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Ledamöter
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Birgitta Jansson (S)
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Tjänstgörande ersättare
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Markus Kummu (V)
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Ärendelista
§ 94

Sektorschefen informerar

§ 95

Avdelnings-/enhetschefer informerar

§ 96

Meddelande samhällsbyggnad 2020

§ 97

Nybyggnad en/tvåbostadshus, garage/carport,

§ 98

Nybyggnad restaurang, Noret 2:27

§ 99

Förhandsbesked Nybyggnad Fritidshus,

§ 100

Nybyggnad fritidshus, garage/carport,

§ 101

Nybyggnad utsiktstorn, Björken 156:1

§ 102

Tillbyggnad av fritidshus, installation eldstad, strandskyddsdispens,

§ 103

Storängen - bildande av statligt naturreservat

§ 104

Detaljplan för Åkerö brofästet Järnavägen-Insjövägen

§ 105

Mål- och resultatrapporter 2020

§ 106

Sammanträdesordning 2021

§ 107

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 2020

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 94

Dnr DiaNr.

Sektorschefen informerar
Beskrivning av ärendet
Åke Sjöberg informerar bland annat om


Byggnation sporthallen har påbörjats.



Ersättningsprocessen gällande simhallen är avslutad



Initierat arbetet med erosionsdämpande åtgärder på Åkersön



Ingen julmarknad i år, kommunen kommer hjälpa till att pynta upp
inför julskyltningen.



Tre arbetsgrupper för att arbeta vidare med miljöplanen har
tillskapats.



Söker ny GIS-ingenjör då nuvarande går i pension



Fortsatt stort fokus på frågor gällande pandemin



Budgetprognos oförändrat 2,8 miljoner plus.



Många överklagade stora ärenden



Kulturhus har utställning akvareller.



Problem med vildsvin i Insjön, bökar upp idrottsplanen.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen
Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg
Verksamhetsekonom Stina Berg

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 95

Dnr DiaNr.

Avdelnings-/enhetschefer informerar
Beskrivning av ärendet
Avdelnings-/enhetschefer informerar
Anna Ograhn, chef strategisk planering
Trafik


Cykelvägar, byggnation Insjön fortsätter. Håller också på i Tällberg
mellan skolan och Gyllene Hornet diskussion med markägare.



Betallösning för torget och resecentrum är klara gällande elladdning.



Upphandling av P-bevakning är klart

Natur


Naturkartan fortsatt arbete med att lägga in information



Bidrag från länsstyrelsen för en biotopkartering av våra vattendrag,
uppstart med konsult under 2021.



Fortsatt arbete med invasiva växter, många frågor kring detta.

Energi
Översiktlig planering


Mycket arbete att stötta detaljplanearbete samt bygglov.



Fortsatt stort fokus på arbetet med kulturmiljöprogrammet.

Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen
Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg
Verksamhetsekonom Stina Berg

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 96

Dnr 2020/1078

Meddelande samhällsbyggnad 2020
Beskrivning av ärendet
Tillsyn enligt Alkohollagen och Lag om tobak och liknande produkter i
Leksands kommun.
Ärendet avskrivs från vidare handläggning.
Länsstyrelsens bedömning: Planen som innebär en utökning av
alkoholhandläggarens tjänstegrad för att kunna innefatta tillsyn av rökfria
miljöer är ett steg i rätt riktning. Länsstyrelsen ser fram emot att få ta del
av arbetet vid kommande tillsynsbesök
Beslut tagna i Jävsnämnden:
Följande ärenden beslutade av utskottet för samhällsbyggnad är i dagsläget
överklagade


Beslut SB 2019-08-2, Nybyggnad av glampinganläggning,
strandskyddsdispens, Heden 8:18



Beslut SB 2018-06-28, Ansökan om bostadsanpassning



Beslut SB 2019-08-22, Olovlig byggnation, anmälan,



Beslut SB 2019-08-22, Nybyggnad av två pumpstationer



Beslut SB 2019-08-22, Nybyggnad av pumpstation



Beslut SB 2019-09-26, Tillbyggnad kyrkolokal, Nybyggnad
uthus/förråd



Beslut SB 2019-09-26, Ny prövning av tillfälligt lov för tälthall, två
år,



Beslut SB 2020-02-20, Nybyggnad bastu, anmälan,
strandskyddsdispens



Beslut SB 2020-03-19, Förhandsbesked för Nybyggnad
ekonomibyggnad,



Beslut SB 2020-07-02, Nybyggnad av en/tvåbostadshus,

Justeras

Utdrag bestyrks
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Övrigt:


