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Justerandes sign 
   

Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Sessionssalen, Västra Storgatan 16, Jönköping kl. 08:30-11:30 samt 12:30-15:30 
Förtroendevalda deltar under hela sammanträdet § 414-438 där inte annat anges.  

Beslutande Ledamöter 
Anders Samuelsson (C), ordförande  
Bayda Aldoori (S) ist f Niklas Sig-
vardsson (S)  
Fatime Elezi (S) 
Leif Regnér (S) 
Christopher Rydell (S) ist f Marianne 
Johansson (S)  
Jan Sidenvall (L) 
Robin Hansson (MP) 

 

Thomas Olofsson (KD) ist f Gabriella Lönn 
(KD) 
Ann-Marie Dahl (KD) 
Bengt Regné (M) kl. 08:30-14:00 §414-425 
Tomas Arvidsson (M) kl. 12:30-15:30 ist f  
Bengt Regné (M) §426-438 förutom §428  
p g a jäv 
Kerstin Hurtig (KD) ist f Bengt Regné (M) 
§428 
Jonas Hallin (M) 
Eric Sjöberg (M) 
Johan Edvardsson (SD 

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare 
Mohammed Salah (S) kl. 08:50-15:30 
Eric Hedlund (L) 
Åke Svensson (C) 
Emma Emanuelsson (MP) 
Zaklina Zethson (KD) 

 

 

Utses att justera Eric Sjöberg (M)  

Justeringens plats och tid stadsbyggnadskontoret 2022-11-23 Paragrafer  414-438 

Underskrifter Sekreterare   
  Pernilla Thor  

 Ordförande   
  Anders Samuelsson (C)  

 Justerande   
 Eric Sjöberg (M)   

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

Organ Stadsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-11-17 
 

Datum för anslags uppsättande 2022-11-24 Datum för anslags nedtagande 2022-12-15 

Förvaringsplats för protokollet Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun 

Underskrift   
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Övriga närvarande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anita Bogic, verksamhetssamordnare 
Anna Klahr, bygglovchef 
Christina Stenberg, stadsbyggnadsdirektör 
Elin Johansson, administrativ chef räddningstjänsten 
Emma Svärd, verksamhetschef utvecklings- och trafikavdelningen 
Henrik Zetterholm, utvecklings- och trafikchef 
Jenny Larsson, bitr. planchef 
Joel Säll, projektledare utvecklings- och trafikavdelningen 
Josefin Dahlbom, plankoordinator 
Julia Cederbrandt, trafikplanerare 
Liselott Johansson, planchef 
Mattias Bustos, planarkitekt 
Mattias Karlsson, översiktsplanerare 
Pernilla Thor, förvaltningssekreterare/nämndsekreterare 
Samuel Nyström, räddningschef 
Stefan Lind, chef översiktlig planering 
Stina Bohlin, stadsutvecklare 
Maria Öiås, praktikant översiktlig planering 
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§ 414  
 
Protokollets justering 
 

Protokollet justeras onsdagen den 23 november klockan 08:00 av ordförande 
Anders Samuelsson (C) och Eric Sjöberg (M). 
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§ 415  
 
Information från räddningstjänsten 
 

Räddningschef Samuel Nyström informerar om räddningstjänstens  
kvalitetsrapport för 2022 
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§ 416  
 
Fördjupad månadsrapport, räddningstjänsten 
Stbn/2022:28   042  

Sammanfattning 
Räddningstjänsten gör bedömningen efter oktober månads redovisning att vi 
kommer att redovisa ett nollresultat vid årets slut. 
Inflationen har inneburit en högre kostnad främst när det kommer till livsme-
del, bränsle och övrigt material (kläder, utrustning, reservdelar etcetera). Vi har 
haft utmaningar att prioritera om och begränsa inköpen i den mån det går.  
Operativa utryckningar har ökat något sen 2021. Det beror troligen både på an-
nat läge i pandemin samt att den nya dynamiska utlarmningen har införts men 
viss överutlarmning. 
Antalet planerade tillsyner stiger jämfört med föregående år och förhoppningen 
är att det kommer att fortsätta i en positiv riktning. Däremot har antalet rad-
hustillsyner minskat då årets arbete mest har bestått av uppföljning av tidigare 
utförda radhustillsyner.  
Utbildningsverksamheten går för högtryck och det märks tydligt att pandemin 
har skapat ett uppdämt behov.  
Gällande våra investeringar så har kraftiga leveransförseningar av reservkraft-
verk under året har gjort att vi inte beräknas hinna med att göra åt hela budge-
ten för reservkraft 2022. Avvikelsen för fordon och material 2022 beror även 
den på att leverans av beställningar är kraftigt försenade samt att vissa upp-
handlingar har blivit avbrutna pga. kraftigt högre kostnader än vad vi tagit upp 
kravspecifikationen 

