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Plats och tid 

Sessionssalen, Jönköpings kommun, Västra Storgatan 16 Jönköping kl. 08:30 - 11:35 
samt 12:30 – 16:30   
Förtroendevalda deltar under hela sammanträdet § 361-398 där inte annat anges. 

 
Beslutande Anders Samuelsson (C), ordförande  

Niklas Sigvardsson (S)  
Fatime Elezi (S) 
Jeyhuna Bayramova (S) ist f Leif  
Regnér (S) 
Marianne Johansson (S)  
Albert Söderlind (L) ist f Jan Sidenvall 
Christopher Stock (MP) 

 

Gabriella Lönn (KD) 
Thomas Olofsson (KD) ist f Ann-Marie 
Dahl §361-365 
Ann-Marie Dahl (KD) fr kl 10.00 §366 
Bengt Regné (M) 
Jonas Hallin (M) 
Eric Sjöberg (M) ist f Johnny Lilja  
Roland Hagström (SD) 

Övriga närvarande Nils Helmersson (S)  
Mohammed Salah (S)  
Bayda Aldoori (S) 
Jan Sidenvall (L) deltar på distans 
Alissar Rahja (MP) t.o.m 13:50 

Per Allan Axén (M)  
Johnny Lilja (M) deltar på distans 
Johan Edvardsson (SD)   

Utses att justera Bengt Regné (M)  

Justeringens plats och tid Stadsbyggnadskontoret Jönköpings 
kommun 2020-09-22 Paragrafer  361-398 

Underskrifter Sekreterare   
  Pernilla Thor  

 Ordförande   
  Anders Samuelsson (C)  

 Justerande   
 Bengt Regné (M)   

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

Organ Stadsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-09-17 
 

Datum för anslags uppsättande 2020-09-23 Datum för anslags nedtagande 2020-10-14 

Förvaringsplats för protokollet Stadsbyggnadskontoret 

Underskrift   
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Övriga närvarande 
Anna Klahr, bygglovchef 
Bengt Mattias Carlsson, stadsarkitekt 
Carlos Trischler Castillo, trafikingenjör 
Dag Fredriksson, kommunekolog 
Emma Svärd, verksamhetschef 
Henrik Zetterholm, utvecklings- och trafikchef 
Jenny Larsson, bitr. planchef 
Katarina Bröms, stadsbyggnadsdirektör 
Linnéa Månberg, bygglovadministratör 
Mikael Enarsson, verksamhetschef 
Pernilla Thor, förvaltningssekreterare 
Samuel Nyström , räddningschef 
Sebastian Wadenborg, projektledare 
Solveig Lönnervall, planarkitekt 
Stefan Lind, chef översiktlig planering 
Tor Olsson, belysningsplanerare 
Lars-Åke Svensson, chefsjurist, stadskontoret  
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Innehåll 
  

§ 361 Protokollets justering 
 

 

§ 362 Information från Staben 
 

 

§ 363 Remiss av kommunrevisionens granskning av det  
förebyggande arbetet mot mutor och korruption, stadsbyggnadsnämnden 

Stbn/2020:275 

 

§ 364 Information från Räddningstjänsten 
 

 

§ 365 Fördjupad månadsuppföljning räddningstjänsten 
Stbn/2020:104 

 

§ 366 Fördjupad månadsuppföljning stadsbyggnadskontoret 
Stbn/2020:3 

 

§ 367 Stadsbyggnadsnämndens inkomna och besvarade medborgarförslag, 
redovisning till kommunstyrelsen 

Stbn/2019:225 

 

§ 368 Information från Översiktlig planering 
 

 

§ 369 Förslag till naturreservat för Kaxholmens lövskog 
Stbn/2016:72 

 

§ 370 Information från Utvecklings- och trafikavdelningen 
 

 

§ 371 Rättelseföreläggande, uppsättning av LED-skärm på fastigheten  
Gasellen 5 

Stbn/2020:187 

 

§ 372 Rättelseföreläggande, uppsättning av LED-skärm på fastigheten Asken 2 
Stbn/2020:188 

 

§ 373 Rättelseföreläggande, uppsättning av LED-skärm på fastigheten  
Varbygeln 1 

Stbn/2020:189 

 

§ 374 Rättelseföreläggande, uppsättning av LED-skärm på fastigheten  
Rosengård 14 

Stbn/2020:190 

 

§ 375 Medborgarförslag om att göra om infarten till Norrahammars centrum 
Stbn/2020:184 

 

§ 376 Motion om fartdämpande åtgärder på Narvavägen 
Stbn/2018:86 

 

§ 377 Information från Planavdelningen 
 

 

§ 378 Ansökan om planbesked för del av Råslätt 6:1 
Stbn/2015:190 

 

§ 379 Ansökan om planbesked för Torpa 2:1 
Stbn/2020:229 

 

§ 380 Ansökan om planbesked för Ekhagen 1:1 

 

Stbn/2020:195 

 

§ 381 Detaljplan för del av Hisingstorp 1:1, etapp 4 D  
Stbn/2015:307 
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Beslut om granskning 

§ 382 Detaljplan för Attarp 2:425 och 2:93  
Beslut om antagande 

Stbn/2016:166 

 

§ 383 Detaljplan för Hällstorp 1:20 (Hovslätts ängar, etapp 2)  
Beslut om antagande 

Stbn/2015:228 

 

§ 384 Detaljplan för Älghuvudet 7 Beslut om antagande 
Stbn/2016:255 

 

§ 385 Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden 
Stbn/2020:13 

 

§ 386 Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 
Stbn/2020:12 

 

§ 387 Information från Bygglovavdelningen 
 

 

§ 388 Östra Höreda 3:2 Förhandsbesked för nybyggnad av  
enbostadshus 

STBN/2020:10771 

 

§ 389 Trånghalla 3:173 Bygglov för uppförande av plank 
STBN/2020:11502 

 

§ 390 Kaxholmen 6:60 Bygglov för uppförande av mur 
STBN/2020:11468 

 

§ 391 Attarp 2:18 Tillbyggnad av restaurang (spa) 
STBN/2019:12052 

 

§ 392 Nybyggaren 9 Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av  
enbostadshus 

STBN/2020:10619 

 

§ 393 Råslätts Haga 3:1 Anordnande av övningsbana för trafikutbildning  
- tidsbegränsat bygglov till och med 2029-03-21 

STBN/2019:10733 

 

§ 394 Hedenstorp 2:35 Uppsättning av skylt (Q-railing) 
STBN/2018:13168 

 

§ 395 Uret 14 Tillbyggnad av tvåbostadshus samt utvändig ändring  
(nytt takfönster) 

STBN/2020:10112 

 

§ 396 Vårdaren 4 Bygglov för tillbyggnad av flerfamiljshus (balkonger) 
STBN/2020:10430 

 

§ 397 Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar 
 

 

§ 398 Övriga ärenden 
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§ 361  
 
Protokollets justering 
 
Protokollet justeras tisdag den 22 september klockan 15:00 av ordförande  
Anders Samuelsson (C) och Bengt Regné (M). 
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§ 362  
 
Information från Staben 
 

Chefsjurist Lars-Åke Svensson informerar om jäv samt Jönköpings kommuns  
program mot mutor. 
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§ 363  
 
Remiss av kommunrevisionens granskning av det förebyggande     
arbetet mot mutor och korruption, stadsbyggnadsnämnden 
Stbn/2020:275   000  

Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Jönköpings kommun har PwC 
genomfört en granskning av kommunstyrelsens och sex nämnders förebyggan-
de arbete mot mutor och korruption. Stadsbyggnadsnämnden är en av de nämn-
der som granskats och som fått möjlighet att lämna synpunkter på revisionsrap-
portens slutsatser. 

 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport juni 2020 
Tjänsteskrivelse 2020-09-07 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
 Synpunkterna i tjänsteskrivelse 2020-09-07 lämnas som stadsbyggnads-

nämndens svar på kommunrevisionens granskning av det förebyggande 
arbetet mot mutor och korruption 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-09-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Synpunkterna i tjänsteskrivelse 2020-09-07 lämnas som stadsbyggnads-

nämndens svar på kommunrevisionens granskning av det förebyggande 
arbetet mot mutor och korruption 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunrevisionen
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§ 364  
 
Information från räddningstjänsten 
 

Sammanträdespunkten utgår då ingen information från räddningstjänsten  
föreligger.
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§ 365  
 
Fördjupad månadsuppföljning räddningstjänsten 
Stbn/2020:104   040  

Sammanfattning 
Räddningstjänsten gör bedömningen att det blir en positiv budgetavvikelse vid 
årets slut med 2,5 mnkr under förutsättning att inga större händelser inträffar i 
kommunen under resten av året. Avvikelsen förklaras främst av tre faktorer:  

 Lägre personalkostnader än budget som till största delen beror på an-
ställningsstoppet. 

