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Granskning av detaljplan för simhall vid 
Gärdesvägen inom stadsdelen Askim 
§ 410, 0419/18 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Låta detaljplan för simhall vid Gärdesvägen inom stadsdelen Askim gå på 
förnyad granskning. 

2. Ändra planförfarandet från standard till utökat planförfarande.  

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-07-29, med bilagor.  

Jäv  
Hampus Magnusson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets överläggning eller 
beslut.  

Beslutsgång  
Tjänstgörande ordföranden Ann Catrine Fogelgren (L) föreslår att nämnden ska 
besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-08-23 



 

 

[Byggnadsnämnden] 
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Dag för justering 
2022-09-06 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Sofie Wäremalm 
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Granskning av detaljplan för simhall vid 
Gärdesvägen inom stadsdelen Askim 

§ 87, 0419/18 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Låta granska detaljplan för simhall vid Gärdesvägen inom stadsdelen Askim 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-18, med bilagor.  

Jäv  
Ordförande Hampus Magnusson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets 

överläggning eller beslut  

Beslutsgång  
Tjänstgörande ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) föreslår att nämnden ska besluta 

att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med 

ordförandens förslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2022-03-15 



 

 

Byggnadsnämnden 
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Dag för justering 

2022-03-23 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Sofie Wäremalm 
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Samråd gällande detaljplan för simhall vid 
Gärdesvägen inom stadsdelen Hovås 
§ 283, 0419/18 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Genomföra samråd om detaljplan för simhall vid Gärdesvägen inom stadsdelen 
Hovås. 
 
Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-05-28, med bilagor.  

Jäv  
Ordföranden Hampus Magnusson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets 
överläggning eller beslut.  
 
Beslutsgång  
Tjänstgörande ordföranden Ann Catrine Fogelgren (L) föreslår att nämnden ska 
besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag. 

 

 

 

 

Dag för justering 
2021-06-30 

 

Vid protokollet 
Sekreterare 
Alex Andersson 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-06-22 
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Planbesked och uppdrag för Askims simhall 
vid Gärdesvägen (Hovås 57:211) inom 
stadsdelen Hovås 

§ 85, 0419/18 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för 

Askims simhall vid Gärdesvägen inom stadsdelen Hovås samt att 

planarbetet påbörjas under 2019. 

 

2. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för Askims 

simhall vid Gärdesvägen inom stadsdelen Hovås med utökat förfarande.  

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-01-09, med bilagor. 

Jäv  
Ordföranden Hampus Magnusson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets 

överläggning eller beslut.  

Beslutsgång  
Tjänstgörande ordföranden Ann Catrine Fogelgren (L) föreslår att nämnden ska 

besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med 

ordförandens förslag.  

Dag för justering 

2019-02-19 

Vid protokollet 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-02-05 

Sekreterare 

Linnéa Karlsson  

 

 


	Beslut om granskning 2
	Granskning av detaljplan för simhall vid Gärdesvägen inom stadsdelen Askim
	§ 410, 0419/18
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Jäv
	Beslutsgång
	Dag för justering

	Vid protokollet

	Sekreterare

	Beslut om granskning
	Beslut om samråd
	Samråd gällande detaljplan för simhall vid Gärdesvägen inom stadsdelen Hovås
	§ 283, 0419/18
	Beslut
	Genomföra samråd om detaljplan för simhall vid Gärdesvägen inom stadsdelen Hovås.  Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Dag för justering

	Vid protokollet
	Sekreterare



	Beslut om positivt planbesked