Beslutsunderlag 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2022-11-08 
Månadsrapport fördjupad oktober 2022 för räddningstjänsten 

Räddningstjänstens förslag 
Räddningstjänstens förslag till beslut: 

 Månadsrapport oktober 2022 för räddningstjänsten godkänns 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-11-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Månadsrapport oktober 2022 för räddningstjänsten godkänns 

Beslutet expedieras till: stadskontoret 
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§ 417  
 
Information från stadsbyggnadskontorets stab 
 

Stadsbyggnadsdirektör Christina Stenberg informerar om kommunens nya 
webbplats för stadsutvecklingsarbeten och byggnationer samt  
stadsbyggnadskontorets kvalitetsrapport för 2022 
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§ 418  
 
Fördjupad månadsrapport, stadsbyggnadskontoret 
Stbn/2022:27   042  

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret lämnar även fortsättningsvis en prognos utan avvikelse 
mot driftbudget 2022. I nuläget är det dock fortsatt osäkert hur våra intäkter 
årets kvarvarande månader kommer att falla ut eftersom dessa styrs av om-
världsfaktorer som byggkonjunktur, inflation samt byggherrars osäkerhet kring 
kommande ränteförändringar.  Antal inkomna bygglovsansökningar ligger 
lägre än de två senare åren; nu på samma nivåer som 2018/2019. Det är främst 
ansökningar från privatpersoner som minskar men större projekt riskerar att 
skjutas fram pga. tidigare nämnda omvärldsfaktorer och höga byggkostnader. 
Sammanfattningsvis innebär detta en stor osäkerhet kring ifall bygglov når sitt 
intäktskrav för helår.  
Förvaltningens övriga verksamheter förväntas inrymmas inom tilldelad ram. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-08 
Månadsrapport oktober 2022, stadsbyggnadskontoret 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Månadsrapport oktober 2022 för stadsbyggnadskontoret godkänns 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-11-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Månadsrapport oktober 2022 för stadsbyggnadskontoret godkänns 

 

Beslutet expedieras till: 
Stadskontoret 
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§ 419  
 
Namnärende, en gata på fastigheten Åsen 1:2 
Stbn/2022:392   299  

Sammanfattning 
Namn behövs på en gata inom Åsen 1:12. Området omfattas av en detaljplan 
som fått laga kraft 2022-07-13. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med kartbilaga till stadsbyggnadsnämnden 2022-11-17 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Namnberedningens förslag till beslut: 

 Benämna gatan Poesigatan 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-11-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Benämna gatan Poesigatan 

 

Beslutet expedieras till: 
Akten 
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§ 420  
 
Information från översiktlig planering 
 

Chef för översiktlig planering, Stefan Lind informerar om motorstadion. 
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§ 421  
 
Information från utvecklings- och trafikavdelningen 
 

Joel Säll, projektledare, informerar om medborgardialogen för Norrahammars 
Bruk. 

Julia Cederbrandt, trafikplanerare, informerar om hyrcykelsystem. 
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§ 422  
 
Revidering av stadsmiljöprogrammet 
Stbn/2022:407   510  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att revidera Jönkö-
pings kommuns stadsmiljöprogram och dess underprogram. Ett arbete har ge-
nomförts i dialog med en referensgrupp vilket lett till förslag på ett antal 
mindre ändringar. 

Förvaltningen föreslår att stadsbyggnadsnämnden godkänner föreslagna revide-
ringar i stadsmiljöprogrammet och dess underprogram, inför antagande i kom-
munfullmäktige.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-07 
Stadsmiljöprogram och underprogram med föreslagna revideringar 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 
Förslag till kommunstyrelsen 

 Revidering av stadsmiljöprogrammet och dess underprogram godkänns 
 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-11-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till  
förvaltningens förslag. 

Miljöpartiet instämmer i ordförandes yrkande. 

Protokollsanteckning 
Miljöpartiet lämnar nedanstående protokollsanteckning. 