 Inköpsstoppet gör att utfallet för övriga kostnader blir lägre än nor-
malt.lgger 

 Färre utryckningar från kommunens deltidsstationer ger lägre kostna-
der.  

Investeringar av fordon och elverk genomförs enligt plan. 

Antalet utryckningar har minskat i hela kommunen jämfört med samma period 
tidigare år, pandemin bedöms vara den främsta orsaken. Likaså har pandemin 
medfört att antalet tillsyner enligt LSO och LBE samt att antalet utbildningar 
inte har kunnat genomföras som planerat. 

Beslutsunderlag 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2020-09-07 
Fördjupad månadsrapport augusti 2020 

Räddningstjänstens förslag 
Räddningstjänstens förslag till beslut: 

 Fördjupad månadsrapport augusti 2020 godkänns  

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-09-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Fördjupad månadsrapport augusti 2020 godkänns  

 

Beslutet expedieras till: 
akten
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§ 366  
 
Fördjupad månadsuppföljning stadsbyggnadskontoret 
Stbn/2020:3   048  

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret lämnar fortsatt en prognos med en negativ avvikelse 
för helår med 1 mnkr i månadsrapporten till och med augusti. Prognosen är 
mycket osäker, främst gällande intäkterna. Årets tredje fördjupade månadsupp-
följning innehåller även en uppföljning av förvaltningens mål och uppdrag för 
2020 med kommentarer. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse 2020-09-07  
Fördjupad månadsrapport augusti 2020 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets  förslag till beslut:  

 Fördjupad månadsrapport augusti 2020 för stadsbyggnadskontoret  
godkänns. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-09-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Fördjupad månadsrapport augusti 2020 för stadsbyggnadskontoret  

godkänns. 

 

 

Beslutet expedieras till: 
akten
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§ 367  
 
Stadsbyggnadsnämndens inkomna och besvarade medborgarförslag, 
redovisning till kommunstyrelsen 
Stbn/2019:225   009  

Sammanfattning 
Två gånger per år ska nämnderna redovisa inkomna och besvarade medborgar-
förslag till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-07  
Stadsbyggnadsnämndens inkomna och besvarade medborgarförslag, redovis-
ning till kommunstyrelsen. 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Tjänsteskrivelse 2020-09-07 tillsammans med förteckningen Stads-
byggnadsnämndens medborgarförslag, redovisning till KS september 
2020 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen som nämndens 
redovisning av inkomna och besvarade medborgarförslag. 
 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-09-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Tjänsteskrivelse 2020-09-07 tillsammans med förteckningen Stads-

byggnadsnämndens medborgarförslag, redovisning till KS september 
2020 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen som nämndens 
redovisning av inkomna och besvarade medborgarförslag. 

 
 
 
 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen
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§ 368  
 
Information från Översiktlig planering 
 

Sammanträdespunkten utgår då ingen information från avdelningen för  
översiktlig planering föreligger.
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§ 369  
 
Förslag till naturreservat för Kaxholmens lövskog 
Stbn/2016:72   336  

Sammanfattning 
Ett förslag till bildande av naturreservatet Kaxholmens lövskog med skötsel-
plan har upprättats. Lövskogen är ett naturskogsområde med djupa raviner 
klädda av främst ädellövskog av framför allt ek och ask med frodiga hasselbe-
stånd i starkt kuperad miljö. Området har höga frilufts- och naturvärden. Här 
finns även några mindre ytor av sumpskog och öppna miljöer. Området genom-
korsas av stigar och spår och används mycket flitigt för rekreations- och id-
rottsändamål i form av löpning, cykling, skidåkning, utomhuspedagogisk verk-
samhet och vistelser i naturen. Det är dock inget som i större omfattning in-
kräktar på naturvärdena. Området angränsar till nybyggnadsområdet Del av 
Drättinge 1:9 och är 33,4 hektar och ägs i sin helhet av kommunen. Området är 
upptaget i Översiktsplan 2016 och Naturvårdsprogram 2019 som ett planerat 
naturreservat. Omfattningen av reservatet har ändrats något jämfört med försla-
get som var på remiss 2016. 

Förslaget har varit på samråd mellan april och juni 2020. Vid samrådet har ut-
skick skett till förvaltningar, myndigheter, föreningar och sakägare för yttran-
de. 15 yttranden har inkommit och synpunkter i dem har beaktats. Ett reviderat 
förslag har tagits fram av stadsbyggnadskontoret för godkännande av stads-
byggnadsnämnden, beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Förslag till bildande av naturreservatet Kaxholmens lövskog samt förslag till 
skötselplan 2020-09-08 
Tjänsteskrivelse med bilaga till stadsbyggnadsnämnden 2020-09-08 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Förslag till kommunstyrelsen: 

 Inrätta det kommunala naturreservatet Kaxholmens lövskog i enlighet 
med förslag från stadsbyggnadsnämnden 

 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-09-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Bengt Regné (M) yrkar att förslaget till naturreservat avslås. 

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

Bengt Regné begär omröstning. 
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En ja-röst innebär en röst på Anders Samuelssons yrkande och en nej-röst  
innebär en röst på Bengt Regnés yrkande. 
 

Ledamot JA NEJ 

Anders Samuelsson (C) x 
 

Niklas Sigvardsson (S) x 
 

Fatime Elezi (S) x 
 

Jeyhuna Bayramova (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 

Jonas Hallin (M)  x 

Eric Sjöberg (M)  x 

Roland Hagström (SD)  x 

Summa 9 4 

Stadsbyggnadsnämnden har alltså med 9 ja-röster mot 4 nej-röster beslutat  
enligt Anders Samuelssons yrkande. 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Förslag till kommunstyrelsen: 

 Inrätta det kommunala naturreservatet Kaxholmens lövskog i enlighet 
med förslag från stadsbyggnadsnämnden 

Reservationer 
Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Beslutet expedieras till: 
Stadskontoret, tekniska kontoret mark- och exploateringsavdelningen, akten 
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§ 370  
 
Information från Utvecklings- och trafikavdelningen 
  
Projektledare Sebastian Wadenborg informerar om infartsparkeringar. 
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§ 371  
 
Rättelseföreläggande, uppsättning av LED-skärm på fastigheten   
Gasellen 5 
Stbn/2020:187   200  

Sammanfattning 
I Go Bananas verksamhetslokal på Barnarpsgatan 27 i Jönköping finns två 
bildväxlande LED-skärmar som genom skyltfönster visar budskap mot gatu-
miljö. Skärmarnas placering och utformning är inte i enlighet med Riktlinjer 
för elektroniska skyltar i Jönköpings kommun. Då skärmarna utgör en trafikfara 
bryter de mot 2 kap. 9§, Plan- och bygglagen, PBL. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-08 
Beslutsförslag, daterat 2020-04-08 
Bilaga 1 – bild på LED-skärmen  
Yttrande till Stadsbyggnadsnämnden från Utvecklings- och trafikavdelningen, 
daterat 2020-05-12 
Bilaga 1 – Riktlinjer för elektroniska skyltar i Jönköpings kommun 
Bilaga 2 – dom P 1739-19 
Bilaga 3 – e-postkonversation med Boverket 
Bilaga 4 – dom P 2036-13 
Bilaga 5 – dom P 2484-19 
Bilaga 6 – dom P 3448-16 
Bilaga 7 – brev från LED-Media 2020-01-20 
Bilaga 8 – brev från Advokatgruppen 2020-02-06 
Bilaga 9 – från Trafikverkets webb om skyltar i vägmiljö 
Bilaga 10 – dom P 4873-14 
Skrivelse från Advokatgruppen, daterad 2020-06-03 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Stadsbyggnadsnämnden förelägger verksamhetsutövaren att vidta  
rättelse i enlighet med ärendebeskrivning. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-09-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
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Protokollsanteckning 
Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar nedanstående protokollsanteck-
ning. 

