ 
421 

Ansökan om planbesked för Storken 15 
 

32 

§ 
422 

Ansökan om planbesked Lillegården 10 
 

33 

§ 
423 

Ansökan om planbesked för Runstaven 1 
 

34 

§ 
424 

Planprogram för Råslätt Beslut om samråd 
 

35 

§ 
425 

Detaljplan för Slåttertiden Beslut om samråd 
 

36 

§ 
426 

Detaljplan för Överläraren 4 Beslut om granskning 
 

37 

§ 
427 

Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbyggnads-
nämnden 

 

38 

§ 
428 

Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 
 

39 

§ 
429 

Information från Bygglovavdelningen 
 

40 

4



JÖNKÖPINGS KOMMUN 
Stadsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-10-15 

5   

 

Justerandes sign 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 
430 

Huskvarna 4:1 Bygglov för tillbyggnad av restaurang 
 

41 - 44 

§ 
431 

Älmvik 1:3 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostads-
hus samt garage 

 

45 - 48 

§ 
432 

UTGÅR Konungsgärde 1:1 Förhandsbesked för nybygg-
nad av enbostadshus 

 

49 

§ 
433 

Läxarp 1:1 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostads-
hus 

 

50 - 52 

§ 
434 

Ingeryd 2:21 Förhandsbesked för nybyggnad av enbo-
stadshus 3 tomter 

 

53 - 56 

§ 
435 

Mårtensdrätt 1:35 Förhandsbesked för nybyggnad av en-
bostadshus 

 

57 - 59 

§ 
436 

Grevby 1:4 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostads-
hus 

 

60 - 62 

§ 
437 

Järsnäs-Håknarp 1:1 Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 

 

63 - 66 

§ 
438 

Attarp 2:167 Förhandsbesked för nybyggnad av vårdbygg-
nad 

 

67 - 69 

§ 
439 

Rönjane 7:1 Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbo-
stadshus (lott A, B & C) 

 

70 - 74 

§ 
440 

Vårdaren 4 Bygglov för tillbyggnad av flerfamiljshus (bal-
konger) 

 

75 - 77 

§ 
441 

Tvärflöjten 4 Bygglov för utvändig ändring av enbostads-
hus 

 

78 - 80 

§ 
442 

Attarp 2:574 Bygglov för uppförande av plank 
 

81 - 84 

§ 
443 

Trastboet 19 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 
(uterum) 

 

85 - 87 

§ 
444 

Öskaret 16 Bygglov för ändrad användning av industri-
byggnad 

 

88 - 90 

§ 
445 

Norrahammar 30:1 Bygglov för tillbyggnad av skola 
 

91 - 93 

§ Utblicken 1 Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus 
 

94 - 96 

5



JÖNKÖPINGS KOMMUN 
Stadsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-10-15 

6   

 

Justerandes sign 
   

Utdragsbestyrkande 

446 (trygghetsboende) 

§ 
447 

Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar 
 

97 

§ 
448 

Övriga ärenden 
 

98 

  

6



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden  2020-10-15

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 399  
 
Protokollets justering 
 

Stadsbyggnadsnämndens protokoll justeras onsdagen den 21 oktober klockan 
08.30 av ordförande Anders Samuelsson (C) och Eric Sjöberg (M).
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§ 400  
 
Information från Räddningstjänsten 
 

Stefan Lund, HR-konsult på räddningstjänsten informerar om räddnings- 
tjänstens jämställdhetsarbete.
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§ 401  
 
OMEDELBAR JUSTERING Remiss ang promemorian Skärpt kon-
troll över explosiva varor 
Stbn/2020:285   175  

Sammanfattning 
Jönköpings kommun har på remiss fått promemorian Skärpt kontroll över ex-
plosiva varor, Ds 2020:17. Stadsbyggnadsnämnden har på uppdrag av kom-
munstyrelsen fått ta del av promemorian över föreslagna ändringar i 
lag(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, förordning(2010:1075) 
om brandfarliga och explosiva varor samt förordning(1999:1134) om belast-
ningsregister och lämnat uppdraget till räddningstjänsten att formulera ett svar. 

Räddningstjänsten ställer sig positiva till en förändring i lag och förordning om 
brandfarliga och explosiva varor som syftar till att stärka möjligheterna att för-
hindra att tillståndsgivna explosiva varor används i brottsligt syfte. Det är även 
positivt att det i lag och förordning blir tydligare vilka krav som ställs på de 
olika myndigheterna. Att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap be-
myndigas att förtydliga krav på kompetens på föreståndare är positivt då detta 
är något som saknats och bedömningarna har riskerat att variera.  

Räddningstjänsten ser dock problem med att det i vissa av föreslagna lydelser 
inte görs skillnad på olika typer av explosiva varor och i vissa föreslagna lydel-
ser ingen skillnad på brandfarliga och explosiva varor. Detta innebär att 
lagändringen träffar ett bredare område och kan därmed innebära mer arbets-
börda och längre handläggningstider än nödvändigt för att uppfylla syftet med 
lagändringen. Räddningstjänsten ser positivt på möjlighet till utökad kontroll 
av personer som omfattas av hanteringen men ser risker med utdragna hand-
läggningstider om ingen avgränsning av vilka som ska kontrolleras görs. 

Beslutsunderlag 
Promemoria Skärpt kontroll över explosiva varor, Ds 2020:17 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2020-09-28 
 

Räddningstjänstens förslag 
Räddningstjänsten föreslår stadsbyggnadsnämnden att föreslå kommunstyrel-
sen besluta: 

 Räddningstjänstens svar på remiss angående Promemoria om skärpt 
kontroll över explosiva varor tillstyrks med de synpunkter som framgår 
i tjänsteskrivelsen. 
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STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-10-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta: 

 Räddningstjänstens svar på remiss angående Promemoria om skärpt 
kontroll över explosiva varor tillstyrks med de synpunkter som framgår 
i tjänsteskrivelsen. 

 
Beslutet förklaras omedelbart justerat. 
 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen
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§ 402  
 
Program för social hållbarhet i Jönköpings kommun 2020-2030, 
räddningstjänsten 
Stbn/2020:256   170  

Sammanfattning 
Räddningstjänsten har på remiss fått Program för social hållbarhet i Jönkö-
pings kommun 2020-2030. Agenda 2030 har använts som grund till program-
met för social hållbarhet tillsammans med de mänskliga rättigheternas grund-
principer samt principerna för ett rättighetsbaserat arbete; jämlikhet och jäm-
ställdhet, icke-diskriminering, delaktighet, inflytande och inkludering, transpa-
rens och ansvar. Programmet är ett kommunövergripande styrdokument vars 
syfte är att vidareutveckla arbetet utifrån ett helhetsperspektiv.  

Programmet innehåller tio av de 17 globala målen för hållbar utveckling. De 
resterande är mer inriktade mot miljömässig hållbarhet och behandlas i ett eget 
program. I programmet har målen brutits ner på lokal nivå för att på ett tydliga-
re sätt knyta an till ett kommunalt sammanhang. De har även delats upp på tre 
fokusperioder, som innehåller mellan två till fem agendamål, för att i högre 
grad kunna koncentrera analys- och utvecklingsarbetet.  

Uppföljningen kommer att integreras i kommunkoncernens ordinarie styr- och 
ledningssystem. I samband med nämndernas arbete med mål och budget kom-
mer en dialog hållas kring de agendamål som kommer att vara i fokus för den 
kommande perioden. Uppföljningen av arbetet med agendamålen kommer på 
nämnds- och bolagsnivå att rapporteras i verksamhetsberättelse samt bolags-
rapporter. Kommunens samlade arbete med agendamålen rapporteras årligen 
till kommunfullmäktige genom årsredovisningen. Räddningstjänsten ställer sig 
positiv till programmet med nedanstående synpunkter.  

Beslutsunderlag 
Program för social hållbarhet i Jönköpings kommun 2020-2030 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2020-09-25 

Räddningstjänstens förslag 
Räddningstjänstens förslag till beslut: 

 Räddningstjänstens svar på remissen Program för social hållbarhet i 
Jönköpings kommun 2020-2030 tillstyrks med de synpunkter som fram-
går i tjänsteskrivelsen. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-10-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Protokollsanteckning 
Kristdemokraterna och Moderaterna godkänner förvaltningens yttrande och 
återkommer med synpunkter när programmet behandlas i kommunstyrelsen. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Räddningstjänstens svar på remissen Program för social hållbarhet i 

Jönköpings kommun 2020-2030 tillstyrks med de synpunkter som fram-
går i tjänsteskrivelsen. 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsens diarium
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§ 403  
 
Information från Staben 
 

Stadsbyggnadsdirektör Katarina Bröms informerar om att det är dags att nomi-

nera till 2020 års stadsbyggnadspris 

 

Hanna Holmlund, projektledare, informerar om stadsbyggnadskontorets  

jämställdhetsarbete.
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§ 404  
 
Stadsbyggnadsnämndens sammanträdesdatum 2021 
Stbn/2020:343   012  

Sammanfattning 
Förslag till sammanträdestider för stadsbyggnadsnämndens sammanträden 
2021 enligt nedan 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-10 

 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Förslag till sammanträdestider enligt tjänsteskrivelse 2020-09-10  
godkänns 

 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-10-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Förslag till sammanträdestider enligt tjänsteskrivelse 2020-09-10  

godkänns 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen, tekniska nämndens diarium
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§ 405  
 
Ej avgjorda ärenden t o m 2019-12-31                                                       
Beslut om uppdrag till presidiet 
Stbn/2020:2   000  

Sammanfattning 
Rapport över ej avgjorda ärenden till och med 2019-12-31 har tagits fram för 
genomgång av presidiet. 

Beslutsunderlag 
Förteckning över ej avgjorda ärenden t o m 2019-12-31 
Tjänsteskrivelse 2020-10-02 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Stadsbyggnadsnämnden uppdrar åt presidiet att tillsammans med berör-
da tjänstemän gå igenom rapporten med ej avgjorda ärenden. 