Miljöpartiet stödjer de föreslagna förändringarna i stadsmiljöprogrammet, men 
vill samtidigt skicka med några reflektioner om demokrati och respekt till de 
som vistas i staden och stadsrummet. Det är ju mycket det som är grunden i 
detta program.  
Inte minst tänker vi då på ljud och högtalaranläggningar i staden. När Miljö 
och hälsoskyddskontoret rycker ut och mäter ljudvolym på kudden har redan 
flera gränser passerats. Innan dess har flera personer valt att flytta sig från plat-
sen eller tagit omvägar för vad de upplever är obehagligt ljud eller oljud. De 
har alltså blivit begränsade i sin stadsupplevelse för att någon annan tar sig rät-
ten att hantera volymen.  
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Är det respekt? Är det demokratiskt? Det är frågan. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Revidering av stadsmiljöprogrammet och dess underprogram godkänns 

 
Moderaterna avstår från att deltaga i beslutet och återkommer med synpunkter 
och förslag inför beslut i kommunstyrelsen.  

Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet. 

Beslutet expedieras till: 
stadskontoret 
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§ 423  
 
Medborgarförslag om belysning utmed gångvägen på bron i Ryd 
Stbn/2021:450   512  

Sammanfattning 
En medborgare har 2021-10-12 inkommit med ett medborgarförslag om att den 
ena bron i Ryd ska få gatubelysning på trottoaren. 
Stadsbyggnadskontoret föreslår att förslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, daterat 2021-10-12 
Denna tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-31 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut:  

- Medborgarförslaget avslås med motivering enligt ärendebeskrivning 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-11-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen enligt nedan. 

- Ingen åtgärd genomförs nu avseende medborgarförslagets krav på  
belysning 

- Medborgarförslaget överlämnas till lokala utvecklingsgruppen som har 
att pröva om medborgaförslagets krav på belysning ska prioriteras som 
en del i ett kommundelsutvecklingsprojekt 

Bengt Regné yrkar för Moderaterna enligt nedan 

- Då befintlig anslutande belysning längs stigen fram till bron tillkommit 
genom ett lokalt utvecklingsprojekt, genomförs ingen åtgärd i nuläget. 
Även belysningen av bron bör hanteras som ett lokalt utvecklingspro-
jekt.  
Medborgarförslaget överlämnas till lokala utvecklingsgruppen som har 
att pröva om medborgaförslagets önskan om belysning ska prioriteras 
som en del i ett kommundelsutvecklingsprojekt  

Stadsbyggnadsnämnden ställer sig bakom Bengt Regnés yrkande. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
- Då befintlig anslutande belysning längs stigen fram till bron tillkommit 

genom ett lokalt utvecklingsprojekt, genomförs ingen åtgärd i nuläget. 
Även belysningen av bron bör hanteras som ett lokalt utvecklingspro-
jekt.  

- Medborgarförslaget överlämnas till lokala utvecklingsgruppen som har 
att pröva om medborgaförslagets önskan om belysning ska prioriteras 
som en del i ett kommundelsutvecklingsprojekt  

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställaren 
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§ 424  
 
Motion om att utreda möjligheten att minska dagens trafikproblem 
genom att införa spårburen kollektivtrafik 
Stbn/2022:289   510  

Sammanfattning 
De hållbara färdmedlen kan transportera många fler människor på samma yta 
jämfört med biltrafiken, där spårvagn är det allra effektivaste sättet med upp till 
200 passagerare i ett fordon. Arbetet med att utreda förutsättningarna för spår-
buren kollektivtrafik i Jönköpings kommun pågår och planeras att utredas mer 
detaljerat i en kommande kapacitetsstudie. Detta för att förstå när behovet för 
spårburen kollektivtrafik finns baserat på antalet resande.  

Beslutsunderlag 
Motion om att utreda möjligheten att minska dagens trafikproblem genom att 
införa spårburen kollektivtrafik (6B) 
Tjänsteskrivelse 2022-11-04 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
[Förvaltningens] förslag till beslut: 

 Tjänsteskrivelse 2022-11-04 lämnas som Stadsbyggnadsnämndens  
yttrande till kommunstyrelsen 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-11-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Protokollsanteckning 
Miljöpartiet lämnar nedanstående protokollsanteckning. 