Vi noterar att riktlinjerna för elektroniska skyltar möjliggör olika tolkningar i 
olika ärenden. Det är oklart om bedömning görs utifrån trafikpåverkan eller 
andra faktorer. Vi anser dessutom att det är problematiskt att skyltar som en-
bart påverkar biltrafik bedöms annorlunda och tillåts.  

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Stadsbyggnadsnämnden förelägger verksamhetsutövaren att vidta  

rättelse i enlighet med ärendebeskrivning. 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Verksamhetsutövaren
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§ 372  
 
Rättelseföreläggande, uppsättning av LED-skärm på fastigheten 
Asken 2 
Stbn/2020:188   200  

Sammanfattning 
I Bernards Atollens verksamhetslokal på Lantmätargränd 34 i Jönköping finns 
en bildväxlande LED-skärm som genom skyltfönster visar budskap mot gatu-
miljö. Skärmens placering och utformning är inte i enlighet med Riktlinjer för 
elektroniska skyltar i Jönköpings kommun. Då skärmen utgör en trafikfara bry-
ter den mot 2 kap. 9§, Plan- och bygglagen, PBL. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-08 
Beslutsförslag, daterat 2020-04-08 
Bilaga 1 – bild på LED-skärmen  
Yttrande till Stadsbyggnadsnämnden från Utvecklings- och trafikavdelningen, 
daterat 2020-05-12 
Bilaga 1 – Riktlinjer för elektroniska skyltar i Jönköpings kommun 
Bilaga 2 – dom P 1739-19 
Bilaga 3 – e-postkonversation med Boverket 
Bilaga 4 – dom P 2036-13 
Bilaga 5 – dom P 2484-19 
Bilaga 6 – dom P 3448-16 
Bilaga 7 – brev från LED-Media 2020-01-20 
Bilaga 8 – brev från Advokatgruppen 2020-02-06 
Bilaga 9 – från Trafikverkets webb om skyltar i vägmiljö 
Bilaga 10 – dom P 4873-14 
Skrivelse från Advokatgruppen, daterad 2020-06-03 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Stadsbyggnadsnämnden förelägger verksamhetsutövaren att vidta  
rättelse i enlighet med ärendebeskrivning. 

 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-09-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
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Protokollsanteckning 
Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar nedanstående protokollsanteck-
ning. 

Vi noterar att riktlinjerna för elektroniska skyltar möjliggör olika tolkningar i 
olika ärenden. Det är oklart om bedömning görs utifrån trafikpåverkan eller 
andra faktorer. Vi anser dessutom att det är problematiskt att skyltar som en-
bart påverkar biltrafik bedöms annorlunda och tillåts.  

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Stadsbyggnadsnämnden förelägger verksamhetsutövaren att vidta  

rättelse i enlighet med ärendebeskrivning. 
 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Verksamhetsutvövaren
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§ 373  
 
Rättelseföreläggande, uppsättning av LED-skärm på fastigheten 
Varbygeln 1 
Stbn/2020:189   200  

Sammanfattning 
I Team Olmeds verksamhetslokal på Pjäsgatan 2 i Jönköping finns en bildväx-
lande LED-skärm som genom skyltfönster visar budskap mot gatumiljö. Skär-
mens placering och utformning är inte i enlighet med Riktlinjer för elektroniska 
skyltar i Jönköpings kommun. Då skärmen utgör en trafikfara bryter den mot 2 
kap. 9§, Plan- och bygglagen, PBL. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-08 
Beslutsförslag, daterat 2020-04-08 
Bilaga 1 – bild på LED-skärmen  
Yttrande till Stadsbyggnadsnämnden från Utvecklings- och trafikavdelningen, 
daterat 2020-05-12 
Bilaga 1 – Riktlinjer för elektroniska skyltar i Jönköpings kommun 
Bilaga 2 – dom P 1739-19 
Bilaga 3 – e-postkonversation med Boverket 
Bilaga 4 – dom P 2036-13 
Bilaga 5 – dom P 2484-19 
Bilaga 6 – dom P 3448-16 
Bilaga 7 – brev från LED-Media 2020-01-20 
Bilaga 8 – brev från Advokatgruppen 2020-02-06 
Bilaga 9 – från Trafikverkets webb om skyltar i vägmiljö 
Bilaga 10 – dom P 4873-14 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Stadsbyggnadsnämnden förelägger verksamhetsutövaren att vidta rät-
telse i enlighet med ärendebeskrivning. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-09-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Protokollsanteckning 
Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar nedanstående protokollsanteck-
ning. 
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Vi noterar att riktlinjerna för elektroniska skyltar möjliggör olika tolkningar i 
olika ärenden. Det är oklart om bedömning görs utifrån trafikpåverkan eller 
andra faktorer. Vi anser dessutom att det är problematiskt att skyltar som en-
bart påverkar biltrafik bedöms annorlunda och tillåts.  

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Stadsbyggnadsnämnden förelägger verksamhetsutövaren att vidta rät-

telse i enlighet med ärendebeskrivning. 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Verksamhetsutövaren
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§ 374  
 
Rättelseföreläggande, uppsättning av LED-skärm på fastigheten  
Rosengård 14 
Stbn/2020:190   200  

Sammanfattning 
I Go Banana Huskvarnas verksamhetslokal på Rosenborgsgatan 26 i Huskvar-
na finns en bildväxlande LED-skärm som genom skyltfönster visar budskap 
mot gatumiljö. Skärmens placering och utformning är inte i enlighet med Rikt-
linjer för elektroniska skyltar i Jönköpings kommun. Då skärmen utgör en tra-
fikfara bryter den mot 2 kap. 9§, Plan- och bygglagen, PBL. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-08 
Beslutsförslag, daterat 2020-04-08 
Bilaga 1 – bild på LED-skärmen  
Yttrande till Stadsbyggnadsnämnden från Utvecklings- och trafikavdelningen, 
daterat 2020-05-12 
Bilaga 1 – Riktlinjer för elektroniska skyltar i Jönköpings kommun 
Bilaga 2 – dom P 1739-19 
Bilaga 3 – e-postkonversation med Boverket 
Bilaga 4 – dom P 2036-13 
Bilaga 5 – dom P 2484-19 
Bilaga 6 – dom P 3448-16 
Bilaga 7 – brev från LED-Media 2020-01-20 
Bilaga 8 – brev från Advokatgruppen 2020-02-06 
Bilaga 9 – från Trafikverkets webb om skyltar i vägmiljö 
Bilaga 10 – dom P 4873-14 
Skrivelse från Advokatgruppen, daterad 2020-06-03 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Stadsbyggnadsnämnden förelägger verksamhetsutövaren att vidta  
rättelse i enlighet med ärendebeskrivning. 

 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-09-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
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Protokollsanteckning 
Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar nedanstående protokollsanteck-
ning. 

Vi noterar att riktlinjerna för elektroniska skyltar möjliggör olika tolkningar i 
olika ärenden. Det är oklart om bedömning görs utifrån trafikpåverkan eller 
andra faktorer. Vi anser dessutom att det är problematiskt att skyltar som en-
bart påverkar biltrafik bedöms annorlunda och tillåts.  

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Stadsbyggnadsnämnden förelägger verksamhetsutövaren att vidta  

rättelse i enlighet med ärendebeskrivning. 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Verksamhetsutövaren
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§ 375  
 
Medborgarförslag om att göra om infarten till Norrahammars cent-
rum 
Stbn/2020:184   512  

Sammanfattning 
Roland Lindell har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår att ga-
tan till Norrahammars centrum, Georgslid, byggs om med en förbättrad gestalt-
ning. Han anser inte att dagens utformning ger besökare ett gott intryck av 
centrum.  

Georgslid är idag en gata som är belagd med smågatsten som  är omgiven av 
gångbanor. På den norra sidan om gatan ligger kyrkan med trädplanteringar 
längs gatan. Den södra sidan är idag mer öppen med enbart asfalt mot apoteket 
och bidrar därmed inte till att skapa ett trivsamt gaturum. För att skapa ett triv-
sammare gaturum kan fler träd längs gatan vara ett alternativ för att skapa en 
större rumslighet. För att förbättra gaturummet skulle man behöva genomföra 
ett samprojekt tillsammans med berörda fastighetsägare, detta då gångbanor 
delvis ligger utanför kommunalägd mark. Då förvaltningen i dagsläget är hårt 
belastade kommer vi inte kunna prioritera detta projekt i närtid, åtgärderna i 
medborgarförslaget läggs in som ett framtida projekt.   