 Redovisning till stadsbyggnadsnämnden sker vid sammanträde 19  
november. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-10-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Protokollsanteckning 
Fråga framförs av nämnden angående status på två tillsynsärenden, Barnarp 
1:91 och Råslätt 6:4 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Stadsbyggnadsnämnden uppdrar åt presidiet att tillsammans med  

berörda tjänstemän gå igenom rapporten med ej avgjorda ärenden 
 Redovisning till stadsbyggnadsnämnden sker vid sammanträde 19  

november
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§ 406  
 
Beslut om stadsbyggnadsnämndens julavslutning 
 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-10-15  
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Stadsbyggnadsnämndens julavslutning äger rum torsdagen den 17  
december 2020 klockan 18.00 på hotell John Bauer.  
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§ 407  
 
Motion om att uppmärksamma Karin Juel 
Stbn/2020:280   310  

Sammanfattning 
En motion har inkommit till stadsbyggnadsnämnden om att uppmärksamma 
Karin Juel genom att namnge en gata i centrala Jönköping. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till stadsbyggnadsnämnden 2020-10-15. 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Förslag till kommunstyrelsen: 

 Avvakta med namnsättning till lämplig plats finns 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-10-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med 
förslag till formulering enligt nedan. 
Gata eller plats namnges efter Karin Juel när lämpligt läge för detta uppstår. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Förslag till kommunstyrelsen: 

 Gata eller plats att namnges efter Karin Juel när lämpligt läge för detta 
uppstår 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Vänsterpartiet, kommunstyrelsens diarium
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§ 408  
 
Namnbyte av gata på Jönköpings fritidsområde 
Stbn/2020:367   200  

Sammanfattning 
Namnet Ridvägen på Jönköpings fritidsområde behöver bytas ut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till stadsbyggnadsnämnden 2020-10-15 med kartbilaga. 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Benämna gatan Ulvs väg 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-10-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Benämna gatan Ulvs väg 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Akten
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§ 409  
 
Namnsättning av ny gata i Lekeryd 
Stbn/2020:369   200  

Sammanfattning 
Namn behövs på en ny gata som kommer att byggas inom ett område som om-
fattas av en detaljplan som fått laga kraft 2020-08-27. Området är beläget  väs-
ter om Västergårdsvägen och söder om Södra vägen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till stadsbyggnadsnämnden 2020-10-15 med kartbilaga. 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Benämna gatan Stenåkersvägen 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-10-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Benämna gatan Stenåkersvägen 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Akten
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Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 410  
 
Namnsättning av ny gata i Jönköping 
Stbn/2020:370   200  

Sammanfattning 
Namn behövs på en ny gata som kommer att byggas inom ett område som om-
fattas av en detaljplan som fått laga kraft 2020-09-23. Området är beläget på 
väster i Jönköping, söder om Gjuterigatan och väster om Barnarpsgatan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till stadsbyggnadsnämnden 2020-10-15 med kartbilaga. 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Benämna gatan Framgången 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-10-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Benämna gatan Framgången 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Akten
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden  2020-10-15

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 411  
 
Information från Översiktlig planering 
 

Chef översiktlig planering, Stefan Lind informerar om Utbyggnadsstrategi 
200 000 invånare.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2020-10-15

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 412  
 
Program för social hållbarhet i Jönköpings kommun 2020-2030, 
stadsbyggnadskontoret 
Stbn/2020:257   000  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige gav i slutet av 2018 kommunstyrelsen i uppdrag att i dia-
log med kommunens olika nämnder ta fram ett samlat program och modell för 
arbetet med social hållbarhet. Programmet skulle ha sin utgångspunkt i Agenda 
2030 målen samt tidigare fastställda kommunala styrdokument.  

Av de 17 globala målen i Agenda 2030 har 10 mål valts ut som kommunen 
kommer att utgå från i aktuellt program. Under en treårsperiod, fokusperioder, 
som innehåller mellan två till fem agendamål kommer dessa mål arbetas ige-
nom.  

Uppföljningen av programmet ska integreras i kommunens ordinarie styr- och 
ledningssystem. I samband med nämndernas arbete med mål och budget kom-
mer en dialog hållas kring de agendamål som kommer att vara i fokus för den 
aktuella perioden. Uppföljningen av arbetet med agendamålen kommer av 
nämnderna rapporteras i verksamhetsberättelsen. Kommunens samlade arbete, 
både bolag och nämnder, med agendamålen rapporteras årligen till kommun-
fullmäktige genom årsredovisningen. 

Beslutsunderlag 
Remissversion av Program för social hållbarhet i Jönköpings kommun 2020-
2030 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-05 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Stadsbyggnadskontorets yttrande enligt tjänsteskrivelse 2020-10-05    
godkänns och lämnas till kommunstyrelsen 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-10-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Protokollsanteckning 
Kristdemokraterna och Moderaterna godkänner förvaltningens yttrande och 
återkommer med synpunkter när programmet behandlas i kommunstyrelsen. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Stadsbyggnadskontorets yttrande enligt tjänsteskrivelse 2020-10-05    

godkänns och lämnas till kommunstyrelsen 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2020-10-15

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2020-10-15

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 413  
 
Program för Landsbygdsutveckling i Jönköpings kommun 2021-
2025 
Stbn/2020:277   200  

Sammanfattning 
Ett av Jönköpings kommuns mål är att skapa utveckling i kommunens alla de-
lar. Sedan kommunsammanslagning 1971 har befolkningstillväxten i kommu-
nen fördelat sig över hela kommunen. Jönköpings kommun har arbetat utifrån 
en medveten strävan om att verka för en sammanhållen kommun med goda 
möjligheter att bo och leva i kommunens alla delar.  

Förslaget till Program för landsbygdsutveckling tar sikte på kommunens vi-
sionsdokument ”Jönköping 2030” och särskilt utifrån målområdet ”Där stad 
och landsbygd möts”. Det innebär att det ska finnas goda möjligheter att bygga, 
bo och verka på landsbygden. Ett förslag till ett nytt landsbygdsprogram har ar-
betats fram utifrån detta. Stadskontoret genomför nu en bred remiss för att 
fånga synpunkter som kan komplettera programmet innan det antas av kom-
munfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Remissversion av Program för Landsbygdsutveckling i Jönköpings kommun 
2021-2025. 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-03 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Stadsbyggnadskontorets yttrande enligt tjänsteskrivelse 2020-10-03 
godkänns och lämnas till kommunstyrelsen.  

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-10-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Protokollsanteckning 
Kristdemokraterna och Moderaterna godkänner förvaltningens yttrande och 
återkommer med synpunkter när programmet behandlas i kommunstyrelsen. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Stadsbyggnadskontorets yttrande enligt tjänsteskrivelse 2020-10-03 

godkänns och lämnas till kommunstyrelsen  

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden  2020-10-15

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 414  
 
Information från Utvecklings- och trafikavdelningen 
 

Sammanträdespunkten utgår då ingen information från utvecklings- och  
trafikavdelningen föreligger.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2020-10-15

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 415  
 
Medborgarförslag om belysning utmed stranden i Gränna 
Stbn/2020:259   510  

Sammanfattning 
Gunnel Karlsson har 2020-04-27 inkommit med ett medborgarförslag om att 
belysning ska uppföras utmed strandpromenaden i Gränna. Stadsbyggnadskon-
toret föreslår att förslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
- Medborgarförslag, daterat 2020-04-27 
- Denna tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-07 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 
- Medborgarförslaget avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-10-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Medborgarförslaget avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Gun Karlsson

26



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2020-10-15

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 416  
 
Medborgarförslag om övergångsställen på Brahegatan i Gränna 
Stbn/2020:260   512  

Sammanfattning 
Gun Karlsson har i ett medborgarförslag föreslagit ett övergångställe på Brahe-
gatan i Gränna mitt för torget. Förslaget innebär att detta ska målas med vita 
och röda streck som en trevlig lösning som blir exklusivt för Gränna.  

Stadsbyggnadskontoret gör bedömning att medborgarförslaget inte stämmer 
överens med gällande lagstiftning. Detta då vägmarkeringar ska utföras med vit 
färg. Med bakgrund av detta föreslås att medborgarförslaget avslås.  

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om övergångställe på Brahegatan i Gränna 
Tjänsteskrivelse 2020-10-01 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
 Medborgarförslaget avslås med motivering enligt ärendebeskrivning.  

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-10-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Medborgarförslaget avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 

 
 
 

Beslutet expedieras till: 
Gun Karlsson
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2020-10-15

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 417  
 
Medborgarförslag om att sammanbinda delarna av Ulricehamn-
sjärnvägens banvall med två broar 
Stbn/2020:258   510  

Sammanfattning 
Per Sjöblom föreslår i ett medborgarförslag att gamla banvallen till Ulricehamn 
ska sammanbindas med två broar, en över rv 40 och över en mindre väg vid 
Ekön/Tokarp. Förvaltningen anser att byggnation av två broar varav en bro 
passerar över rv 40 är ett projekt som blir omfattande och kostnadsdrivande. 
Med dagens ekonomiska ramar och förutsättningar anser förvaltningen inte att 
detta är ett projekt som ska prioriteras. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om att sammanbinda delarna av Ulricehamnsjärnvägens 
banvall med två broar. 
Tjänsteskrivelse 2020-09-30 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Medborgarförslaget avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-10-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Medborgarförslaget avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Per Sjöblom
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden  2020-10-15

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 418  
 
Förtydligande av delegationsordning för stadsbyggnadskontoret  
avseende trafikrelaterade frågor 
 
Beslutsunderlag 
Förtydligande av delegationsordning för stadsbyggnadskontoret avseende  
trafikrelaterade frågor, 2020-10-12 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-10-15  
Yrkanden 
Ordförande Ander Samuelsson (C) yrkar att dokumentet Förtydligande av dele-
gationsordning för stadsbyggnadskontoret avseende trafikrelaterade frågor 
2020-10-12 antas. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Förtydligande av delegationsordning för stadsbyggnadskontoret avseen-

de trafikrelaterade frågor 2020-10-12 antas 
 
 
 

Beslutet expedieras till: 
Sbk diariet 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden  2020-10-15

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 419  
 
Information från Planavdelningen 
 

Planarkitekt Mats Davidsson och stadsarkitekt Bengt Mattias Carlsson  
informerar om Skeppsbron. 