Miljöpartiet stödjer innehållet både i motionen och tjänsteskrivelsen och vill 
dessutom göra några förstärkande inspel.   
För att göra det möjligt att satsa på spårvagn eller annan kollektivtrafik i Jön-
köping är det Miljöpartiets uppfattning att kommunen måste skaffa större rå-
dighet över besluten om kollektivtrafiken. Sedan 2013 har kommunerna i länet 
inte längre någon representation i styrelsen för Jönköping Länstrafik vilket 
borde vara en minsta grundförutsättning. Under tiden har utvecklingen av trafi-
ken heller inte följt behovet för att vara ett attraktivt och fungerande transport-
sätt i vardagen för flera, och villkoren för personalen har också steg för steg de-
graderats. Vi vet idag var dagens driftsform av kollektivtrafiken har tagit oss 
och det är inte till de mål vi tidigare har satt upp. Det är alltså hög tid och möj-
lighet att ändra på detta.  
Utöver detta bör en uppföljning och utvärdering av Kommunikationsstrategin 
från 2012 göras innan den nya trafikstrategin påbörjas. Att kontinuerligt göra 
uppföljningar är en av grundstenarna för en god trafikplanering. Det fick vi lära 
oss på trafikstrategins första workshop den 13 oktober.    
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Vill man göra en stor beteendeförändring måste man våga satsa stort.   

Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar nedanstående protokolls- 
anteckning. 

Tjänsteskrivelsen upptar inte viktiga aspekter såsom ett spårvägssystems  
funktion i ett för kommunen och Jönköping som stad framtida kollektivtrafik-
system. Ej heller lyfts de enormt stora investeringar i miljardklassen som er-
fordras och de ekonomiska effekterna därav samt den initialt mycket stora mil-
jöbelastningen och som tar lång tid att överbringa som blir följden.  
Vi anser därför att det är rimligt att motionen överlämnas till beredningen av 
den kommande trafikstrategien för att i ett större sammanhang värderas. Vi 
partier återkommer med synpunkter under senare beredning i kommunstyrel-
sen. 
 
Sverigedemokraterna instämmer i Moderaterna och Kristdemokraternas  
protokollsanteckning. 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Tjänsteskrivelse 2022-11-04 lämnas som Stadsbyggnadsnämndens  
yttrande till kommunstyrelsen 

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 425  
 
Information från planavdelningen 
 

Josefin Dahlbom, plankoordinator, informerar om pågående detaljplaner och 
SKR:s Öppna Jämförelser. 
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§ 426  
 
Ändring av planbesked för Åkerfältet 3 m.fl. 
Stbn/2019:381   214  

Sammanfattning 
Förslaget innebär rivning av befintliga byggnader och ersättning av dessa med 
ett nytt idrottscentrum för bland annat racketsporter med hotell, konferens, 
kontor, restaurang, longstay/idrottsboende och underjordiskt garage på Åker-
fältet 3 samt på Åkerfältet 2 en skola med rörelseprofil för F-9. 

Önskade höjder på husen är inte givet att de kan få bebyggas, med hänsyn till 
riksintressets landskapsbildskydd, därav behövs i planarbetet studeras hur sil-
huetterna och horisonten i området påverkas av höga hus. 

När det gäller den föreslagna skoltomten kan en planändring på ytan vara möj-
ligt utifrån att tomträttsinnehavaren är beredd att släppa marken och att påver-
kan på omgivningen blir rimlig 

Beslutsunderlag 
Underlag för planbesked 2022-11-09 
Tjänsteskrivelse 2022-11-09 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Positivt planbesked lämnas för Åkerfältet 3 m.fl 
 Planavdelningen ges i uppdrag att planmässigt pröva ärendet genom  

detaljplaneläggning 
 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-11-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag 

Protokollsanteckning 
Miljöpartiet lämnar nedanstående protokollsanteckning. 