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om att göra om infarten till Norrahammars centrum 
Tjänsteskrivelse 2020-09-08 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadsnämndens förslag till beslut: 

 Tjänsteskrivelsen antas som stadsbyggnadsnämndens svar på medbor-
garförslaget och därmed anses medborgarförslaget besvarat.  

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-09-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Bengt Regné (M) yrkar att motionen bifalles  

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  
innebär en röst på Bengt Regnés yrkande. 
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Omröstning 
Ledamot JA NEJ 

Anders Samuelsson (C) X 
 

Niklas Sigvardsson (S) X 
 

Fatime Elezi (S) X 
 

Jeyhuna Bayramova (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 

Jonas Hallin (M)  X 

Eric Sjöberg (M)  X 

Roland Hagström (SD)  X 

Summa 7 6   

Stadsbyggnadsnämnden har alltså med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat  
enligt Anders Samuelssons yrkande. 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Tjänsteskrivelsen antas som stadsbyggnadsnämndens svar på medbor-
garförslaget och därmed anses medborgarförslaget besvarat.  

Reservationer 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot 
beslutet. 

Beslutet expedieras till: 
Roland Lindell
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§ 376  
 
Motion om fartdämpande åtgärder på Narvavägen 
Stbn/2018:86   500  

Sammanfattning 
2018 inkom Harriet Roosqvist (S) med en motion om att bygga fartdämpande 
åtgärder på Narvavägen mellan Anders Blomstrands väg och Björnebergsvä-
gen. Boende i området tyckte att trafiken höll för hög hastighet och att de tidi-
gare blivit nekade åtgärder för att busslinje 17 trafikerade sträckan, busslinjen 
har nu en annan sträckning varför åtgärder borde vara möjligt.  
Stadsbyggnadsnämnden har tidigare hanterat motionen och avstyrkt begäran 
om fartdämpande åtgärder. Motionen har varit för beslut i kommunfullmäktige 
där stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att efter hastighetsmätningar ta ställ-
ning till eventuella hastighetsdämpande åtgärder.  
På denna sträcka finns en passage vid Björnebergsvägen och ett övergångställe 
vid Anders Blomstrands väg, på övriga sträckan ser inte förvaltningen någon 
punkt där behovet att korsa gatan är väldigt stort. I arbetet med att minska och 
förebygga olyckor med oskyddade trafikanter har inriktningen varit att koncen-
trera byggnation av åtgärder till de platser det finns behov för oskyddade trafi-
kanter att korsa gatan. Genomförda hastighetsmätningar visar på medelhastig-
heter under skyltad hastighet 40 km/h, varför Utvecklings- och trafikavdelning-
en inte anser att det finns ett behov av hastighetsdämpande åtgärder på denna 
sträcka.  
Beslutsunderlag 
Motion om fartdämpande åtgärder på Narvavägen 
Tjänsteskrivelse 2020-09-08 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Genomförda hastighetsmätningar visar inte på ett behov av hastighets-
dämpande åtgärder, varför inga åtgärder i enlighet med motionen  
föreslås.  

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-09-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 

 Genomförda hastighetsmätningar visar inte på ett behov av hastighets- 
dämpande åtgärder, varför inga åtgärder i enlighet med motionen  
föreslås. 

Beslutet expedieras till: 
Harriet Roosqvist



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden  2020-09-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 377  
 
Förlängd samrådstid Charaden 10 
 
Sammanfattning 
Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2020-04-08 att ”Samrådstiden förlängs till 
30 september och ett allmänt fysiskt samrådsmöte ska hållas efter sommaren 
om inte myndighetsbeslut förhindrar detta.” 

Det visar sig nu att det fortfarande inte är möjligt att hålla ett allmänt fysiskt 
samrådsmöte. Berörda sakägare har dock blivit inbjudna till mindre fysiska 
möten dit man får anmäla sig i förväg.   

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-09-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att ett allmänt digitalt samrådsmöte 
ska hållas så snart det är praktiskt möjligt. Samrådstiden förlängs till 31  
oktober. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ett allmänt digitalt samrådsmöte ska hållas så snart det är praktiskt  

möjligt. Samrådstiden förlängs till 31 oktober. 

 

Beslutet expedieras till: 
akten 
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§ 378  
 
Ansökan om planbesked för del av Råslätt 6:1 
Stbn/2015:190   214  

Sammanfattning 
Ansökan om planbesked har inkommit till stadsbyggnadskontoret 2015-09-11 
gällande bostäder på del av fastigheten Råslätt 6:1. 

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 år 2024. Avtal ska skrivas som reglerar komman-
de plankostnader, vilka exploatören ska bekosta. 

Beslutsunderlag 
Bifogat detta dokument finns underlag för planbesked. 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Positivt planbesked lämnas för fastigheten Råslätt 6:1. 
 Planavdelningen ges i uppdrag att planmässigt pröva ärendet genom de-

taljplaneläggning. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-09-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Christopher Stock (MP) yrkar negativt planbesked. 

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

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Positivt planbesked lämnas för fastigheten Råslätt 6:1. 
 Planavdelningen ges i uppdrag att planmässigt pröva ärendet genom de-

taljplaneläggning. 

 Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med nedanstående motivering. 

Miljöpartiet reserverar sig mot Nämndens beslut om ett positivt planbesked för 
30 st lägenheter eftersom Partiet anser: 

1. att den tilltänkt byggnation utgör en främmande inslag och överexploa-
tering i en annars äldre välstrukturerad 50-tals småhus område; 
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2. att byggnation sker på parkmark i detaljplanen;  
3. att även små parkområden såsom detta anses numera vara av stor bety-

delse för de närboende; 
4. att underlaget till planbesked framfört inte eventuella tidigare avvisade 

ansökningar för bebyggelse på samma område; 
5. att Nämnden normalt ta stor hänsyn till detaljplanens beteckningar men 

har i detta fallet inte framfört övertygande argument för att frångå deras 
normala ställningstagande;  

6. att Nämndens beslut innebär att kvarterets välanvänt område för både 
skolans och barns spontan lek tas i anspråk; och  

7. att Nämndens beslut därmed strider mot kommunens ofta framförda 
ambitioner för en hållbar och miljövänlig stadsutveckling. 

 

Beslutet expedieras till: 
Sökande, fastighetsägare
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§ 379  
 
Ansökan om planbesked för Torpa 2:1 
Stbn/2020:229   214  

Sammanfattning 
Sökanden avser riva befintlig äldre omklädningsbyggnad och kanslibyggnad 
samt ersätta kanslibyggnaden med en kombinerad omklädnings- och kansli-
byggnad i två våningar.  

Gällande plan anger parkområde, vilket inte är förenligt med ansökt ändamål, 
varför åtgärden kräver planändring.  

Ansökan anger ingen geografisk omfattning av berört markområde, varför detta 
får antas utredas i ett eventuellt planarbete. 

Beslutsunderlag 
Underlag inför planbesked 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Positivt planbesked lämnas för fastigheten Torpa 2:1 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-09-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Positivt planbesked lämnas för fastigheten Torpa 2:1 

 

 

Beslutet expedieras till: 
sökanden



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2020-09-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 380  
 
Ansökan om planbesked för Ekhagen 1:1 
Stbn/2020:195   214  

Sammanfattning 
Ansökan om planbesked har inkommit till Stadsbyggnadskontoret 2020-04-16 
gällande ändring av allmän platsmark för parkändamål till kvartersmark för bo-
stadmål på del av fastigheten Ekhagen 1:1. 

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 2-2,5 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 2024. Avtal skall skrivas som reglerar kommande 
plankostnader, vilka exploatören skall bekosta.  