Planarkitekt Puck Larsson informerar om medborgardialog Österängen.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2020-10-15

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 420  
 
Magnus Ladulås plats 
Stbn/2019:492   200  

Sammanfattning 
Projektet Magnus Ladulås plats har pågått länge, redan 2007 fanns ett första 
gestaltningsförslag. Av olika anledningar har projektet avvaktas. Nu har ett nytt 
gestaltningsförslag lagts fram utifrån den medborgardialog som genomfördes 
vintern 2019-2020.  

Beslutsunderlag 
Följande bifogas: 

- Tjänsteskrivelse 2020-10-06 
- Bilaga: Arbetsmaterial PM Gestaltningsförslag 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Stadsbyggnadsnämnden godkänner gestaltningsförslaget. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-10-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Stadsbyggnadsnämnden godkänner gestaltningsförslaget 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Beslutet expedieras till: 
akten
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2020-10-15

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 421  
 
Ansökan om planbesked för Storken 15 
Stbn/2020:289   219  

Sammanfattning 
Ansökan om planbesked har inkommit till Stadsbyggnadskontoret 2020-07-30 
gällande upphävande av bestämmelse om tomtindelning. Syftet är att kunna de-
la fastigheten Storken 15 till två fastigheter och bebygga dessa med ett frilig-
gande enbostadshus inom respektive fastighet.  

Stadsbyggnadskontoret anser att det kan vara lämpligt och föreslår att ge posi-
tivt planbesked för att pröva detta i en detaljplaneläggning med ett förenklat 
förfarande.  

Ändring av detaljplanen bedöms få laga kraft ca 6 månader efter det att ett de-
taljplanearbete har startats under förutsättning att den inte överklagas. Tidpla-
nen för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommu-
nen. Detaljplanen bedöms tidigast kunna påbörjas år 2021. 

Beslutsunderlag 
Underlag för planbesked 2020-10-07 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Positivt planbesked lämnas för fastigheten Storken 15 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-10-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Positivt planbesked lämnas för fastigheten Storken 15 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Sökande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2020-10-15

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 422  
 
Ansökan om planbesked Lillegården 10 
Stbn/2020:286   214  

Sammanfattning 
Ansökan om planbesked har inkommit till stadsbyggnadskontoret 2020-07-13. 
Ansökan gäller nybyggnation av enbostadshus samt upphävande av fastighets-
bestämmelser. 

Beslutsunderlag 
Underlag för planbesked 
Yttrande från sökande 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Negativt planbesked för fastigheten Lillegården 10 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-10-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att  

 positivt planbesked lämnas för fastigheten Lillegården 10 
 planavdelningen ges i uppdrag att planmässigt pröva ärendet genom  

detaljplaneläggning 
 stadsbyggnadsnämndens uppfattning är att en tillbyggnad på  

fastigheten inte ska vara mer omfattande än vad som angivits i det 
bygglov som beviljades av nämnden år 2015 

 tidplanen för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt 
inom kommunen. Bedömningen är nu att detaljplanen startar år 2024 
 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 positivt planbesked lämnas för fastigheten Lillegården 10 
 planavdelningen ges i uppdrag att planmässigt pröva ärendet genom  

detaljplaneläggning 
 stadsbyggnadsnämndens uppfattning är att en tillbyggnad på  

fastigheten inte ska vara mer omfattande än vad som angivits i det 
bygglov som beviljades av nämnden år 2015 

 tidplanen för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt 
inom kommunen. Bedömningen är nu att detaljplanen startar år 2024 

Beslutet expedieras till: 
sökande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2020-10-15

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 423  
 
Ansökan om planbesked för Runstaven 1 
Stbn/2020:254   214  

Sammanfattning 
Ansökan om planbesked har inkommit till Stadsbyggnadskontoret gällande ga-
rage på fastigheten Runstaven 1. 

Stadsbyggnadskontoret anser att det kan vara lämpligt och föreslår att ge posi-
tivt planbesked för att pröva detta i en detaljplaneläggning. 

Detaljplanen bedöms få laga kraft 1,5 - 2 år efter det att ett detaljplanearbete 
startats, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplanen för ärendet kom-
mer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen. Detaljplanen be-
döms tidigast kunna påbörjas 2021. 

Beslutsunderlag 
Underlag för planbesked 2020-10-07 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 positivt planbesked lämnas för fastigheten Runstaven 1 
 planavdelningen ges i uppdrag att planmässigt pröva ärendet genom  

detaljplaneläggning 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-10-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 positivt planbesked lämnas för fastigheten Runstaven 1 
 planavdelningen ges i uppdrag att planmässigt pröva ärendet genom  

detaljplaneläggning 
 

Beslutet expedieras till: 
sökande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2020-10-15

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 424  
 
Planprogram för Råslätt Beslut om samråd 
Stbn/2019:344   214  

Sammanfattning 
Planprogrammet syftar till att skapa en översikt av lämplig förtätning och om-
vandling som är anpassad till Råslätts karaktär och tar hänsyn till framtida be-
hov gällande skola, bostäder, trafik och centrumbildning, mm. 

Beslutsunderlag 
Samråd_Råslätt_Planprogram 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadsnämndens förslag till beslut: 

 Planprogram för Råslätt, daterad 2020-10-07, godkänns för samråd 
 Stadsbyggnadsnämnden finner, utifrån dagens kännedom av projektets 

omfattning, att genomförandet av planprogrammet inte kommer att 
medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i  
6 kap§11-18 miljöbalken (1998:808) 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-10-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Roland Hagström (SD) yrkar att planprogrammet avslås. 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar 
enligt hans eget yrkande. 

Protokollsanteckning 
Moderaterna lämnar nedanstående protokollsanteckning. 
Moderaterna önskar till protokollet föra att ordförande Anders Samuelsson till 
nämnden anför att det är efter samrådstiden som nämnden har möjlighet att  
uttala en mer detaljerad viljeinriktning av hur nämnden önskar att den fortsatta 
utformningen av Råslätt ska ske.  

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Planprogram för Råslätt, daterad 2020-10-07, godkänns för samråd 
 Stadsbyggnadsnämnden finner, utifrån dagens kännedom av projektets 

omfattning, att genomförandet av planprogrammet inte kommer att 
medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i  
6 kap§11-18 miljöbalken (1998:808) 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslutet expedieras till: 
Akten
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2020-10-15

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 425  
 
Detaljplan för Slåttertiden Beslut om samråd 
Stbn/2016:25   214  

Sammanfattning 
Detaljplanen syftar till att pröva markanvändningen bostad inom ett i översikts-
planen utpekat förtätningsområde i Öxnehaga. Byggrätten som prövas möjlig-
gör fyra lamellhus i fyra våningar utöver suterrängvåning vilket inrymmer ca 
110 lägenheter.  

Därtill planläggs mark med markanvändningen natur i syfte att säkerställa be-
varandet av naturvärden och ytor för dagvattenhantering.  

Beslutsunderlag 
- Plankarta 2020-10-07 
- Planbeskrivning 2020-10-07 
- Undersökning av miljöpåverkan 2020-10-07 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Detaljplan för bostäder på del av Slåttertiden 1 med flera, godkänns för 
samråd 

- Stadsbyggnadsnämnden finner, utifrån dagens kännedom av projektets 
omfattning, att genomförandet av detaljplanen inte kommer att medföra 
en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18  
miljöbalken (1998:808) 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-10-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Detaljplan för bostäder på del av Slåttertiden 1 med flera, godkänns för 

samråd 
- Stadsbyggnadsnämnden finner, utifrån dagens kännedom av projektets 

omfattning, att genomförandet av detaljplanen inte kommer att medföra 
en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18  
miljöbalken (1998:808) 

 

Beslutet expedieras till: 
Akten
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2020-10-15

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 426  
 
Detaljplan för Överläraren 4 Beslut om granskning 
Stbn/2018:93   214  

Sammanfattning 
Planområdet omfattar fastigheten Överläraren 4 samt del av fastigheten Över-
läraren 1 och Råslätt 6:1 som ligger i nordvästra delen av Råslätt, norr om 
Råslättsskolan. Planområdet ligger inom befintlig bebyggelsestruktur och be-
står idag primärt av obebyggd mark som används som en inofficiell hundrast-
gård av boende i närområdet, tillfartsväg till Råslättsskolan och förskolegård 
för befintlig förskoleverksamhet på Råslättsskolan. Tidigare har området 
främst använts för djurhållning och fritidsverksamhet. 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheterna för förskola med tillhörande 
friyta och parkering på fastigheten Överläraren 4. Delar av fastigheten Råslätt 
6:1 där befintlig tillfartsväg till Råslättskolan är belägen planläggs som gata en-
ligt förslaget. Del av Överläraren 1 planläggs för skoländamål. 