Miljöpartiet är inte emot att verksamheter förändras och utvecklas. Däremot 
tycker vi det är helt förkastligt och till och med idiotiskt att skrota byggda 
strukturer från 2015 för att på samma plats bygga nya. Den formen av resurs-
slöseri kan vi inte lämna okommenterade. 
Vi vet att kommunen inte har rätt att ställa särkrav, men med vårt hållbarhets-
program och nya arkitekturstrategi i ryggen, som talar om att vårda och åter-
bruka innan nyproduktion, bör tjänstepersonerna kunna peka mot mer resurs-
snåla vägar att genomföra detta projekt. Att verkligen återvinna mesta möjliga 
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byggdetaljer så de inte bara blir skrot och fyllmassor är det minsta vi kan önska 
oss.   
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Positivt planbesked lämnas för Åkerfältet 3 m.fl 
 Planavdelningen ges i uppdrag att planmässigt pröva ärendet genom  

detaljplaneläggning 
 
 

Beslutet expedieras till: 
sökanden 
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§ 427  
 
Detaljplan för Pilten 15 
Stbn/2017:90   214  

Sammanfattning 
Planbeskrivning 2022-11-09 
Plankarta 2022-11-09 
Tjänsteskrivelse 2022-11-09 
Undersökning av miljöpåverkan 2022-11-09 
 
Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 2022-11-09 
Plankarta 2022-11-09 
Tjänsteskrivelse 2022-11-09 
Undersökning av miljöpåverkan 2022-11-09 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Detaljplanen för Pilten 15, daterad 2022-11-09, 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 mil-
jöbalken (1998:808) 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-11-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Detaljplanen för Pilten 15, daterad 2022-11-09, 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 mil-
jöbalken (1998:808) 
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§ 428  
 
Detaljplan för Öggestorp 3:1 och del av Öggestorp 1:1 
Stbn/2017:180   214  

Sammanfattning 
Planförslaget prövar lämplighet av byggnation av nya bostäder i västra delen 
av Öggestorp. Planförslaget innebär att cirka två hektar jordbruksmark tas i an-
språk för bostadsbebyggelse. Planförslaget är förenligt med kommunens över-
siktsplan. 

Syftet är att skapa nya bostäder som knyter an till Öggestorps karaktär och 
skala. Byggrätten i planförslaget är flexibel och möjliggör för en blandning av 
friliggande enbostadshus, parhus, radhus och kedjehus. Därtill ett nytt flerbo-
stadshus i småskalig karaktär. Bebyggelsehöjden tillåts maximalt vara 1,5 till 
2,5 våningar. Den flexibla byggrätten innebär att det totala antalet nya bostäder 
kan uppgå till 30-50 stycken. 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 2022-11-09 
Plankarta 2022-11-09 
Samrådsredogörelse 2022-11-09 
Tjänsteskrivelse 2022-11-09 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Detaljplan för bostäder på del av fastighet Öggestorp 3:1 och Öggestorp 
1:1 m.fl., daterad 2022-11-09, godkänns för granskning 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-11-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag med nedanstående tillägg. 

 Stadsbyggnadsnämndens ambition är att befintlig brukningsvärd jord-
bruksmark inom planområdet som tas i anspråk ska kompenseras i sin 
helhet genom det system för kompensationsåtgärder för brukningsvärd 
jordbruksmark som håller på att tas fram inom kommunen 

 
Miljöpartiet och Sverigedemokraterna instämmer i ordförandes yrkande. 
 
Protokollsanteckning 
Miljöpartiet lämnar nedanstående protokollsanteckning. 

Förvisso togs beslut om planbesked 2018 i ärendet innan ”Program avseende  
jordbruksmarkens  värde  i  samhällsplaneringen” hade vunnit laga kraft. Inte 
desto mindre borde ändå avhålla sig från att exploatera jordbruksmark i detta 
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fall. Det är ju problematiskt, inte minst av pedagogiska skäl mot medborgarna 
som 2020 fått veta att vi nu inte ska bygga på jordbruksmark. 
Lokaliseringsprövningen borde prövat ytor utanför samhällskärnan som inte är 
jordbruksmark, eller åtminstone tydligt förklara varför område B och C inte 
skulle vara något gångbart alternativ. Ett område mellan kyrkan och prästgår-
den finns ju också tillgängligt.   
Miljöpartiet ställer sig bakom ordförandes förslag om att kompensera förstörd 
jordbruksmark på annan plats. Vi föreslår dessutom att denna omvandling blir 
ett pilotprojekt inom Östra Vätterbranterna, där Öggestorp ingår, för att åter-
skapa ny åkermark med hjälp av den befintliga matjorden från planområdet.  
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Detaljplan för bostäder på del av fastighet Öggestorp 3:1 och Öggestorp 
1:1 m.fl., daterad 2022-11-09, godkänns för granskning 