Beslutsunderlag 
Bifogat detta dokument finns underlag för planbesked. 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Positivt planbesked lämnas för del av Ekhagen 1:1. 
 Planavdelningen ges i uppdrag att planmässigt pröva ärendet genom de-

taljplaneläggning 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-09-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Positivt planbesked lämnas för del av Ekhagen 1:1. 
 Planavdelningen ges i uppdrag att planmässigt pröva ärendet genom de-

taljplaneläggning 

Beslutet expedieras till: 
Sökanden
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§ 381  
 
Detaljplan för del av Hisingstorp 1:1, etapp 4 D Beslut om       
granskning 
Stbn/2015:307   214  

Sammanfattning 
Planförslagets huvudsakliga syfte är möjliggöra för en förtätning vid 
Hisingstorps gård med hänsyn till områdets identitet, natur- och 
kulturmiljövärden. Den nya bebyggelsen kompletterar Hisingstorps 
bostadsbestånd med trygghetsboende och hyresbostäder. Föreslagen detaljplan 
reglerar volym, utformning och placering av ny bebyggelse för att skapa ett 
harmoniskt möte mellan Hisingstorps gård och omgivningen. Ett förstärkt skydd 
av naturmark i anslutning till Hisingstorps gård ges. Gårdens försummade 
svinstia föreslås restaureras och få en funktion för ett förhöjt kulturvärde på 
platsen. 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 2020-09-08 
Plankarta 2020-09-08 
Samrådsredogörelse 2020-09-08 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 
– Detaljplanen för del av Hisingstorp 1:1, daterad 2020-09-08, godkänns för 

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

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-09-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Moderaterna ställer sig bakom Anders Samuelssons yrkande. 

Protokollsanteckning 
Liberalerna lämnar nedanstående protokollsanteckning. 

Hela trafiksituationen vid Hisingstorp behöver följas upp om Valhallavägen, 
Sveavägen och Hisingsängen öppnas för allmän trafik. I området finns risker 
vid Hisingstorpsskolan, kommande trygghetsboende med förestående byggtra-
fik m. m. de båda förskolorna samt en tät linjebusstrafik som kommer att få än 
tätare turtäthet under 2021. 
Om hela sträckningen av Hisingsängen öppnas för motorfordonstrafik behöver 
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ett gång- och cykelstråk byggas längs dess östra sida. Därigenom kan trafikbul-
ler och vibrationer för de närboende möjligen minskas. 

Moderaterna lämnar nedanstående protokollsanteckning. 

Moderaterna vill till protokollet lägga att i detaljplanearbetet ska alltför detalje-
rade detaljplaner undvikas. 
Moderaterna anser att detaljplanearbete framöver ska inriktas på att stadsbygg-
nadsnämnden kan anta mer generella detaljplaner med syftet att i framtiden 
undvika problem med komplementbyggnader och modernisering av huskrop-
parna.  
Om en ändring av byggnation på en fastighet i framtiden ska ske i mindre om-
fattning, ska detta främst regleras i ett bygglov, inte av en detaljplan anta-
gen kanske 30-40 år tidigare.  

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
– Detaljplanen för del av Hisingstorp 1:1, daterad 2020-09-08, godkänns för 

granskning. 
– Stadsbyggnadsnämnden finner, utifrån dagens kännedom av projektets om-

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

 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Akten



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Stadsbyggnadsnämnden 2020-09-17

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 382  
 
Detaljplan för Attarp 2:425 och 2:93 Beslut om antagande 
Stbn/2016:166   214  

Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för nybyggnation av bostäder och centrum-
verksamhet på fastigheten Attarp 2:93 samt bostäder för att komplettera kvarter-
strukturen på Attarp 2:425.  
 
Platsen har ett centralt läge och har en viktig funktion i Bankeryd vid torget. Det 
finns god tillgänglighet till kollektivtrafik med avstånd på 200-300 meter till tåg-
stationen och 50-100 meter till närmaste busshållplats. Platsens centrala läge i 
Bankeryd samt tillgängligheten till kollektivtrafik motiverar en högre exploate-
ringsgrad.  
 
Det är även viktigt att centrumverksamheter kan etableras i detta läge för att kunna 
bidra till en mer levande centrumkärna och gynna det lokala näringslivet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-09  
Antagande_Attarp 2.425 och 2.93_Planbeskrivning 2020-09-09  
Antagande_Attarp 2.425 och 2.93_Plankarta 2020-09-09 
Antagande_Attarp 2.425 och 2.93_Samrådsredogörelse 2020-09-09 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut:  

 Detaljplanen för Attarp 2:425 och 2:93, daterad 2020-09-09, godkänns för 
antagande.  

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-09-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Christopher Stock (MP) yrkar att detaljplanen godkänns och skickas till  
kommunfullmäktige för beslut. 

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

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Detaljplanen för Attarp 2:425 och 2:93, daterad 2020-09-09, godkänns för 

antagande.  
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Stadsbyggnadsnämnden 2020-09-17
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Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med nedanstående motivering. 

Eftersom Miljöpartiet yrkade istället om godkännanden av detaljplanen, reser-
verar sig Miljöpartiet mot Nämndens beslut att själv anta detaljplanen. Miljö-
partiet anser att konsekvenserna av själva planen för parkeringssituationen i 
Bankeryds centrum i allmänhet och angränsande ytor i synnerhet är av sådant 
allmänt intresse att detaljplan bör antas av självaste Kommunfullmäktige. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Sökande, akten
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§ 383  
 
Detaljplan för Hällstorp 1:20 (Hovslätts ängar, etapp 2) Beslut om 
antagande 
Stbn/2015:228   214  

Sammanfattning 
Planförslaget syftar huvudsakligen till att pröva möjligheten att tillskapa en 
blandad bostadsbebyggelse, en förskola och nya park- och naturområden samt 
nya allmänna gator som förbinder planområdet med övriga Hovslätt. Inom 
planförslaget föreslås bostadsbebyggelse bestående av enbostadshus i form av 
kedjehus och olika typer av flerbostadshus. Planförslaget innebär att totalt ca 
120 bostäder skapas. Planområdet berör jordbruksmark samt delar av ett tä-
tortsnära friluftsområde. 
 
Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 2020-09-09 
Plankarta 2020-09-09 
Granskningsutlåtande 2020-09-09 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Detaljplanen för del av Hällstorp 1:20 m.fl., daterad 2020-09-09, antas 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-09-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Christopher Stock (MP) yrkar att detaljplanen godkänns och skickas till  
kommunfullmäktige för beslut. 

Moderaterna ställer sig bakom ordförandes yrkande. 

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

Protokollsanteckning 
Moderaterna lämnar nedanstående protokollsanteckning. 

Moderaterna framför sitt gillande att stadsbyggnadskontoret ändrat detalj- 
planen i enlighet med R. Ahlanders önskan om en lämpligare bredd av skogs-
bilvägen.   

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Detaljplanen för del av Hällstorp 1:20 m.fl., daterad 2020-09-09, antas 
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 Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med nedanstående motivering. 

Eftersom Miljöpartiet yrkade istället om godkännanden av detaljplanen, reser-
verar sig Miljöpartiet mot Nämndens beslut att själv anta detaljplanen. Miljö-
partiet anser att själva planen är av sådant allmänt intresse att detaljplan bör an-
tas av självaste Kommunfullmäktige. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Sökande, akten
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§ 384  
 
Detaljplan för Älghuvudet 7 Beslut om antagande 
Stbn/2016:255   214  

Sammanfattning 
Syftet med ändringen är att upphäva fastighetsindelningen för Älghuvudet 7. 
Upphävandet möjliggör att fastigheten Älghuvudet 7 kan styckas av och att en 
byggnad kan uppföras. Ändringen syftar även till att reglera kommande bygg-
nad med planbestämmelser för att anpassa byggrätten till befintlig byggd miljö.  

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 2020-09-09 
Plankarta 2020-09-09 
Granskningsutlåtande 2020-09-09 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ändring av detaljplan 06-JÖS-732 för fastigheten Älghuvudet 7,  
daterad 2020-09-09, antas 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-09-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ändring av detaljplan 06-JÖS-732 för fastigheten Älghuvudet 7,  

daterad 2020-09-09, antas 

Beslutet expedieras till: 
Sökande, akten
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§ 385  
 
Redovisning av inkomna meddelanden till stadsbyggnadsnämnden 
Stbn/2020:13   000  

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-09-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att förteckning över inkomna  
meddelanden godkänns. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Förteckning över inkomna meddelanden godkänns
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§ 386  
 
Redovisning av stadsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 
Stbn/2020:12   000  

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-09-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att förteckning över anmälda  
delegationsbeslut godkänns. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Förteckning över anmälda delegationsbeslut godkänns
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Stadsbyggnadsnämnden  2020-09-17
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§ 387  
 
Information från Bygglovavdelningen 
 

Bygglovchef Anna Klahr informerar om  

- Lilla Åsa 23:165, bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus 

- Östkusten 1, bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus 

 

Protokollsanteckning 
Moderaterna lämnar nedanstående protokollsanteckning. 