Beslutsunderlag 
Samrådsredogörelse 2020-10-07 
Planbeskrivning 2020-10-07 
Plankarta 2020-10-07 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Detaljplanen för Överläraren 4 m.fl., daterad 2020-10-07, godkänns för 
granskning 

 Stadsbyggnadsnämnden finner, utifrån dagens kännedom av projektets 
omfattning, att genomförandet av detaljplanen inte kommer att medföra 
en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18  
miljöbalken (1998:808) 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-10-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Detaljplanen för Överläraren 4 m.fl., daterad 2020-10-07, godkänns för 

granskning 
 Stadsbyggnadsnämnden finner, utifrån dagens kännedom av projektets 

omfattning, att genomförandet av detaljplanen inte kommer att medföra 
en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18 mil-
jöbalken (1998:808) 

Beslutet expedieras till: 
Akten
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§ 427  
 
Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden 
Stbn/2020:13   000  

Beslutsunderlag 
Förteckning över inkomna meddelanden för kännedom till stadsbyggnads-
nämnden 2020-10-15 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-10-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att förteckning över inkomna medde-
landen godkänns. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Förteckning över inkomna meddelanden godkänns
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§ 428  
 
Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 
Stbn/2020:12   000  

Beslutsunderlag 
Förteckning över delegationsbeslut 2020-10-15 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-10-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att förteckning över anmälda delega-
tionsbeslut godkänns. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Förteckning över anmälda delegationsbeslut godkänns
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§ 429  
 
Information från Bygglovavdelningen 
 

Sammanträdespunkten utgår då ingen information från bygglovavdelningen  
föreligger. 
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§ 430  
 
Huskvarna 4:1 Bygglov för tillbyggnad av restaurang 
BL 2020-001534     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om tillbyggnad av café/restaurang Kroatorpet, ca 
465m² BTA (bruttoarea), samt rivning av skärmtak, stödmur och tillbyggnad 
med wc samt anordnande av parkeringsplatser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-02 
Ärendebeskrivning 2020-10-02 
Nybyggnadskarta/Förenklad nybyggnadskarta 2020-09-24 
Situationsplan 2020-10-05 
Fasadritningar 2020-10-05 
Planritning 2020-10-05 
Planritning 2020-10-05 
Sektionsritning 2020-10-05 
Bilaga 2020-10-05 
Ansökan 2020-07-01 
Antikvariskt utlåtande från Jönköpings Läns Museum 2020-04-20 
Remissvar Räddningstjänsten 2020-09-08 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning.  

 Debitering 19 071kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-10-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med nedanstående villkor. 

Motivering enligt ärendebeskrivning. 

 Debitering 19 071kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
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Villkor 
Detaljutformning ska ske i samråd med stadsbyggnaskontoret. 
Räddningstjänstens remissvar ska följas.  

Giltighetstid 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och av-
slutats inom fem år från den dagen då detta beslut fått laga kraft. 

Övriga upplysningar 
Åtgärden som bygglovsansökan avser får påbörjas tidigast fyra veckor efter att 
detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Om åtgärden påbörjas 
efter dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker 
det på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 

Åtgärden får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett startbe-
sked.  

Innan du får startbesked och kan börja bygga krävs en teknisk handläggning.  

Kontakta byggnadsinspektör via e-tjänsten Meddelande till handläggare 
(https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-MEDD). 

Om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller byggnadsverket börjar användas 
utan slutbesked, tar Stadsbyggnadsnämnden ut en byggsanktionsavgift (en 
byggsanktionsavgift kan uppgå till betydande belopp).  

Byggherren ansvarar för att åtgärden följer kraven i plan- och bygglagstiftning-
en. 

Utstakning ska utföras av stadsbyggnadskontorets kartavdelning eller av annan 
sakkunnig med erforderlig mätningsteknisk kompetens. Anmälan om vem som 
ska utföra utstakningen görs senast vid det tekniska samrådet 

Debitering 
19 071 kronor 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Sökande 
Fastighetsägare 
Kontrollansvarig 
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Meddelande skickas till: 
Berörda grannar och sakägare 
Trafikverket 
 
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

Skrivelsen skickas eller lämnas till stadsbyggnadsnämnden, inte till läns-
styrelsen. Stadsbyggnadsnämnden prövar om överklagandet inkommit i 
rätt tid. 

Överklagandet ska ha kommit till Stadsbyggnadsnämnden inom tre vec-
kor från den dag då klaganden fick del av beslutet, annars kan ärendet in-
te prövas. 

Om överklagandet har inkommit i rätt tid skickas handlingarna vidare 
från stadsbyggnadsnämnden till länsstyrelsen för prövning. 

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 

- motivering till varför beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha 

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om 
du anlitar ombud undertecknar ombudet skrivelsen och bifogar fullmakt. 

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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§ 431  
 
Älmvik 1:3 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt 
garage 
BL 2020-001577     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
samt garage. 
 
Stadsbyggnadskontorets utomplansgrupp har besiktat platsen 2020-09-11. 
Fastigheten är belägen 6,5 km söder om Tenhult och marken består främst av 
jordbruksmark. Avsedd placering ligger intill befintlig bebyggelse dock  
behöver ny infart anläggas förbi en befintlig tomt. Placering innebär att jord-
bruksmark tas i anspråk.  
 
Åtgärden bedöms därmed ha en negativ inverkan på de areella näringarnas  
bedrivande.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-01 
Ärendebeskrivning 2020-10-01 
Situationsplan översikt 2020-10-01 
Situationsplan 2020-07-05 
2 st fotografier UPL 2020-09-11 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked kan inte tillåtas med motivering enligt 
ärendebeskrivning. 

 Debitering 5 676 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-10-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar positivt förhandsbesked med följan-
de motivering: 
 
Den sökande är dotter till fastighetsägaren så ärendet avser ett generationsskifte 
på brukningsenheten.  

Sökande har tidigare ansökt om ett annat läge på jordbruksmark längre söderut 
och en bit från befintlig bebyggelse. Stadsbyggnadsnämnden avslog denna an-
sökan och Länsstyrelsen delade här nämndens bedömning. 
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Dialog har förts mellan sökande och förvaltningen/ordförande kring ett nytt lä-
ge. Det nu sökta läget ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Den 
planerade väganslutningen går också i kanten av den befintliga bebyggelsen 
med minimal påverkan på jordbruksmarken. 

Fastighetens befintliga bebyggelse omges i princip av jordbruksmark i alla rikt-
ningar. Det sökta läget är den platsen som allra bäst ansluter till dagens befint-
liga bebyggelse. Även om viss jordbruksmark tas i anspråk även här så är det 
ett mindre hörn som inte innebär någon avskärmning av någon annan mark på 
brukningsenheten. Att möjliggöra ett generationsskifte får här anses vara vikti-
gast för brukningsenhetens framtid.    

Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att ett positivt förhandsbesked i 
detta fall innebär en lämplig användning av markresurser. 
 
Moderaterna instämmer i ordförandes yrkande och motivering. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ovanståen-

de yrkande. 
 
Villkor 
Samråd med bygglovavdelningen bör ske innan bygglov söks för anpassning 
enligt villkor avseende utformning och gestaltning av bebyggelsen för att väl 
passa in i landskapsbilden. 

Giltighetstid 
Beslutet gäller i två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft och 
är bindande för stadsbyggnadsnämnden vid den kommande bygglovsprövning-
en, om ansökan görs inom denna tid.  

Övriga upplysningar 
Åtgärden får laga kraft tidigast fyra veckor efter att beslutet har annonserats i 
Post- Post- och Inrikes Tidningar.  

Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden för-
rän bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kon-
trollansvarig anges.  

Tillstånd för enskild VA-anläggning ska sökas hos Miljö- och hälsoskyddskon-
toret.   

Ansökan om lantmäteriförrättning bör ske snarast efter att förhandsbesked be-
viljats och fått laga kraft. 

För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen, Helen Lerge 
036-10 52 94. 
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Debitering 
Debitering 5 676 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

 
Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Sökande 
Fastighetsägare 

Meddelande skickas till: 
Berörda grannar och sakägare 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

Skrivelsen skickas eller lämnas till stadsbyggnadsnämnden, inte till läns-
styrelsen. Stadsbyggnadsnämnden prövar om överklagandet inkommit i 
rätt tid. 

Överklagandet ska ha kommit till Stadsbyggnadsnämnden inom tre vec-
kor från den dag då klaganden fick del av beslutet, annars kan ärendet in-
te prövas. 

Om överklagandet har inkommit i rätt tid skickas handlingarna vidare 
från stadsbyggnadsnämnden till länsstyrelsen för prövning. 

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 

- motivering till varför beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha 

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om 
du anlitar ombud undertecknar ombudet skrivelsen och bifogar fullmakt. 

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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§ 432  
 
Konungsgärde 1:1 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2020-001613     

Ärendet utgår från dagens sammanträde.
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§ 433  
 
Läxarp 1:1 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2020-001365     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.  

Stadsbyggnadskontorets utomplansgrupp har besiktat platsen 2020-09-11.  
Fastigheten är belägen 4 km nordost om Norrängen, Huskvarna och marken  
består främst av jordbruksmark (betesmark). 

Avsedd placering ligger intill befintlig bebyggelse i direkt anslutning till  
befintlig väg. Placering innebär att betesmark tas i anspråk, samt att värdefull  
natur exploateras.  

Stadsbyggnadskontoret bedömer är att åtgärden inte är lämplig eftersom  
jordbruksmark(betesmark) tas i anspråk samt att mark som skall bevaras  
exploateras för ett enskilt intresse och avstyrker därmed ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-02 
Ärendebeskrivning 2020-10-01 
Översiktskarta 2020-06-23 
Situationsplan 2020-06-23 
Situationsplan 2020-06-08 
Ansökan 2020-06-08 
2 st fotografier UPL-resa 2020-09-11 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked kan inte tillåtas med motivering enligt 
ärendebeskrivning. 

 Debitering 5 676 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-10-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Som förhandsbesked meddelar stadsbyggnadsnämnden att den sökta åt-

gärden inte kan tillåtas med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 

 Debitering 5 676 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
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Debitering 
5 676 kronor 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Sökanden 
Fastighetsägare 
 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Fastighetsägare 
  
Beslutet annonseras inte i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

Skrivelsen skickas eller lämnas till stadsbyggnadsnämnden, inte till läns-
styrelsen. Stadsbyggnadsnämnden prövar om överklagandet inkommit i 
rätt tid. 

Överklagandet ska ha kommit till Stadsbyggnadsnämnden inom tre vec-
kor från den dag då klaganden fick del av beslutet, annars kan ärendet in-
te prövas. 

