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Sammanträdesdatum

2019-02-21
Jävsnämnden
Plats och tid

Rum Insjön, 09:00-10:00

Beslutande

Ledamöter
Karin Nyström (S)
Per Daniels (M)
Pär Andersson (KD)
Per Florén (L)

Tjänstgörande ersättare
Kristina Hollsten (C) ers: Mats Backlund (C)

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare

Tjänstemän
Myndighetschef Jonas Slars
Byggnadsinspektör Maths Ydron §1-3
Nämndsekreterare Jenny Sarén

Justeringens plats och tid

Övriga

Kommunhuset 2019-02-21 klockan 10:00

Underskrifter

Paragrafer 1-7

Ordförande

Karin Nyström (S)
Justerare

Per Daniels (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Jävsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-02-21

Datum då anslaget sätts upp

2019-02-22

Förvaringsplats för protokollet

Administrativ service

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Jenny Sarén
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-02-21
Jävsnämnden

Ärendelista
§1

Ändrad användning, vux-skola till förskola, anmälan, olovlig byggnation,
Brandmannen 10

§2

Rivning av flerbostadshus, Åkerö 13:8

§3

Rivning av f.d. beninstation, Åkerö 19:4

§4

Rivning av en/tvåbostadshus, Grönstedt 12

§6

Rivning av en/tvåbostadshus, Grönstedt 18

§5

Rivning av restaurang och kontor, Noret 61:1

§7

Förslag sammanträdesordning jävsnämnden 2019

Justeras

Utdrag bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-02-21
Jävsnämnden

§1

Dnr 2019/5

Ändrad användning, vux-skola till förskola, anmälan,
olovlig byggnation, Brandmannen 10
Beskrivning av ärendet
Fastighet: BRANDMANNEN 10
Sökande:

LEKSANDS KOMMUN
79380 LEKSAND
Tekniskt samråd hölls på Brandmannen 10, 2019-01-24, då anmälan om
ändring i brandskyddet inkommit. Verksamheten vill ändra från vuxenskola
till förskola.
Vid samrådet kunde byggenheten konstatera att förskolan redan tagit det i
anspråk utan varken start- eller slutbesked.
Verksamheten har informerats om gällande regler och påföljder.
Verksamheten har beretts tillfälle att yttra sig över tillsynsnoteringen och
inkom med svar 2019-02-05, där de anger att missförstånd uppstod mellan
Avdelningschef för förskolan och Leksands bostäder då de ansåg att
förskolan redan nyttjade lokalerna, dels köket och matsal på nedervåningen
och inte trodde det behövdes göra en anmälan.
Enligt 11 kap 51 § PBL ska, om någon bryter mot en bestämmelse i 8–10
kap PBL. tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift)
I samma kapitel, 54 §, anges att byggsanktionsavgift inte ska tas ut om
rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande tas vid ett
sammanträde med tillsynsmyndigheten. Vid besök på platsen 2015-02-21,
samma dag som ärendet tas upp för beslut har någon rättelse inte skett i
ärendet.
Enligt 9 kap. 13 § 1 st 5 p § PBF, byggsanktionsavgiften för att trots
förbudet i 10 kap. 3 § PBL påbörja en sådan åtgärd i fråga om ett
byggnadsverk som kräver lov enligt 9 kap.8 § första stycket 2 b PBL eller
anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 4,5,6 eller 7 innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:

Justeras

Utdrag bestyrks
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Sammanträdesdatum

2019-02-21
Jävsnämnden

5. 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,025 prisbasbelopp per
kvadratmeter av berörd byggnadsarea för en sådan ändring som väsentligt
påverkar brandskyddet.
Sanktionsarean som underlag för tillbyggnadens sanktionsavgift är 350 m2–
15 m2 = 335 m2.
Enligt 11 kap 53 a § PBL får byggsanktionsavgiften sättas ned om avgiften
inte står i rimlig proportion till den överträdelse som begåtts.
Beslutsunderlag
Tillsynsnotering 2019-01-24
Yttrande
Jävsnämndens beslut
1. Att med stöd av 11 kap 51 § plan- och bygglagen (PBL) av
verksamhetsutövaren, på fastigheten Brandmannen 10, Leksands kommun,
212000-2163, 793 80 Leksand ta ut en byggsanktionsavgift av:
(0,25 x 46500)/2 + (46500 x 0,025 x 335)/2 = 26 156 kronor,
2. Byggsanktionsavgiften ska inbetalas på BG 9852971 Leksands
kommun, 793 80 Leksand på inom två månader från det att beslutet
delgetts den avgiftsskyldige. (11 kap. 61 § PBL)

Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun,
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför
Du menar att utskottet för samhällsbyggnads beslut är felaktigt och vilken
ändring Du vill har i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för samhällsbyggnad måste ha fått Ditt överklagande inom tre
veckor från den dag Du fick del av beslutet.
Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen
i Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Leksands kommun, Förskoleverksamheten

Justeras

Utdrag bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-02-21
Jävsnämnden

§2

Dnr 2019/4

Rivning av flerbostadshus, Åkerö 13:8
Beskrivning av ärendet
Fastighet: ÅKERÖ 13:8
Sökande:

LEKSANDS KOMMUN
79380 LEKSAND
För området gäller detaljplan. Åtgärden överensstämmer med gällande
detaljplan. Aktuell fastighet är bebyggd.
Åtgärden avser rivning av alla byggnader på fastigheten och är ett steg i
processen att möjliggöra bostäder i framtiden
Byggnaderna omfattas inte omfattas av rivningsförbud i detaljplanen eller att
de bör bevaras på grund av byggnadernas eller bebyggelsens historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde
Beslutsunderlag
Ansökan 2019-01-14
Bilaga 2019-01-14
Situationsplan 2019-01-14
Jävsnämndens beslut
1. Rivningslov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9
kap. 34 §
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
Namn: Magnus Mårtensson
3. Adress: Hagagatan 8, 793 30 Leksand
Avgift: 11210 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2019-01-14 och beslut fattades
2019-02-21, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har
hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och
bygglagen(2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av bilagan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-02-21
Jävsnämnden

Motivering
Aktuella byggnader omfattas inte av rivningsförbud i detaljplan eller
områdesbestämmelser och omfattas inte heller av bevarandekrav på grund av
byggnadernas eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga
eller konstnärliga värde enligt PBL 9 kap. 34 § samt ej heller av
upprustningsåläggande enligt bostadssaneringslagen 2 §.
Upplysningar
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt
samråd bifogas beslutet.
En åtgärd får inte påbörjas innan jävsnämnden har gett ett startbesked (enligt
PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk trots att
det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts i
Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att upphävas om
det överklagas.
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet
förrän jävsnämnden har gett ett slutbesked, om utskottet inte beslutar annat.
Jävsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om
bygglov upphör att gälla.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.

Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Kallelse till tekniskt samråd
Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun,
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför
Du menar att jävsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Du vill har
i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Jävsnämnden måste ha fått Ditt överklagande inom tre veckor från den dag
Du fick del av beslutet.
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Utdrag bestyrks
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Sammanträdesdatum

2019-02-21
Jävsnämnden

Jävsnämnden sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i Dalarnas län
för prövning.
Beslutet skickas till
Sökanden
LBAB
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Sammanträdesdatum

2019-02-21
Jävsnämnden

§3

Dnr 2019/3

Rivning av f.d. bensinstation, Åkerö 19:4
Beskrivning av ärendet
Fastighet: ÅKERÖ 19:4
Sökande:

Leksands kommun
793 80 LEKSAND
För området gäller detaljplan. Åtgärden överensstämmer med gällande
detaljplan. Aktuell fastighet är bebyggd.
Åtgärden avser rivning av alla byggnader på fastigheten och är ett steg i
processen att möjliggöra bostäder i framtiden
Byggnaderna omfattas inte omfattas av rivningsförbud i detaljplanen eller att
de bör bevaras på grund av byggnadernas eller bebyggelsens historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde
Beslutsunderlag
Ansökan 2019-01-14
Bilaga 2019-01-14
Situationsplan 2019-01-14
Jävsnämndens beslut
1. Rivningslov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9
kap. 34 §.
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
Namn: Magnus Mårtensson
3. Adress: Hagagatan 8, 793 30 Leksand
Avgift: 11210 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2019-01-14 och beslut fattades
2019-02-21, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har
hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och
bygglagen(2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av bilagan.
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Sammanträdesdatum

2019-02-21
Jävsnämnden

Motivering
Aktuella byggnader omfattas inte av rivningsförbud i detaljplan eller
områdesbestämmelser och omfattas inte heller av bevarandekrav på grund av
byggnadernas eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga
eller konstnärliga värde enligt PBL 9 kap. 34 § samt ej heller av
upprustningsåläggande enligt bostadssaneringslagen 2 §.
Upplysningar
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt
samråd bifogas beslutet.
En åtgärd får inte påbörjas innan jävsnämnden har gett ett startbesked (enligt
PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk trots att
det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts i
Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att upphävas om
det överklagas.
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet
förrän jävsnämnden har gett ett slutbesked, om utskottet inte beslutar annat.
Jävsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om
bygglov upphör att gälla.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag
som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.

Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Kallelse till tekniskt samråd
Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun,
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför
Du menar att jävsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Du vill har
i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Jävsnämnden måste ha fått Ditt överklagande inom tre veckor från den dag
Du fick del av beslutet.
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Sammanträdesdatum

2019-02-21
Jävsnämnden

Jävsnämnden sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i Dalarnas län
för prövning.
Beslutet skickas till
Sökanden
LBAB
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Sammanträdesdatum

2019-02-21
Jävsnämnden

§4

Dnr 2019/1

Rivning av en/tvåbostadshus, Grönstedt 12
Beskrivning av ärendet
Fastighet: GRÖNSTEDT 12
Sökande:

LEKSANDS KOMMUN
79380 LEKSAND

För området gäller detaljplan. Åtgärden överensstämmer med gällande
detaljplan. Aktuell fastighet är bebyggd.
Ansökan avser rivningslov på fastigheten Grönstedt 12 för att möjliggöra
byggnation för nya bostäder. En detaljplan är under framtagande för
fastigheten. Hyresgästerna är informerade om att rivning av byggnaderna
kommer att företas. Rivningen skall möjliggöra planläggning för nya
bostäder.
Beslutsunderlag
Ansökan 2019-01-14
Ritning 2019-01-14
Situationsplan 2019-01-14
Jävsnämndens beslut
1. Rivningslov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9
kap. 34 § .
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
Namn: Magnus Mårtensson
Adress: Hagagatan 8, 793 30 Leksand
3. Avgift: 9350 kronor (faktura skickas separat)
Motivering
Aktuella byggnader omfattas inte av rivningsförbud i detaljplan eller
områdesbestämmelser och omfattas inte heller av bevarandekrav på grund av
byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga
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Sammanträdesdatum

2019-02-21
Jävsnämnden

eller konstnärliga värde enligt PBL 9 kap. 34 § samt ej heller av
upprustningsåläggande enligt bostadssaneringslagen 2 §.

Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
Upplysningar
En åtgärd får inte påbörjas innan Jävsnämnden har gett ett startbesked (enligt
PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk trots att
det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts i
Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att upphävas om
det överklagas.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta byggnadsinspektör Maths
Ydron 0247-80 496 i god tid innan.
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet
förrän Jävsnämnden har gett ett slutbesked, om Jävsnämnden inte beslutar
annat.
Jävsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om
bygglov upphör att gälla.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller Rivningslovet i fem år från den
dag som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.
Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun,
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför
Du menar att Jävsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Du vill har
i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Jävsnämnden måste ha fått Ditt överklagande inom tre veckor från den dag
Du fick del av beslutet.
Jävsnämnden sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i Dalarnas län
för prövning.
Beslutet skickas till
Leksandsbostäder
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-02-21
Jävsnämnden

§6

Dnr 2019/2

Rivning av en/tvåbostadshus, Grönstedt 18
Beskrivning av ärendet
Fastighet: GRÖNSTEDT 18
Sökande:

LEKSANDS KOMMUN
79380 LEKSAND
För området gäller detaljplan. Åtgärden överensstämmer med gällande
detaljplan. Aktuell fastighet är bebyggd.
Ansökan avser rivningslov på fastigheten Grönstedt 18 för att möjliggöra
byggnation för nya bostäder. En detaljplan är under framtagande för
fastigheten. Hyresgästerna är informerade om att rivning av byggnaderna
kommer att företas.
Rivningen skall möjliggöra planläggning för nya bostäder.
Beslutsunderlag
Ansökan 2019-01-14
Ritning 2019-01-14
Situationsplan 2019-01-14
Jävsnämndens beslut
1. Rivningslov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9
kap. 34 §
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
Namn: Magnus Mårtensson
Adress: Hagagatan 8, 793 30 Leksand
3. Avgift: 9350 kronor (faktura skickas separat)
Motivering
Aktuella byggnader omfattas inte av rivningsförbud i detaljplan eller
områdesbestämmelser och omfattas inte heller av bevarandekrav på grund av
byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga
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Sammanträdesdatum

2019-02-21
Jävsnämnden

eller konstnärliga värde enligt PBL 9 kap. 34 § samt ej heller av
upprustningsåläggande enligt bostadssaneringslagen 2 §.

Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
Upplysningar
En åtgärd får inte påbörjas innan Jävsnämnden har gett ett startbesked (enligt
PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk trots att
det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts i
Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att upphävas om
det överklagas.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta byggnadsinspektör Maths
Ydron 0247-80 496 i god tid innan.
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet
förrän Jävsnämnden har gett ett slutbesked, om Jävsnämnden inte beslutar
annat.
Jävsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om
bygglov upphör att gälla.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller Rivningslovet i fem år från den
dag som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.
Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun,
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför
Du menar att Jävsnämnden beslut är felaktigt och vilken ändring Du vill har
i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Utskottet för Jävsnämnden måste ha fått Ditt överklagande inom tre veckor
från den dag Du fick del av beslutet.
Utskottet för samhällsbyggnad sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen
i Dalarnas län för prövning.
Beslutet skickas till
Leksandsbostäder
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Sammanträdesdatum

2019-02-21
Jävsnämnden

§5

Dnr 2019/8

Rivning av restaurang och kontor, Noret 61:1
Beskrivning av ärendet
Fastighet: NORET 61:1
Sökande:

Leksands kommun
Näringslivsavdelningen
793 80 LEKSAND

För området gäller detaljplan. Åtgärden överensstämmer med gällande
detaljplan. Aktuell fastighet är bebyggd.
Åtgärden avser rivning av torgkiosken på fastigheten Noret 61:1.
Fastigheten har tillfälligt bygglov för restaurangverksamhet tom 2021-12-31.
En ny detaljplan är under framtagande för att möjliggöra restaurangändamål
där torgkiosken ligger idag.
Beslutsunderlag
Ansökan 2019-01-24
Ritning 2019-01-24
Situationsplan 2019-01-24
Jävsnämndens beslut
1. Rivningslov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9
kap. 34 §
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
Namn: Magnus Mårtensson
Adress: Hagagatan 8. 793 30 Leksand
3. Avgift: 5630 kronor (faktura skickas separat)
Motivering
Aktuella byggnader omfattas inte av rivningsförbud i detaljplan eller
områdesbestämmelser och omfattas inte heller av bevarandekrav på grund av
byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga
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eller konstnärliga värde enligt PBL 9 kap. 34 § samt ej heller av
upprustningsåläggande enligt bostadssaneringslagen 2 §.

Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
Upplysningar
En åtgärd får inte påbörjas innan Jävsnämnden har gett ett startbesked (enligt
PBL 10 kap 3§). Åtgärden får efter startbesked påbörjas på egen risk trots att
det inte fått laga kraft, dock först fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts i
Post- och Inrikes Tidningar eftersom beslutet kan komma att upphävas om
det överklagas.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta byggnadsinspektör Maths
Ydron 0247-80496 i god tid innan.
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet
förrän Jävsnämnden har gett ett slutbesked, om jävsnämnden inte beslutar
annat.
Jävsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om
bygglov upphör att gälla.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller rivningslovet i fem år från den
dag som beslutet får laga kraft (enligt PBL 9 kap. 43 §).
Beslutet får laga kraft fyra veckor efter införande i Post- och Inrikes
Tidningar. Detta förutsatt att ingen överklagar beslutet.
Hur man överklagar
Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Leksands kommun,
Byggenheten, 793 80 Leksand, eller e-post: kundtjanst@leksand.se.
Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t ex genom att ange ärendets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför
Du menar att Jävsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Du vill har
i beslutet.
Brevet undertecknas med namn, postadress och telefonnummer.
Jävsnämnden måste ha fått Ditt överklagande inom tre veckor från den dag
Du fick del av beslutet.
Jävsnämnden sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i Dalarnas län
för prövning.
Beslutet skickas till
Sökanden
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§7

Dnr 2018/17

Förslag sammanträdesordning jävsnämnden 2019
Jävsnämnden, torsdagar
kl. 09.00
24 januari

Lokal

Stoppdatum

Insjön

7 januari

21 februari

Insjön

4 februari

21 mars

Insjön

4 mars

25 april

Insjön

8 april

23 maj

Insjön

6 maj

4 juli

Insjön

18 juni

22 augusti

Insjön

9 augusti

26 september

Insjön

9 september

24 oktober

Insjön

7 oktober

21 november

Insjön

4 november

12 december

Insjön

25 november

Beslut
1. Godkänna sammanträdesordningen för jävsnämnden 2019 enligt
förslaget
Beslutet skickas till
Berörda handläggare
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