 Stadsbyggnadsnämndens ambition är att befintlig brukningsvärd jord-
bruksmark inom planområdet som tas i anspråk ska kompenseras i sin 
helhet genom det system för kompensationsåtgärder för brukningsvärd 
jordbruksmark som håller på att tas fram inom kommunen 

Jäv 
Tomas Arvidsson (M) anmäler jäv. 
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§ 429  
 
Detaljplaneändring för Balder 18 och 19, Huskvarna 
Stbn/2013:274   214  

Sammanfattning 
Syftet med ändringen av detaljplanen 0680K-4/1961HUS är att upphäva 
gällande tomtindelning för att kunna slå ihop fastigheterna Balder 18 och 19 
samt att införa skyddsbestämmelser mot förvanskning och rivning på en av 
byggnaderna på Balder 19. Den punktprickade marken, som inte får bebyggas, 
samt den korsprickade marken, som endast får bebyggas med 
komplementbyggnader, kommer att justeras för att överensstämma med 
befintliga byggnader. 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 2022-11-09 
Plankarta 2022-11-09 
Granskningsutlåtande 2022-11-09 
Tjänsteskrivelse 2022-10-27 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ändringen av detaljplan 0680K-4/1961HUS, daterad 2022-11-09 antas 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-11-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ändringen av detaljplan 0680K-4/1961HUS, daterad 2022-11-09 antas 

 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Sökande 

25



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-11-17 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

§ 430  
 
Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden 
Stbn/2022:12   000  

Beslutsunderlag 
Förteckning över inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden  
2022-11-17 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
- Förteckning över inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden 

2022-11-17 godkänns 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-11-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
- Förteckning över inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden 

2022-11-17 godkänns 
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§ 431  
 
Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 
Stbn/2022:13   000  

Beslutsunderlag 
Förteckning över stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 2022-11-17 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
 Förteckning över stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut  

2022-11-17 
 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-11-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen att förteckning över 
stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 2022-11-17 godkänns. 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Förteckning över stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut  
2022-11-17 godkänns 
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§ 432  
 
Information från bygglovavdelningen 
 

Bygglovchef Anna Klahr informerar om Råslätt 6:4 
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§ 433  
 
BRÅNERYD 1:46 (BRÅNERYD 3) Bygglov för bullerplank 
BL 2022-001980     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om bygglov för uppförande av bullerplank som sträc-
ker sig 25 meter långt och är 5 meter högt. Bullerplanket placeras intill skjutba-
nan på Huskvarna pistolskytteklubb. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-10-20 
Ärendebeskrivning   2022-10-20 
Översiktskarta  2022-10-20 
Bullerutredning   2022-10-19 
Övrigt    2022-10-01 
Ansökan    2022-09-23 
Fasadritning    2022-09-23 
Situationsplan/tomtkarta   2022-09-23 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 10 085 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-11-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskrivning 
 Debitering 10 085 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. 

Övriga upplysningar 
Åtgärden som bygglovsansökan avser får påbörjas tidigast fyra veckor efter att 
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. 
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Åtgärden får inte påbörjas innan stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett startbe-
sked.  

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

Snart får du en ny handläggande byggnadsinspektör som kommer att hantera 
ditt ärende. Byggnadsinspektören granskar de tekniska förutsättningarna i ditt 
ärende och beslutar om startbesked för att du ska få börja bygga. 

Byggnadsinspektören kommer att kontakta dig med information om vad du be-
höver komplettera med inför startbeskedet. 

Tidsfristen för handläggning av ansökan började löpa 2022-10-19 och beslut 
beräknas fattades 2022-11-17. Det innebär att handläggning sker inom lagstad-
gad period.  

Debitering 
10 085 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges: 
Sökande 
Fastighetsägare 
Kontrollansvarig  

Följande meddelas: 
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 
inte 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  
 
FLASKEBO 2:2 (Flaskebo 20) Oanmäld installation eldstad/rökka-
nal enbostadshus 
STBN 2019-002061     

Sammanfattning 
Besiktningsprotokoll avseende installation av eldstad (braskamin) inkom till 
Stadsbyggnadskontoret 2019-10-09.  