Om överklagandet har inkommit i rätt tid skickas handlingarna vidare 
från stadsbyggnadsnämnden till länsstyrelsen för prövning. 

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 

- motivering till varför beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha 

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om 
du anlitar ombud undertecknar ombudet skrivelsen och bifogar fullmakt. 

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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§ 434  
 
Ingeryd 2:21 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 3 
tomter 
BL 2020-001762     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
3 stycken tomter.   

Stadsbyggnadskontorets utomplansgrupp har besiktat platsen 2020-05-14.  
Fastigheten är belägen cirka 2.4 km nordöst om Ölmstad. 
 
Tomt 1 innebär inte att någon jordbruksmark tas i anspråk. Nybyggnation  
placeras i direkt närhet till befintlig bebyggelse och vägnät. Förslaget bedöms 
överensstämma med översiktsplanens rekommendationer samt vara lämpligt 
utifrån 2 kap. PBL.  
Tomt 2 och 3 innebär att brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk vilket  
strider mot 3 kap. 4 § MB då åtgärden inte bedöms vara av allmänt intresse.   

Stadsbyggnadskontoret tillstyrker ansökan om förhandsbesked beviljas  
avseende tomt 1.  

Stadsbyggnadskontoret avstyrker ansökan om förhandsbesked avseende  
tomt 2 och 3.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-05 
Ärendebeskrivning 2020-10-05 
Översiktskarta 2020-10-05 
Karta 2020-10-05 
Situationsplan 2020-08-19 
Ansökan 2020-08-19 
2 st fotografier Tomt 1 2020-05-14 
Fotografi tomt 3 2020-05-14 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked avseende tomt 1 beviljas i enlighet med 9 
kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) med motivering enligt ären-
debeskrivning. 

 Ansökan om förhandsbesked avseende tomt 2 och 3 kan inte tillåtas i 
enlighet med 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) och 3 kap. 4 § 
Miljöbalken (1988:808) med motivering enligt ärendebeskrivning 

 Debitering 5 676 kr 
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STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-10-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar till positivt förhandsbesked med  
följande motivering: 
 
Ansökan avser tre tomtplatser för att möjliggöra ett generationsskifte där tre 
barn ska kunna bosätta sig på brukningsenheten. Från början handlade ansökan 
om sju möjliga platser. Stadsbyggnadsnämnden genomförde besiktning på 
plats den 17/8. Som följd av denna besiktning justerade sökande sin ansökan 
till att avse dessa tre tomtplatser.  

Tomt 1 ansluter direkt till befintlig väg och befintlig bebyggelse och innehåller 
ingen jordbruksmark enligt formell klassning.  

Tomt 2 ansluter också direkt till befintlig väg och gränsar till tomt 1. Denna 
tomt består delvis av jordbruksmark av lägre kvalité med berg i dagen. En 
byggnation här har försumbarbar påverkan på jordbruksenheten. 

Tomt 3 ansluter också till befintlig väg och ligger nära annan befintlig bebyg-
gelse. Platsen består delvis av ett mindre hörn av jordbruksmark som är svår att 
nå vid ett brukande. En byggnation här har försumbarbar påverkan på jord-
bruksenheten.   

Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att ett positivt förhandsbesked i 
detta fall innebär en lämplig användning av markresurser. 
 
Moderaterna och Sverigedemokraterna instämmer i ordförandens yrkande. 
 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt  

ovanstående yrkande. 
 

Reservationer 
Christopher Stock (MP) reserverar sig mot beslut gällande tomt 3 med följande 
motivering: 
 
Miljöpartiet har i princip inget emot begränsad kompletterande byggnation på 
landsbygden men är emot nya etableringar av enskilda isolerade läge samt 
omotiverad expansion av små grupper av bebyggelse när alternativa lägen i an-
slutning till eller helst inom befintlig bebyggelse finns.  

Miljöpartiet noterar att tjänstemän på Stadsbyggnadskontoret föreslog avslag 
för både tomter 2 och 3 p g a intrång i brukningsvärd jordbruksmark medan 
tomt 1 utgör ett acceptabelt komplement till en befintlig grupp samlade bebyg-
gelse.  
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Eftersom Miljöpartiet anser, i likhet med Stadsbyggnadskontoret, att andra mer 
lämplig alternativa lägen för tomter 2 och 3 bör kunna finnas, reserverar sig 
Partiet mot Stadsbyggnadsnämndens beslut att ge ett positiv förhandsbesked 
för tomt 3. 

Villkor 
Samråd med bygglovavdelningen bör ske innan bygglov söks för anpassning 
enligt villkor avseende utformning och gestaltning av bebyggelsen för att väl 
passa in i landskapsbilden. 

Giltighetstid 
Beslutet gäller i två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft och 
är bindande för stadsbyggnadsnämnden vid den kommande bygglovsprövning-
en, om ansökan görs inom denna tid 

Övriga upplysningar 
Åtgärden får laga kraft tidigast fyra veckor efter att beslutet har annonserats i 
Post- Post- och Inrikes Tidningar.  

Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden för-
rän bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kon-
trollansvarig anges.  

Tillstånd för enskild VA-anläggning ska sökas hos Miljö- och hälsoskyddskon-
toret.   

Ansökan om lantmäteriförrättning bör ske snarast efter att förhandsbesked be-
viljats och fått laga kraft. 

För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen, Helen Lerge 
036-10 52 94. 

Debitering 
Debitering 5 676 kr 

 
Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Sökande 
Fastighetsägare 

Meddelande skickas till: 
Berörda grannar och sakägare 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

Skrivelsen skickas eller lämnas till stadsbyggnadsnämnden, inte till läns-
styrelsen. Stadsbyggnadsnämnden prövar om överklagandet inkommit i 
rätt tid. 

Överklagandet ska ha kommit till Stadsbyggnadsnämnden inom tre vec-
kor från den dag då klaganden fick del av beslutet, annars kan ärendet in-
te prövas. 

Om överklagandet har inkommit i rätt tid skickas handlingarna vidare 
från stadsbyggnadsnämnden till länsstyrelsen för prövning. 

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 

- motivering till varför beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha 

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om 
du anlitar ombud undertecknar ombudet skrivelsen och bifogar fullmakt. 

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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§ 435  
 
Mårtensdrätt 1:35 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2020-001771     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Platsen är be-
lägen ca 300 m från Stora Nätarens nordöstra strand och ca 11 km nordöst från 
Lekeryd kyrka. Fastigheten är idag bebyggd och består delvis av igenvuxen 
och stenig tomtmark. Ny exploateringen innebär att ingen ny jordbruksmark tas 
i anspråk. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse     2020-10-05 
Ärendebeskrivning    2020-10-05 
Karta, översikt    2020-10-05 
Karta      2020-09-30  
Fotografi      2020-08-20 
Fotografi      2020-08-20 
Ortofoto      2020-08-20 
Övrigt (avstyckning godkännande)   2020-08-20 
Sammanställning e-tjänst     2020-08-20 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked kan tillåtas med motivering enligt ärende-
beskrivning. 

 Debitering 5 676kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-10-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked kan tillåtas med motivering enligt ärende-

beskrivning. 
 Debitering 5 676kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
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Villkor 
Samråd med bygglovavdelningen bör ske innan bygglov söks för anpassning 
enligt villkor avseende utformning och gestaltning av bebyggelsen för att väl 
passa in i landskapsbilden. 

Giltighetstid 
Beslutet gäller i två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft och 
är bindande för stadsbyggnadsnämnden vid den kommande 
bygglovsprövningen, om ansökan görs inom denna tid. 

Övriga upplysningar 
Åtgärden får laga kraft tidigast fyra veckor efter att beslutet har annonserats i 
Post- Post- och Inrikes Tidningar.  

Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden för-
rän bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kon-
trollansvarig anges.  

Tillstånd för enskild VA-anläggning ska sökas hos Miljö- och hälsoskyddskon-
toret.   

Ansökan om lantmäteriförrättning bör ske snarast efter att förhandsbesked be-
viljats och fått laga kraft. 

För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen, Helen Lerge 
036-10 52 94. 

Som sökanden har du skyldighet att begära om eventuell arkeologisk utredning 
hos Länsstyrelsen.  

Debitering 
Debitering 5 676kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

 
Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Sökande 
Fastighetsägare 

Meddelande skickas till: 
Berörda grannar och sakägare 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

Skrivelsen skickas eller lämnas till stadsbyggnadsnämnden, inte till läns-
styrelsen. Stadsbyggnadsnämnden prövar om överklagandet inkommit i 
rätt tid. 

Överklagandet ska ha kommit till Stadsbyggnadsnämnden inom tre vec-
kor från den dag då klaganden fick del av beslutet, annars kan ärendet in-
te prövas. 

Om överklagandet har inkommit i rätt tid skickas handlingarna vidare 
från stadsbyggnadsnämnden till länsstyrelsen för prövning. 

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 

- motivering till varför beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha 

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om 
du anlitar ombud undertecknar ombudet skrivelsen och bifogar fullmakt. 

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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§ 436  
 
Grevby 1:4 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2020-000999     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Grevby 1:4.  
Fastigheten är belägen cirka 5.5 km öster om Lekeryd på Hägghultasjöns norra 
sida. Platsen består av skogsmark i kuperad terräng.  
Avsedd placering sker i enskilt läge och följer inte områdets  
bebyggelsestruktur.  
I området ligger bebyggelsen främst längst med strandlinjen.  
Placeringen medför dock inte att någon ny väg måste anläggas då det finns en 
befintlig skogsväg som ansluter till platsen norrifrån.  
Stadsbyggnadskontoret bedömer att föreslagen placering inte är lämplig  
eftersom man avser bygga i ett enskilt läge som inte följer  
bebyggelsestrukturen i området. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-05 
Ärendebeskrivning 2020-10-05 
Yttrande 2020-06-18 
Karta 2020-05-03 
Ansökan 2020-04-27 
Fotografier 2020-05-14 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked kan inte tillåtas enligt 9 kap. 17 § plan- 
och bygglagen (2010:900) med motivering enligt ärendebeskrivning.  