Dessa ärenden skulle enligt nuvarande överenskommelse (mellan ordf /presidi-
et och SBK) tagits som nämndsbeslut då dessa är av politiskt och allmänt in-
tresse. Förvaltningen har vid möte med presidiet framfört att SBK gör bedöm-
ningen att då man är kort om personal så hinner dessa ärenden inte skrivas fram 
till beslutsärende på september sammanträde. Att vänta med beslut till oktober 
nämndsammanträde får till effekt att intäkterna i form av bygglovsavgift mins-
kar med 2 * 250.000Kr = 500.000Kr  enligt Förvaltnings- och Bygglovschefer-
na K Bröms och A Klahr.  Vid överläggning har överenskommits att denna 
gång avvika från ovanstående uppgörelse. Moderaterna uppmanar SBK att fort-
sättningsvis följa den uppgörelse som finns om att vissa ärenden ska avgöras av 
StbN och inte beslutas på delegation. Alternativt kommer Moderaterna yrka på 
en översyn av delegationsordningen.  

Sverigedemokraterna instämmer i Moderaternas protokollsanteckning. 
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§ 388  
 
Östra Höreda 3:2 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
BL 2020-000771     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Östra Höreda 3:2 (Östra Höreda 10) 
Stadsbyggnadskontorets utomplansgrupp har besiktat platsen 2020-04-16.  
Fastigheten är belägen intill en ladugård samt delvis på sammanhållenbebyg-
gelse och marken består främst av öppen naturmark som är omgiven av jord-
bruksmark. 
Avsedd placering ligger intill befintlig bebyggelse i direkt anslutning till be-
fintlig väg. Åtgärden bedöms inte ha någon negativ inverkan på de areella nä-
ringarnas bedrivande.  Någon jordbruksmark tas inte i anspråk. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-02 
Ärendebeskrivning 2020-09-02 
Situationsplan 2020-06-09 
Ansökan 2020-03-30 
Ortofoto 2020-06-09 
Fotografier platsbesök 2020-04-16 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om förhandsbesked för ny-
byggnad av enbostadshus beviljas.  

 Debitering 5 676 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-09-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Stadsbyggnadskontoret beslutar att ansökan om förhandsbesked för ny-

byggnad av enbostadshus beviljas.  
 Debitering 5 676 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 
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Stadsbyggnadsnämnden 2020-09-17

Justerandes signatur 
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Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med nedanstående motivering:  
Miljöpartiet har i princip inget emot begränsad byggnation på landsbygden 
men är emot omotiverad expansion av små grupper av samlad bebyggelse när 
alternativa lokalisering i anslutning till eller helst inom befintlig bebyggelse 
finns. Eftersom Miljöpartiet anser att sådana alternativ finns i detta fall reserve-
rar sig Partiet därför mot Stadsbyggnadsnämndens beslut att ge ett positiv för-
handsbesked. 

Villkor 
I samråd med bygglovavdelningen skall bebyggelsen ges en utformning enligt 
traditionell lantlig stil som i volym och färg är väl anpassad till tomtplatsen och 
landskapsbilden.  
Taket skall förses med tegelröda takpannor, eller med annat som stadsbygg-
nadsnämnden prövar lämpligt.  

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.  
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.  
 
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 
5 676 kronor 
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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 
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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

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 389  
 
Trånghalla 3:173 Bygglov för uppförande av plank 
BL 2020-001502     

Sammanfattning 
Ansökan gäller bygglov för uppförande av plank med höjden 2m, nära fastig-
hetsgräns inom detaljplanerat område.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-08-31 
Ärendebeskrivning 2020-08-31 
Situationsplan 2020-06-26 
Fasadritningar 2020-07-27 
Ansökan 2020-06-26 
Grannyttrande 2020-06-26 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 2 724 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-09-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att bygglov beviljas med följande 
motivering:  
Stadsbyggnadsnämnden policy är att eftersträva lägre höjder på plank i stads-
miljö. Ambitionen är särskilt viktig när planket är ut mot allmän väg och är 
väldigt synligt i stadsmiljön. 

I detta fall avser ansökan ett plank mellan två grannar med höjden 2,0 meter. 
Stadsbyggnadsnämnden bedömer att detta inte kommer att påverka omgivning-
en i någon större utsträckning eller vara särskilt synligt i stadsmiljön och att åt-
gärden därför kan anses vara acceptabel. 

Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att bygglov kan medges i detta fall. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
- Bygglov beviljas med motivering enligt ovanstående yrkande 

 
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. 
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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. 

Du får inte börja använda byggnadsverket innan du har fått ett slutbesked (10 
kap. 4§ PBL). Det visar att du har uppfyllt alla krav och villkor som gäller och 
att din byggnation är godkänd. Om en byggnad/byggnadsdel tas i bruk (an-
vänds) utan slutbesked tas en byggsanktionsavgift ut. 

Använd e-tjänsten Begäran om slutbesked (https://bygg.jonkoping.se/JON-
BYGG-SLUT). 

Byggherren ansvarar för att kontrollera var ledningar och annan nedgrävd in-
frastruktur finns innan markarbeten påbörjas.  

Byggherren bör kontrollera om det förekommer någon form av servitut på fas-
tigheten. 

Tekniskt samråd krävs inte för denna åtgärd. 

När du är färdig med åtgärden begär du om att få ett slutbesked via e-tjänsten 
Begäran om slutbesked (https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-SLUT). 

Debitering 
5448kr - taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Sökande 
Fastighetsägare 
Kontrollansvarig 
 
Meddelande skickas till: 
Berörda grannar och sakägare 
  
Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
  

https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-SLUT
https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-SLUT
https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-SLUT
https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-SLUT
https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-SLUT
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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

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 390  
 
Kaxholmen 6:60 Bygglov för uppförande av mur 
BL 2020-001468     

Sammanfattning 
Ansökan avser uppförande av stödmur i tomtgräns totalt ca 40 meter lång och 
med en varierande höjd på 70-160 cm, placerad i tomtgräns helt belägen på 
punktrpickad mark, mark som inte får bebyggas, mindre uthus/förråd får dock 
uppföras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-07 
Ärendebeskrivning 2020-09-07 
Situationsplan 2020-06-22 
Detaljritning 2020-06-22 
Ansökan 2020-06-22 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 2 890 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige. 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-09-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar att ärendet återremitteras till  
förvaltningen för ytterligare dialog med sökande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare dialog med  

sökande. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutet expedieras till: 
sökande
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§ 391  
 
Attarp 2:18 Tillbyggnad av restaurang (spa) 
STBN 2019-002052     

Sammanfattning 
Ärendet avser ansökan om tillbyggnad av restaurang (spa) på fastigheten At-
tarp 2:18. Grannar har yttrat sig gällande tillkommande parkeringar vid utökad 
verksamhet. Stadsbyggnadskontoret bedömer att förslaget uppnår riktlinjerna 
för Jönköping Kommun parkeringstal.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-08-03 
Ärendebeskrivning 2020-08-03 
Förenklad nybyggnadskarta 2020-05-08 
Fasadritningar 2020-03-17 
Planritningar 2020-04-16, 2020-03-17 
Ansökan 2019-10-08 
Yttrande Anderssons skor 2019-12-16, 2020-06-12 
Yttrande Attarp 2:90 Landhs konditori 2020-12-13 
Yttrande 2020-08-22 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-
ning.  

 Debitering 25 392 kr 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-09-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Roland Hagström (SD) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för  
ytterligare utredning. 

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

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov beviljas med motivering enligt ärendebeskriv-

ning.  
 Debitering 25 392 kr 
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 Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet med nedanstående motivering. 

I tjänsteskrivelse 20200803 avser ansökan en tillbyggnad av restaurang (spa) 
på fastigheten Attarp 2:18. STBK BEDÖMER att förslaget uppnår riktlinjer för 
Jönköpings kommun parkeringstal. 

Yttrande från sakägare/fastighetsägare har inkommit 20191216, 20200612, 
20201213 och 20200822. STBK förslag till beslut: Ansökan om bygglov bevil-
jas med motivering enligt ärendebeskrivning. 

I ärendebeskrivningen 20200803 har yttrande inkommit från sakägare/fastig-
hetsägare 20191213, 20201216, 20200620, och 20200822.  