Bygglovavdelningen skickade 2022-10-06 en skrivelse till fastighetsägaren för 
att ge möjlighet om att inkomma med förklaring. Efter kommunicering med 

 2022-10-28 framkom att installationen är utförd utan startbesked.  

 trodde att det startbeskedet han fick 2012-10-23 i samband med 
bygglov, dnr 2012-1210 fortfarande gällde. Anmälan om installation av eldstad 
har inte inkommit till bygglovavdelningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-10-24 
Ärendebeskrivning   2022-10-24 
Epostmeddelande  2022-10-30 
Yttrande   2022-10-30  
Sanktion   2022-10-07 
Föreläggande rättelse   2022-10-06 
Sotarintyg    2019-10-09 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Med stöd av PBL 11 kap. 53 § samt PBF 9 kap. påförs fastighetsägare 
 en sanktionsavgift med totalt 4 650 kr för att ha påbörjat 

installationen utan startbesked 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-11-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Med stöd av PBL 11 kap. 53 § samt PBF 9 kap. påförs fastighetsägare 

 en sanktionsavgift med totalt 4 650 kr för att ha påbörjat 
installationen utan startbesked 
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Debitering 
SANKTIONSAVGIFT 4 650 KR 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK:   
Fastighetsägare  och    
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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 
inte 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  
 
FLÄCKEBO 1:1 (Fläckebo 1) Oanmäld installation eldstad/          
rökkanal enbostadshus 
STBN 2019-002404     

Sammanfattning 
Åtgärden har påbörjats utan startbesked 

Bygglovavdelningen skickade 2022-09-09 en skrivelse till fastighetsägaren för  
att ge möjlighet om att inkomma med förklaring. Fastighetsägare   

har inte kommit in med någon förklaring varför åtgärden är påbörjad  
utan beviljat startbesked.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-09-30 
Ärendebeskrivning   2022-09-30 
Yttrande    2022-10-13 
Övrigt Sanktionsavgift  2022-09-09 
Sotarintyg    2019-11-20 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Med stöd av PBL 11 kap. 53 § samt PBF 9 kap. påföres fastighetsägare  
  en byggsanktionsavgift med totalt 4 650 kr för att ha 

påbörjat installation av eldstad utan startbesked 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-11-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Med stöd av PBL 11 kap. 53 § samt PBF 9 kap. påföres fastighetsägare  
  en byggsanktionsavgift med totalt 4 650 kr för att ha 

påbörjat installation av eldstad utan startbesked 
 
Debitering 
SANKTIONSAVGIFT 4 650 KR 
 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

35



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2022-11-17 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet expedieras till: 
Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK:   
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 
inte 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  
 
NEPTUN 5 (Järnvägsgatan 11A) Oanmäld installation eldstad/      
rökkanal enbostadshus 
STBN 2019-001981     

Sammanfattning 
 
 Besiktningsprotokoll avseende installation av eldstad (braskamin) inkom till 
Stadsbyggnadskontoret 2019-10-01.  
Bygglovavdelningen skickade 2022-10-05 en skrivelse till fastighetsägaren för att 
ge möjlighet om att inkomma med förklaring. Efter kommunicering med 2022-10-
07 framkom att installationen är utförd utan startbesked. Anmälan om installation 
av eldstad inkom till bygglovavdelningen 2022-10-10, dnr 2022-2121 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2022-10-21  
Ärendebeskrivning  2022-10-21  
Inkommande e-post  2022-10-07  
Bilaga Sanktion  2022-10-05  
Föreläggande om rättelse  2022-10-05  
Sotarintyg   2019-10-01 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Med stöd av PBL 11 kap. 53 § samt PBF 9 kap. påförs fastighetsägare 
 en sanktionsavgift med totalt 4 650 kr för att ha påbörjat 

installationen utan startbesked 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2022-11-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar för koalitionen bifall till förvaltning-
ens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Med stöd av PBL 11 kap. 53 § samt PBF 9 kap. påförs fastighetsägare 

 en sanktionsavgift med totalt 4 650 kr för att ha påbörjat 
installationen utan startbesked 

 
 

Debitering 
SANKTIONSAVGIFT 4 650 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: 
Fastighetsägare  och  
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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 
inte 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  
 
Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar 
 

Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar inkommer från Anders  
Samuelsson (C), Leif Regnér (S) och Tomas Arvidsson (M). 

Samtliga förtroendevalda inbjöds till att medverka på kick off för Arkitek-
turstrategi den 15 november.  
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§ 438  
 
Övriga ärenden 
 

Sammanträdespunkten utgår då inga övriga ärenden anmälts till sammanträdet. 
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