 Debitering 900 kr  

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-10-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att ärendet återremitteras för att  
tillfråga grannar. 
 
Moderaterna instämmer i ordförandes yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras för att tillfråga grannar. 

 
 
Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 
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Beslutet expedieras till: 
Sökande 
Fastighetsägare 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

Skrivelsen skickas eller lämnas till stadsbyggnadsnämnden, inte till läns-
styrelsen. Stadsbyggnadsnämnden prövar om överklagandet inkommit i 
rätt tid. 

Överklagandet ska ha kommit till Stadsbyggnadsnämnden inom tre vec-
kor från den dag då klaganden fick del av beslutet, annars kan ärendet in-
te prövas. 

Om överklagandet har inkommit i rätt tid skickas handlingarna vidare 
från stadsbyggnadsnämnden till länsstyrelsen för prövning. 

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 

- motivering till varför beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha 

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om 
du anlitar ombud undertecknar ombudet skrivelsen och bifogar fullmakt. 

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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§ 437  
 
Järsnäs-Håknarp 1:1 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostads-
hus 
STBN 2019-002193     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage. 

Fastigheten är belägen 2 km väster om Ryd och marken består främst av jord-
bruksmark samt viss del skogsmark. Avsedd placering ligger i närheten av be-
fintlig bebyggelse dock inte i direkt anslutning till befintlig väg, en kort ny väg 
måste anläggas.    

Stadsbyggnadskontorets utomplansgrupp har besiktat platsen 2020-09-11.   

Placering innebär att jordbruksmark tas i anspråk. Åtgärden bedöms därmed ha 
en negativ inverkan på de areella näringarnas bedrivande.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-30 
Ärendebeskrivning 2020-09-30 
3 st kartor 2020-07-24 
Fotografi 2020-07-24 
3 st fotografier UPL-resa  2020-09-11 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked kan inte tillåtas med motivering enligt 
ärendebeskrivning. 

 Debitering 5 676 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-10-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar på positivt förhandsbesked för  
nybyggnad av enbostadshus enligt följande motivering: 
 
Ansökan innebär ett generationsskifte då en son till fastighetsägaren ska bosät-
ta sig på brukningsenheten. 

Den sökta platsen ligger nära befintlig bebyggelse och nära befintligt vägnät. 
En kortare väganslutning behöver anläggas till den sökta tomten.  
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Den mark som tas i anspråk är främst skogsmark samt en mindre del jordbruks-
mark av låg kvalité med berg i dagen. En byggnation här har försumbarbar på-
verkan på brukningsenheten.   

Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att ett positivt förhandsbesked i 
detta fall innebär en lämplig användning av markresurser. 
 
Moderaterna och Sverigedemokraterna instämmer i ordförandes yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Stadsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om förhandsbesked 

för nybyggnad av enbostadshus enligt ovanstående motivering. 

Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 
 
Miljöpartiet har i princip inget emot begränsad kompletterande byggnation på 
landsbygden men är emot nya etableringar av enskilda isolerade läge samt 
omotiverad expansion av små grupper av bebyggelse när alternativa lägen i an-
slutning till eller helst inom befintlig bebyggelse finns.  

Miljöpartiet noterade att tjänstemän på Stadsbyggnadskontoret föreslog att an-
sökan om förhandsbesked inte kan tillåtas p g a intrång i brukningsvärd jord-
bruksmark och därmed negativ inverkan på de areella näringarnas bedrivande.  

Miljöpartiet noterade också att den med handlingar utskickade flygfoton med 
inritade tomtutbredning var missvisande. Miljöpartiet notera också att enligt ett 
mejl i de senare tillgängliga handlingar (ärendehandling 38.4) har ordförande 
besökt platsen och (pratat med) den sökande och sin far samt ”kollade på olika 
platser som vi (de) kunde bygga på”. I ordförandens motiv till Nämnden anses 
ett positivt förhandsbesked innebär en lämplig användning av markresurser.  

Miljöpartiet anser dock att den nu vald tomt bör betraktas som olämplig sprid 
bebyggelse och en ny isolerad etablering som även innebär ett olyckligt nytt in-
trång i den annars hittills ostörd landskapsbilden med allt det innebär för stör-
ningar för miljön. 

Eftersom Miljöpartiet anser att bättre alternativa placering bör kunna finna i 
detta fall reserverar sig Partiet mot Stadsbyggnadsnämndens beslut att ge ett 
positiv förhandsbesked. 

Villkor 
Samråd med bygglovavdelningen bör ske innan bygglov söks för anpassning 
enligt villkor avseende utformning och gestaltning av bebyggelsen för att väl 
passa in i landskapsbilden. 
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Giltighetstid 
Beslutet gäller i två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft och 
är bindande för stadsbyggnadsnämnden vid den kommande bygglovsprövning-
en, om ansökan görs inom denna tid 

Övriga upplysningar 
Åtgärden får laga kraft tidigast fyra veckor efter att beslutet har annonserats i 
Post- Post- och Inrikes Tidningar.  

Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden 
förrän bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska 
kontrollansvarig anges.  

Tillstånd för enskild VA-anläggning ska sökas hos Miljö- och 
hälsoskyddskontoret.   

Ansökan om lantmäteriförrättning bör ske snarast efter att förhandsbesked 
beviljats och fått laga kraft. 

För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen, Helen Lerge 
036-10 52 94. 

Debitering 
Debitering 5 676 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

 
Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Sökande 
Fastighetsägare 

 

Meddelande skickas till: 
Berörda grannar och sakägare 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

Skrivelsen skickas eller lämnas till stadsbyggnadsnämnden, inte till läns-
styrelsen. Stadsbyggnadsnämnden prövar om överklagandet inkommit i 
rätt tid. 

Överklagandet ska ha kommit till Stadsbyggnadsnämnden inom tre vec-
kor från den dag då klaganden fick del av beslutet, annars kan ärendet in-
te prövas. 

Om överklagandet har inkommit i rätt tid skickas handlingarna vidare 
från stadsbyggnadsnämnden till länsstyrelsen för prövning. 

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 

- motivering till varför beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha 

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om 
du anlitar ombud undertecknar ombudet skrivelsen och bifogar fullmakt. 

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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§ 438  
 
Attarp 2:167 Förhandsbesked för nybyggnad av vårdbyggnad 
BL 2020-001248     

Sammanfattning 
Ansökan gäller förhandsbesked för nybyggnad av vårdbyggnad inom detaljpla-
nerat område. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-05 
Ärendebeskrivning 2020-10-01 
Situationsplan 2020-05-27 
Fotomontage 2020-09-07 
Ansökan 2020-05-27 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked avslås med motivering enligt ärendebe-
skrivning. 

 Debitering 5 676 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-10-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar positivt förhandsbesked enligt föl-
jande motivering: 
 
Stadsbyggnadsnämnden gör sammantaget bedömningen att den sökta byggna-
den kan anses inrymmas i gällande detaljplans ändamål som är bostad.  

Stadsbyggnadsnämnden bedömer heller inte att den sökta byggnationen medför 
sådan omfattning på trafikökningen att det skulle medföra negativ omgiv-
ningspåverkan så att god trafikförsörjning inte kan uppnås. 

Stadsbyggnadsnämnden bedömer heller inte att byggnationen innebär en bety-
dande olägenhet för berörda grannar. 

Stadsbyggnadsnämnden bedömer att den sökta åtgärden sett i sitt sammanhang 
kan ses som en liten avvikelse mot gällande detaljplan.  

Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att det i detta fall finns skäl att ge 
positivt förhandsbesked. 
 
Moderaterna instämmer i ordförandens yrkande. 

67



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2020-10-15

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
– Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt ovanstående 

yrkande. 
 

Villkor 
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak ut-
formning i enlighet med bilagda handlingar. 

Giltighetstid 
Beslutet gäller i två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft och 
är bindande för stadsbyggnadsnämnden vid den kommande bygglovsprövning-
en, om ansökan görs inom denna tid. 

Debitering 
5 676 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
  
Meddelande skickas till: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

Skrivelsen skickas eller lämnas till stadsbyggnadsnämnden, inte till läns-
styrelsen. Stadsbyggnadsnämnden prövar om överklagandet inkommit i 
rätt tid. 

Överklagandet ska ha kommit till Stadsbyggnadsnämnden inom tre vec-
kor från den dag då klaganden fick del av beslutet, annars kan ärendet in-
te prövas. 

Om överklagandet har inkommit i rätt tid skickas handlingarna vidare 
från stadsbyggnadsnämnden till länsstyrelsen för prövning. 

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 

- motivering till varför beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha 

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om 
du anlitar ombud undertecknar ombudet skrivelsen och bifogar fullmakt. 

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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§ 439  
 
Rönjane 7:1 Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus 
(lott A, B & C) 
STBN 2020-000202     

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastighe-
ten Rönjane 7:1.   

Fastigheten är belägen knappt 2 kilometer norr om Lekeryd. Marken vid plat-
sen för lott A och B består främst av skogsmark i lätt kuperad terräng intill be-
fintlig väg och i närheten av befintlig bebyggelse. Det finns en fornlämning i 
form av en milstolpe i närheten av Lott A och B men åtgärden bedöms inte på-
verka denna fornlämning.   

Lott C är belägen på mark bestående av skog i utkanten av ett jordbruksfält. 
Platsen ligger i ett ensamt läge, långt från befintlig bebyggelse.  

Stadsbyggnadskontoret bedömer att lott A och B överensstämmer med över-
siktsplanens rekommendationer och tillstyrker därmed att förhandsbesked för 
lott A och B beviljas.  