Här stämmer inte datum i tjänsteskrivelsen med datum i ärendebeskrivningen 
vad gäller inkomna yttranden, uppgifter om inkomna yttranden i December 
2020 tror jag inte på. 

I redogörelsen för ärendet gäller ansökan tillbyggnad av restaurang med spa 
315 BTA. Vad som står i ansökan 20191008 vilken utgör beslutsunderlag en-
ligt tjänsteskrivelsen 20200803 redovisas ej till nämnden. I mail från sökanden 
20 Februari 2020 framkommer att sökanden har en lägenhet ovanför restau-
rangen på 110m2. Vidare söks bygglov för tillbyggnad av motell 120m2 och 
200m2 för spa.  De till nämnden redovisade 
bygglovsritningarna  innehåller  tillbyggnad av restaurang  och bostadslägenhet 
med spa samt 3st dubbelrum med toa/dusch. 

Då det i motivering framgår att detaljplanen medger ändamål för handel anser 
jag att ansökan måste förtydligas med bygglovsritningar enbart för restaurang 
med spa, om det nu är det som ansökan och beviljat bygglov gäller. Nu råder 
otydlighet. 

I såväl ärendebeskrivning som tjänsteskrivelse hänvisas till förenklad nybygg-
nadskarta 20200508 där  parkeringsplatser som uppfyller "Parkeringstal för 
Jönköpings kommun" antagen av STBN 20160616 redovisas. Någon förenklad 
nybyggnadskarta 20200508 finns ej redovisad till nämnden, däremot finns en 
förenklad nybyggnadskarta 20200507 i ärendet. 

I nämnda nybyggnadskarta 20200507 redovisas 4 + 9 p-platser som delas med 
Attarp 2:557, samt 2 garageplatser  på Attarp 2:18. I verkligheten sitter det en 
skylt vid infarten till parkeringen som meddelar att p-platserna endast är till för 
hyresgäster och besökare till fastigheten vilket får tolkas som Attarp 2:557 med 
tanke på hur skylten är placerad. Här råder osäkerhet om Attarp 2:18 har rådig-
het över p-platserna. 

Attarp 2:90 har redovisat att de har servitut(rådighet) över p-platserna mellan 
Attarp 2:18 och Attarp 2:90,  även här är det alltså osäkerhet om Attarp 
2:18  har rådighet över p-platser. 
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I STBN antagna "Parkeringstal för Jönköpings kommun" framgår på sidan 15 
att övriga kategorier handel, hotell restauranger, är utgångspunkt för en särskild 
parkerings utredning vilken alltid erfordras i dessa  fall, platser för lastning och 
lossning till fastigheten ska även redovisas. Jag kan inte se någon särskild par-
keringsutredning från sökanden i detta ärende som belyser de osäkerheter i rå-
dighet över tillräckligt antal p-platser jag nämnt ovan, trots att det i mail 10 
Februari 2020 från tjänsteperson på STBK till sökanden ges olika räkneexem-
pel på vilka parkerings tal som krävs för olika alternativ på verksamheten.  

Sökanden måste visa att han har tillräckligt med p-platser för både restaurang-
en samt för tillkommande spa, om det är vad han söker för. 

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

Övriga upplysningar 
Se ärendebeskrivning 2020-08-03 

Debitering 
25 392  

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

 

 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Sökande 
Fastighetsägare 
Kontrollansvarig 

Beslutet (med anvisning om överklagande) delges med REK: 
ATTARP 2:90 
  
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

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 392  
 
Nybyggaren 9 Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av      
enbostadshus 
BL 2020-000619     

Sammanfattning 
Ansökan avser tillbyggnad, 47m² BYA 94m² BTA, och utvändig ändring, från 
gul till vit fasad, av enbostadshus.  

Tillbyggnaden strider mot detaljplanen avseende överskridande av byggrätten 
samt att tillbyggnaden ej bedöms ha en lämplig utformning då den med sin vo-
lym och arkitektur ej underordnar sig den befintliga huvudbyggnaden och kny-
ter ej an till den omgivande bebyggelse på ett varsamt sätt. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-02 
Ärendebeskrivning 2020-09-02 
Situationsplan 2020-06-11 
Fasadritningar 2020-06-11 
Planritningar 2020-06-11 
Ansökan 2020-03-17 
Kulturmiljöprogram 2020-04-08 
Yttrande från sökande 2020-08-04 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Bygglov för utvändig ändring beviljas samt bygglov för tillbyggnad av-
slås med motivering enligt ärendebeskrivning. 

 Debitering 4 388 kr – taxan är beslutad av kommunfullmäktige 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-09-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelson (C) yrkar att ärendet återremitteras för att till-
fråga grannar och ytterligare dialog med sökande. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras för att tillfråga grannar och ytterligare dialog 

med sökande. 

Beslutet expedieras till: 
sökande 
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§ 393  
 
Råslätts Haga 3:1 Anordnande av övningsbana för trafikutbildning - 
tidsbegränsat bygglov till och med 2029-03-21 
STBN 2019-000733     

Sammanfattning 
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för anordnande av övningsbana för trafik-
utbildning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-07-09 
Ärendebeskrivning 2020-07-09 
Översiktskarta 2019-04-05 
Situationsplan 2019-11-12 
Ansökan 2019-04-05 
Remissvar MHK 2019-06-04  

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 
 Debitering 2 700 kr 

 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-09-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Bengt Regné (M) yrkar  
- att tidsbegränsad bygglovsansökan avvisas med motivering att bygglov 

inte är tillämpligt för att bedriva verksamheten och ärendet avskrivs.   
- att ingen bygglovsavgift uttas av den sökande.   

med nedanstående motivering: 
Stadsbyggnadsnämnden har erhållit tidsbegränsad bygglovsansökan av Centra-
la Trafikinstitutet, Tomas Magui. Enligt bygglovsansökan anges ärendets art 
till ”Annat –Övningsbana för trafikutbildning”.  
Yttrande har inhämtats kommunens Miljö- och Hälsoskyddsnämnd,  
diarienummer MHN2019-2528. Yttrandet har tagits på delegation av miljö- 
och hälsoskyddsinspektör Karin Stennek. I yttrandet framgår att verksamheten 
är anmälningspliktig C-verksamhet och hur hanteringen kommer ske i det fall 
anmälan inkommer till Hälsoskyddsenheten.  
Yttrandet har lämnats utan erinran vilket även kontrollerats genom samtal med 
Hälskyddsenheten. I StbN handlingar anges som motivering avslå bygglovsan-
sökan att Miljö- och Hälsoskyddsnämndens yttrande lämnats med erinran, vil-
ket är felaktigt. Därmed faller denna del av motiveringen.  
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Vad som är bygglovspliktigt anges i Plan och Bygglagen PBL 2010:900, 9 kap, 
2§: 

Det krävs bygglov för 

   1. nybyggnad, 

   2. tillbyggnad, och 

   3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att 

      a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen 
annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast 
beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit 
till stånd, 

      b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare 
lokal för handel, hantverk eller industri, eller 

      c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller 
byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. 

Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas 
av en detaljplan. 

Verksamheten som bygglovansökts, övningsbana för trafikutbildning, innebär 
att inga byggnader kommer att uppföras eller ändras och kräver följaktligen in-
te bygglov enligt gällande Plan och bygglag.  

Däremot krävs andra tillstånd men detta innefattar inte bygglov.   

Detaljplan för området, ”Stadsägan 615”, fastställdes 21 maj 1987 och anger 
att berört område ska användas till camping. Berört område har inte använts för 
ändamålet camping sedan mer än 25 år och då det sedan dess ej är aktuellt att 
återuppta campingverksamhet ligger markområdet sedan dess för fäfot. Det 
finns inga för nämnden kända planer för hur marken framöver ska användas.  

Mindre delar av fastigheten används för närvarande som upplag av större 
mängder materiel, jord och grus av NCC och Jönköping Energi vilket genererar 
en inte oansenlig mängd tung trafik till fastigheten.  

Ovanstående ger en sammantagen bild av att gällande detaljplan är obsolet och 
sedan lång tid inte är tillämplig för att ange lämplig markanvändning. 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar 
enligt hans eget yrkande. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ansökan om bygglov avslås med motivering enligt ärendebeskrivning. 