Stadsbyggnadskontoret bedömer att förslaget avseende lott C inte överensstäm-
mer med översiktsplanens rekommendationer och avstyrker därmed ansökan 
om förhandsbesked för denna tomt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2020-07-08  

Ärendebeskrivning   2020-06-12  

Karta     2020-07-08  

Situationsplaner  2020-04-20  

Ansökan     2020-01-27  

Yttrande    2020-05-24  

Yttrande   2020-04-24  

Yttrande    2020-08-03  

Fotografi    2020-03-1 
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Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om förhandsbesked för Lott A och B beviljas i enlighet med 9 
kap. 17 § med motivering enligt ärendebeskrivning.  

 Ansökan om förhandsbesked för Lott C kan inte tillåtas i enlighet med 
9 kap. 17 § med motivering enligt ärendebeskrivning  

 Debitering 900 kr  
 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-10-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar positivt förhandsbesked med följan-
de motivering:  
 
Stadsbyggnadsnämnden delar förvaltningens syn på lott A och lott B. 

Stadsbyggnadsnämnden har återremitterat ärendet i syfte att närmare studera 
läget för lott C. En besiktning på plats tillsammans med sökande genomfördes 
den 11/9 av ordförande och 2:e vice ordförande.  

Befintlig traktorväg kan förstärkas och användas för angöring till lott C så nå-
gon ny vägdragning behöver inte ske. Det sökta läget för lott C består av 
skogsmark i utkanten av jordbrukslandskapet. 

Då behov finns att på lott C även hysa garage och mindre maskinhall där ma-
skinbuller kan störa närmaste omgivning finns skäl att inte ha detta läge alltför 
nära andra bostadshus. Vid en sammanvägning av alla faktorer görs bedömning 
att inte sökt läge för lott C är alltför långt från befintlig bebyggelse så att det av 
detta skäl finns grund för avslag.  

Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att ett positivt förhandsbesked i 
detta fall innebär en lämplig användning av markresurser. 
 
Moderaterna instämmer i ordförandens yrkande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med motivering enligt  

ovanstående yrkande 

Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

Miljöpartiet har i princip inget emot begränsad kompletterande byggnation på 
landsbygden men är emot nya etableringar av enskilda isolerade läge samt 
omotiverad expansion av små grupper av bebyggelse när alternativa lägen i an-
slutning till eller helst inom befintlig bebyggelse finns.  
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Miljöpartiet noterade att tjänstemän på Stadsbyggnadskontoret föreslag att 
tomter A och B kunde beviljas men att tomt C bör avstyrkas. Detta har dock 
ändrats efter ett besök den 11:e september 2020 av ordförande och 2:e ordfö-
rande till en rekommendation till Nämnden på positivt förhandsbesked. 

Miljöpartiet anser dock att samtliga tomter bör betraktas som olämplig sprid 
bebyggelse. Särskild tomt C är både en ny isolerad etablering som även innebär 
ett olyckligt nytt intrång i den annars hittills ostörd landskapsbilden med allt 
det innebär i form av störningar för miljön. 

Eftersom Miljöpartiet anser att bättre alternativa placering bör kunna finna i 
detta fall reserverar sig Partiet mot Stadsbyggnadsnämndens beslut att ge ett 
positiv förhandsbesked till samtliga tomter. 

 

Villkor 
Samråd med bygglovavdelningen bör ske innan bygglov söks för anpassning 
enligt villkor avseende utformning och gestaltning av bebyggelsen för att väl 
passa in i landskapsbilden. 

Giltighetstid 
Beslutet gäller i två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft och 
är bindande för stadsbyggnadsnämnden vid den kommande 
bygglovsprövningen, om ansökan görs inom denna tid.  

Övriga upplysningar 
Åtgärden får laga kraft tidigast fyra veckor efter att beslutet har annonserats i 
Post- Post- och Inrikes Tidningar.  

Ett beviljat förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden för-
rän bygglov sökts och beviljats. I samband med ansökan om bygglov ska kon-
trollansvarig anges.  

Tillstånd för enskild VA-anläggning ska sökas hos Miljö- och hälsoskyddskon-
toret.   

Ansökan om lantmäteriförrättning bör ske snarast efter att förhandsbesked be-
viljats och fått laga kraft. 

För ny adress på landet tag kontakt med lantmäteriavdelningen, Helen Lerge 
036-10 52 94. 

Som sökanden har du skyldighet att begära om eventuell arkeologisk utredning 
hos Länsstyrelsen.  

Debitering 
Debitering 900 kr. 
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Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Sökande 
Fastighetsägare 

Meddelande skickas till: 
Berörda grannar och sakägare 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

Skrivelsen skickas eller lämnas till stadsbyggnadsnämnden, inte till läns-
styrelsen. Stadsbyggnadsnämnden prövar om överklagandet inkommit i 
rätt tid. 

Överklagandet ska ha kommit till Stadsbyggnadsnämnden inom tre vec-
kor från den dag då klaganden fick del av beslutet, annars kan ärendet in-
te prövas. 

Om överklagandet har inkommit i rätt tid skickas handlingarna vidare 
från stadsbyggnadsnämnden till länsstyrelsen för prövning. 

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 

- motivering till varför beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha 

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om 
du anlitar ombud undertecknar ombudet skrivelsen och bifogar fullmakt. 

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00

74



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2020-10-15

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 440  
 
Vårdaren 4 Bygglov för tillbyggnad av flerfamiljshus (balkonger) 
BL 2020-000430     

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av flerfamiljshus (balkonger). Fastighe-
ten innehåller två st flerfamiljshus med befintliga balkonger. Fem av åtta bal-
kongrader ligger i dagsläget i sin helhet på punktprickad mark.  

Beslutsunderlag 
Yttrande 2020-10-07 
Tjänsteskrivelse 2020-10-05 
Ärendebeskrivning 2020-10-05 
Yttrande 2020-09-15 
Lokaliseringskarta 2020-09-04 
Karta med förtydligande av balkonger 2020-09-04 
Yttranden 2020-07-10 
Förenklad nybyggnadskarta 2020-06-01 
Fasadritning 2020-05-29 
Situationsplan 2020-03-29 
Fotografier 2020-03-03 
Ansökan 2020-03-03 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerfamiljshus (balkonger) av-
seende de nedersta balkongerna i rad 2 och 4, samt alla balkonger i ra-
derna 3, 7 och 8 avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 

 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av övriga balkonger beviljas med 
motivering enligt ärendebeskrivning. 

 Debitering 2 700 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-10-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar enligt förslag med följande  
motivering: 
 
Ansökan avser tillbyggnad av befintliga balkonger.  
 
Den sökta åtgärden anses gestaltningsmässigt inte påverka de befintliga bygg-
naderna negativt.  

Stadsbyggnadsnämnden bedömer att den sökta åtgärden sammantaget kan ses 
som en liten avvikelse.  
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Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att bygglov kan medges i detta fall. 
 
Moderaterna instämmer i yrkandet. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Bygglov beviljas med motivering enligt ovanstående yrkande. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Giltighetstid 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och av-
slutats inom fem år från den dagen då detta beslut fått laga kraft. 

Debitering 
6 811 kronor. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Sökande 
Fastighetsägare 
Kontrollansvarig 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

Skrivelsen skickas eller lämnas till stadsbyggnadsnämnden, inte till läns-
styrelsen. Stadsbyggnadsnämnden prövar om överklagandet inkommit i 
rätt tid. 

Överklagandet ska ha kommit till Stadsbyggnadsnämnden inom tre vec-
kor från den dag då klaganden fick del av beslutet, annars kan ärendet in-
te prövas. 

Om överklagandet har inkommit i rätt tid skickas handlingarna vidare 
från stadsbyggnadsnämnden till länsstyrelsen för prövning. 

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 

- motivering till varför beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha 

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om 
du anlitar ombud undertecknar ombudet skrivelsen och bifogar fullmakt. 

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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§ 441  
 
Tvärflöjten 4 Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus 
BL 2020-001669     

Sammanfattning 
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av enbostadshus(ändring av takfärg 
från tegelröd till svart) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-30 
Ärendebeskrivning 2020-09-30 
Situationsplan 2020-09-30 
Ansökan 2020-07-29 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 817 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-10-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Bengt Regné (M) yrkar återremiss i syfte att höra grannar. 

Kristdemokraterna instämmer i Bengt Regnés yrkande 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar 
enligt hans eget yrkande. 

Bengt Regné begär omröstning. 

Beslutsordning 
En ja-röst innebär en röst på Anders Samuelssons yrkande och en nej-röst inne-
bär en röst på Bengt Regnés yrkande. 
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Omröstning 
OMRÖSTNINGSRESULTAT 

Ledamot        Ja   Nej   
Anders Samuelsson (C) ordförande x   
Niklas Sigvardsson (S)    x   
Fatime Elezi (S)      x   
Nils Helmersson (S)     x    
Marianne Johansson (S)    x 
Albert Söderlind (L)     x  
Christopher Stock (MP)    x  
Gabriella Lönn (KD)        x 
Ann-Marie Dahl (KD)        x 
Bengt Regné (M)         x 
Eric Sjöberg (M)         x 
Lena Rocksjö (KD)        x 
Roland Hagström (SD)    x     
Antal röster       8   5 
 
Stadsbyggnadsnämnden har alltså med 8 ja-röster mot  
5 nej-röster beslutat enligt förvaltningens förslag. 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 817 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

Reservationer 
Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Debitering 
817 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Sökanden 
Fastighetsägare 
  
Beslutet annonseras inte i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

Skrivelsen skickas eller lämnas till stadsbyggnadsnämnden, inte till läns-
styrelsen. Stadsbyggnadsnämnden prövar om överklagandet inkommit i 
rätt tid. 

Överklagandet ska ha kommit till Stadsbyggnadsnämnden inom tre vec-
kor från den dag då klaganden fick del av beslutet, annars kan ärendet in-
te prövas. 

Om överklagandet har inkommit i rätt tid skickas handlingarna vidare 
från stadsbyggnadsnämnden till länsstyrelsen för prövning. 

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 

- motivering till varför beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha 

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om 
du anlitar ombud undertecknar ombudet skrivelsen och bifogar fullmakt. 

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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§ 442  
 
Attarp 2:574 Bygglov för uppförande av plank 
BL 2020-001796     

Sammanfattning 
Ansökan gäller bygglov för uppförande av plank med höjden mellan 1,85-
2,22m, nära fastighetsgräns inom detaljplanerat område. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-29 
Ärendebeskrivning 2020-09-29 
Situationsplan 2020-09-21 
Fasadritningar 2020-08-24 
Beskrivning 2020-08-24 
Projektbeskrivning 2020-08-24 
Ansökan 2020-08-24 
Yttrande TK/MAX 2020-09-23 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 2 725 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-10-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Eric Sjöberg (M) yrkar att bygglov beviljas. 

Kristdemokraterna instämmer i Moderaternas yrkande. 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar 
enligt hans eget yrkande. 

Bengt Regné begär omröstning. 

Beslutsordning 
En ja-röst innebär en röst på Anders Samuelssons yrkande och en nej-röst inne-
bär en röst på Eric Sjöbergs yrkande. 
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Omröstning 
 
OMRÖSTNINGSRESULTAT 
Ledamot Ja Nej 

Anders Samuelsson (C) ordförande x  

Niklas Sigvardsson (S)  x  

Fatime Elezi (S)  x  

Nils Helmersson (S)  x  

Marianne Johansson (S)  x  

Albert Söderlind (L)  x  

Christopher Stock (MP) x  

Gabriella Lönn (KD)   x 

Ann-Marie Dahl (KD)   x 

Bengt Regné (M)  x 

Eric Sjöberg (M)  x 

Lena Rocksjö (KD)  x 

Roland Hagström (SD)  x  

Antal röster 8 5 

Stadsbyggnadsnämnden har alltså med 8 ja-röster mot 5 nej-röster beslutat  
enligt förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 2 725 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

Reservationer 
Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Debitering 
2 725 kr  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 
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Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
Sökanden 
Fastighetsägare 
  
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Fastighetsägare 
  
Beslutet annonseras inte i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

Skrivelsen skickas eller lämnas till stadsbyggnadsnämnden, inte till läns-
styrelsen. Stadsbyggnadsnämnden prövar om överklagandet inkommit i 
rätt tid. 

Överklagandet ska ha kommit till Stadsbyggnadsnämnden inom tre vec-
kor från den dag då klaganden fick del av beslutet, annars kan ärendet in-
te prövas. 

Om överklagandet har inkommit i rätt tid skickas handlingarna vidare 
från stadsbyggnadsnämnden till länsstyrelsen för prövning. 

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 

- motivering till varför beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha 

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om 
du anlitar ombud undertecknar ombudet skrivelsen och bifogar fullmakt. 

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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§ 443  
 
Trastboet 19 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (uterum) 
BL 2020-001581     

Sammanfattning 
Ansökan gäller tillbyggnad av enbostadshus(uterum) inom detaljplanerat områ-
de där överskriden byggrätt ger en liten avvikelse. Granne har erinran. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-30 
Ärendebeskrivning 2020-09-30 
Nybyggnadskarta/Förenklad nybyggnadskarta 2020-07-02 
Situationsplan 2020-08-25 
Fasadritningar 2020-07-02 
Planritningar 2020-07-02 
Ansökan 2020-07-02 
Grannyttrande 2020-09-16  

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning. 

 Debitering 4 087 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-10-15  
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt  
ärendebeskrivning. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
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Giltighetstid 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och av-
slutats inom fem år från den dagen då detta beslut fått laga kraft. 

Övriga upplysningar 
Se ärendebeskrivning 

Debitering 
4 087 kronor 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
Kontrollansvarig 
  
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
TRASTBOET 18 
  
Meddelande skickas till: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
 

  

86



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2020-10-15

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 
 

Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

Skrivelsen skickas eller lämnas till stadsbyggnadsnämnden, inte till läns-
styrelsen. Stadsbyggnadsnämnden prövar om överklagandet inkommit i 
rätt tid. 

Överklagandet ska ha kommit till Stadsbyggnadsnämnden inom tre vec-
kor från den dag då klaganden fick del av beslutet, annars kan ärendet in-
te prövas. 

Om överklagandet har inkommit i rätt tid skickas handlingarna vidare 
från stadsbyggnadsnämnden till länsstyrelsen för prövning. 

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 

- motivering till varför beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha 

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om 
du anlitar ombud undertecknar ombudet skrivelsen och bifogar fullmakt. 

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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Giltighetstid 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och av-
slutats inom fem år från den dagen då detta beslut fått laga kraft.  

Övriga upplysningar 
Se ärendebeskrivning 

Debitering 
68 228 kr 

SANKTIONSAVGIFT 
44 343 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
Kontrollansvarig 
  
Meddelande skickas till: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

Skrivelsen skickas eller lämnas till stadsbyggnadsnämnden, inte till läns-
styrelsen. Stadsbyggnadsnämnden prövar om överklagandet inkommit i 
rätt tid. 

Överklagandet ska ha kommit till Stadsbyggnadsnämnden inom tre vec-
kor från den dag då klaganden fick del av beslutet, annars kan ärendet in-
te prövas. 

Om överklagandet har inkommit i rätt tid skickas handlingarna vidare 
från stadsbyggnadsnämnden till länsstyrelsen för prövning. 

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 

- motivering till varför beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha 

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om 
du anlitar ombud undertecknar ombudet skrivelsen och bifogar fullmakt. 

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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§ 445  
 
Norrahammar 30:1 Bygglov för nybyggnad av skola 
BL 2020-001113     

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av skola. Nybyggnaden innehåller till 
största del idrottshall och matsal. En del av bebyggelsen avses placeras på 
punktprickad mark som ej får bebyggas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-05 
Ärendebeskrivning 2020-10-05 
Nybyggnadskarta 2020-09-22 
Projektbeskrivning 2020-05-12 
Fasadritningar 2020-05-12 
Planritningar 2020-05-12 
Ansökan 2020-05-12 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning.  

 Debitering 169 576 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-10-15  
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt  
ärendebeskrivning. 

 Debitering 169 576 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 
 
Giltighetstid 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och av-
slutats inom fem år från den dagen då detta beslut fått laga kraft. 

Debitering 
169 576 kronor. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 
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Beslutet expedieras till: 
Sökande 
Fastighetsägare 
Kontrollansvarig 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

Skrivelsen skickas eller lämnas till stadsbyggnadsnämnden, inte till läns-
styrelsen. Stadsbyggnadsnämnden prövar om överklagandet inkommit i 
rätt tid. 

Överklagandet ska ha kommit till Stadsbyggnadsnämnden inom tre vec-
kor från den dag då klaganden fick del av beslutet, annars kan ärendet in-
te prövas. 

Om överklagandet har inkommit i rätt tid skickas handlingarna vidare 
från stadsbyggnadsnämnden till länsstyrelsen för prövning. 

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 

- motivering till varför beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha 

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om 
du anlitar ombud undertecknar ombudet skrivelsen och bifogar fullmakt. 

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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§ 446  
 
Utblicken 1 Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus (trygghetsbo-
ende) 
BL 2020-001859     

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av två st flerfamiljshus (trygghetsboen-
den). Åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan. 

Beslutsunderlag 
Yttrande 2020-10-08 
Tjänsteskrivelse 2020-10-05 
Ärendebeskrivning 2020-10-05 
Illustrationsbilder 2020-09-21 
Nybyggnadskarta 2020-09-01 
Fasadritningar 2020-09-01 
Planritningar 2020-09-01 
Situationsplan 2020-09-01 
Ansökan 2020-09-01 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning.  

 Debitering 138 381 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-10-15  
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt  
ärendebeskrivning.  
 

 Debitering 138 381 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
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Giltighetstid 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och av-
slutats inom fem år från den dagen då detta beslut fått laga kraft. 

Övriga upplysningar 
Yttrandet från tekniska kontorets gata-, park- och skogavdelning ska beaktas 
inför startbesked. 

Debitering 
138 381 kronor. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Sökande 
Fastighetsägare 
Kontrollansvarig 

Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Underrättelse om hur man överklagar 

Anvisning om överklagande 

Överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut sker till länsstyrelsen. 

Skrivelsen skickas eller lämnas till stadsbyggnadsnämnden, inte till läns-
styrelsen. Stadsbyggnadsnämnden prövar om överklagandet inkommit i 
rätt tid. 

Överklagandet ska ha kommit till Stadsbyggnadsnämnden inom tre vec-
kor från den dag då klaganden fick del av beslutet, annars kan ärendet in-
te prövas. 

Om överklagandet har inkommit i rätt tid skickas handlingarna vidare 
från stadsbyggnadsnämnden till länsstyrelsen för prövning. 

Överklagandet ska innehålla: 

- hänvisning till vilket beslut som överklagas genom att ange                      
vilken nämnd som beslutat, datum för beslut samt paragraf 

- motivering till varför beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha 

- bifoga handlingar du anser stöder din uppfattning. 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om 
du anlitar ombud undertecknar ombudet skrivelsen och bifogar fullmakt. 

 

Kontakta handläggaren för ärendet om du har några frågor. 

E-post: 
stadsbyggnad@jonkoping.se  

Adress: 
Stadsbyggnadsnämnden   
551 89 JÖNKÖPING 

Besöksadress:  
Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping 

Telefon: 
036 10 50 00
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§ 447  
 
Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar 
Sammanfattning 
Anmälan om ej tidigare beslutade förrättningar inkommer från Anders  
Samuelsson (C), Niklas Sigvardsson (S), Bengt Regné (M) och  
Jan Sidenvall (L). 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-10-15  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att redovisning av ej tidigare  
beslutade förrättningar godkänns. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Redovisning av ej tidigare beslutade förrättningar godkänns
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§ 448  
 
Övriga ärenden 
 

Sammanträdespunkten utgår då inga övriga ärenden anmälts till sammanträdet.
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