Debitering 2 700 kr 

Reservationer 
Moderaterna reserverar sig mot beslutet. 

Debitering 
2 700 kr  

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

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 394  
 
Hedenstorp 2:35 Uppsättning av skylt (Q-railing) 
STBN 2018-003168     

Sammanfattning 
Beslutet gäller ansökan om uppsättning av skyltar på fastigheten Hedenstorp 
2:35. 
3 st skyltar med texten ”Q-railing”, 3 st skyltar med bokstaven ”Q” samt en 
adresskylt vid fastighetens infart.  
Åtgärden är redan utförd, sökande har givits möjlighet till rättelse men 
valt att få bygglov i efterhand med en sanktionsavgift.  
Sanktionsavgiften gäller de sex stycken uppsatta skyltarna på fasaden. 
Adresskylten är ej uppsatt och hanteras som ett bygglovsärende.  
Skyltarna är underordnad huvudbyggnaden i både skala och karaktär. Den 
ursprungliga byggnaden påverkas inte negativt.  
Åtgärden konstateras kunna utföras försiktigt, utan att förvanska den ur-
sprungliga byggnaden (8 kap 13 §, 17 § plan- och bygglagen (2010:900)) 

Adresskylten strider mot gällande detaljplan genom är helt belägen på mark 
som inte får bebyggas, åtgärden bedöms vara en mindre avvikelse. 
Grannar och sakägare som berörs av åtgärden har fått möjlighet att ge synpunk-
ter. 
Inga synpunkter har inkommit till stadsbyggnadsnämnden. 

Remissyttrande har kommit in från:  
Stadsbyggnadskontorets utvecklings- och trafikavdelning. 
Tekniska kontorets mark- och exploateringsavdelning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-03 
Ärendebeskrivning 2020-09-03 
Situationsplan 2018-12-10 
Situationsplan 2020-09-04 
Fasadritningar 2020-05-14 
Skyltritning 2018-11-13 
Skyltritning 2018-12-10 
Ansökan 2020-05-14 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om uppsättning av skylt  
(Q-railing) beviljas. Startbesked lämnas i samband med detta bygglov.  

 Debitering 3 276 kr . Med stöd av PBL kap 51-57 §§ samt PBF 9 kap. 
påföres sökande, Q-railing, en byggsanktionsavgift med totalt 12 230 
kr. 
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STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-09-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om uppsättning av skylt  

(Q-railing) beviljas. Startbesked lämnas i samband med detta bygglov.  
 Debitering 3 276 kr. 
 Med stöd av PBL kap 51-57 §§ samt PBF 9 kap. påföres sökande,  

Q-railing, en byggsanktionsavgift med totalt 12 230 kr. 
 

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. När beslutet 
om lov upphör att gälla upphör även beslutet om startbesked att gälla. 

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. 

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

När du är färdig med åtgärden begär du om att få ett slutbesked via e-tjänsten 
Begäran om slutbesked (https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-SLUT). 

Debitering 
3 276 kr 

Sanktionsavgift 12 230 kr 

Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Sökande med rek 

  

https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-SLUT
https://bygg.jonkoping.se/JON-BYGG-SLUT
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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

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 395  
 
Uret 14 Tillbyggnad av tvåbostadshus samt utvändig ändring (nytt 
takfönster) 
STBN 2020-000112     

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av tvåbostadshus och utvändig ändring 
på fastigheten Uret 14. 

Åtgärden innebär tillbyggnad av entré, totalt cirka 1.6 m², samt uppförande av 
nytt takfönster. 

Stadsbyggnadsnämnden beviljade åtgärden 2020-03-12. Ansökan överklagades 
till Länsstyrelsen som 2020-07-07 upphävde beslutet och återförvisade det till 
stadsbyggnadsnämnden för fortsatt handläggning. Stadsbyggnadsnämndens 
motivering och ställningstagande saknades. 

Åtgärden avviker från denna plan, eftersom föreslagen byggnadsarea överskri-
der den totala tillåtna byggnadsarean. Sökande avser bygga totalt cirka 23.2 % 
(134,7 m²) och planen tillåter endast att endast 20 % av tomten bebyggs (116 
m²). Detta innebär en avvikelse på 3.2 % (18.7 m²). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2020-09-07 
Ärendebeskrivning  2020-09-07 
Situationsplan 2020-01-16 
Fasadritning  2020-01-16 
Planritning  2020-01-16 
Ansökan  2020-01-16 
Yttrande  2020-02-06 
Yttrande   2020-03-04 

Stadsbyggnadskontorets förslag 
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut: 

 Ansökan om bygglov avslås i enlighet med 9 kap. 31 b § med motive-
ring enligt ärendebeskrivning. 

 Debitering 3 746 kr 
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STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-09-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson yrkar att bygglov beviljas med följande  
motivering:  
Åtgärden avser tillbyggnad av entré på totalt 1,6 m2 samt uppförande av nytt 
takfönster. 

Stadsbyggnadsnämnden anser att de sökta åtgärderna kan ses som mindre åt-
gärder och bedömer att de utgör en liten avvikelse mot gällande detaljplan och 
förenlig med detaljplanens syfte. 

Stadsbyggnadsnämnden bedömer att den sökta åtgärden i form av tillbyggd en-
tré och nytt takfönster är väl utformad gestaltningsmässigt och inte påverkar 
den befintliga byggnaden negativt.  

Då fastigheten är placerad i en tätbebyggd kvartersstruktur anser Stadsbygg-
nadsnämnden att den sökta åtgärden inte utgöra en betydande olägenhet för be-
rörda grannar vad gäller insyn eller skuggning för grannhusen (2 kap 9 § plan- 
och bygglagen (2010:900)). 

Stadsbyggnadsnämnden bedömer även att den sökta åtgärden, tillsammans med 
tidigare beviljade lov som innebär att byggnadsarean nu uppgår till 23,2 % av 
tomten, sammantaget kan ses som en liten avvikelse.  

Stadsbyggnadsnämnden anser sammantaget att avvikelsen inte är ett hinder för 
att bevilja bygglov (9 kap 30, 31 b §§ plan- och bygglagen (2010:900) och där-
med kan bygglov beviljas i detta fall. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Bygglov beviljas med nedanstående villkor. 

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. 
 

Övriga upplysningar 
Se ärendebeskrivning 2020-09-07 

Debitering 
3 746 kr  
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Hur beslut överklagas 
Information om hur beslutet överklagas bifogas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 
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

mailto:stadsbyggnad@jonkoping.se
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§ 396  
 
Vårdaren 4 Bygglov för tillbyggnad av flerfamiljshus (balkonger) 
BL 2020-000430     

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

Beslutsunderlag 
Yttrande 2020-09-15 
Tjänsteskrivelse 2020-09-07 
Ärendebeskrivning 2020-09-03 
Lokaliseringskarta 2020-09-04 
Karta med förtydligande av balkonger 2020-09-04 
Yttrande 2020-07-10 
Yttrande 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 2020-09-17  
Yrkanden 
Ordförande Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Bengt Regné (M) yrkar att bygglov beviljas.  

Kristdemokraterna instämmer i Moderaternas yrkande. 

Ordförande Anders Samuelsson återtar sitt yrkande och yrkar istället att ären-
det återremitteras till förvaltningen för att tillfråga grannar. 
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Bengt Regné återtar sitt yrkande och ställer sig bakom Anders Samuelssons  
yrkande om återremiss. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Ärendet återremitteras till förvaltningen för att tillfråga grannar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutet expedieras till: 
sökande
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§ 397  
 
Redovisning av ej tidigare anmälda förrättningar 
Sammanfattning 
Anmälan om ej tidigare beslutade förrättningar inkommer från Anders  
Samuelsson (C), Johnny Lilja (M) och Niklas Sigvardsson (S). 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-09-17  
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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§ 398  
 
Stadsbyggnadsnämndens extra sammanträde 24 september och  
27 november  
 
Sammanfattning 
Stadsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare är tillsammans med förvalt-
ningsledningen kallade till två extra sammanträden under hösten 2020 

STADSBYGGNADSNÄMNDENS BEHANDLING 2020-09-17  
Yrkanden 
Bengt Regné (M) yrkar att handlingar som berör nämndens styrmodell skickas 
ut till de kallade i god tid före sammanträdena. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 Handlingar som berör nämndens styrmodell skickas ut i god tid före 

sammanträdena. 
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