Länsstyrelsen beslutar att pröva Leksands kommuns beslut den 24
september 2020 i ärende 2020/897 om strandskyddsdispens för
nybyggnad av brygga på fastigheten Styrsjöbo 6:32, Leksands
kommun.

Sektorns/avdelningens bedömning
Skriv här.
Beslutsunderlag
Skriv här.
Beslut
1. Tacka för informationen och lägga denna till handlingarna
Beslutet skickas till
Sektorschef Åke Sjöberg
Verksamhetsekonom Christina Berg

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 97

Nybyggnad en/tvåbostadshus, garage/carport,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området. Området har
riksintresse ur kulturminnesvårdssynpunkt. Ansökan avser nybyggnad av
bostadshus samt garage/carport.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Inga yttranden har inkommit.
Stadsarkitekten hade synpunkter på den ansökta utformningen varför
sökanden har inkommit med nya ritningar som stadsarkitekten godkänner.
Anslutning kan ske till kommunala vatten- och avloppsledningar. Yttrande
från Dala Vatten och Avfall och Dala Energi bifogas protokollsutdraget.
Beslutsunderlag
Ansökan 2020-06-15
Ritning 2020-09-17
Situationsplan 2020-09-17
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap.
31§.
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
Namn: Nils Berglund
Adress: Gärde, Djuravägen 1, Leksand
3. Avgift: 19 980 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen
började löpa 2020-09-17 och beslut fattades 2020-10-22, vilket innebär att lagstadgade

Justeras

Utdrag bestyrks
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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.

Motivering
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av
mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken 3 kap samt med den
kommunala översiktsplanen.
Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §.
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap.
31 §.
Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Remissyttrande från Dala Energi, Dala Vatten och Avfall,
stadsarkitekt
3. Kallelse till tekniskt samråd
Upplysningar
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden 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. Kallelse till sammanträde för tekniskt
samråd bifogas beslutet.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10
kap. 4 §. Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked.
Utskottet för samhällsbyggnads 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.
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

Justeras

Utdrag bestyrks
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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
Sökanden

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 98

Dnr 2019/1420

Nybyggnad restaurang, Noret 2:27
Beskrivning av ärendet
Fastighet: NORET 2:27
Sökande:

Ronja & Robin AB
Faluvägen 16
793 30 LEKSAND

Ansökan avser bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av
restaurang (Sibylla)på fastigheten Noret 2:27 men som efter
fastighetsreglering fått en ny fastighetsbeteckning Noret 2:50. Aktuell plats
är belägen vid norra infarten till Leksand bredvid Circle K. Detaljplan finns
för området.
Strandskydd råder enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 13 §. Byggnadsförbud
råder enligt MB 7 kap. 16 §. Friluftsliv, växt- och djurlivet i området
påverkas inte av planerad byggnation.
Platsen ligger dock inom område som i kommunens översiktsplan är utpekat
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) som avses i 7 kap 18e §
MB.
Dala Vatten och avfall har yttrat sig enligt bilaga: Dagvatten Inga allmänna
ledningar för dagvatten finns inom området och sökanden uppger att
fastigheten skall hantera regn och dränvatten i egen anläggning. DVAAB
har därför inte utrett frågan om dagvattenhantering men konstaterar att det
är en stor parkering och att någon form av rening av dagvatten bör finnas.
Oljeavskiljning behöver sannolikt installeras men det är en fråga mellan
verksamhetsutövaren och kommunens miljötillsyn.
Spillvatten och tappvatten. Fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet
för allmänna VA-tjänster men anslutning kan ske genom avtal.
Anslutningspunkt placeras lämpligen enligt bilden nedan. Spillvatten från
matberedning skall ledas via fettavskiljare som anpassas efter
verksamhetens omfattning. Tömningsrutiner för fettavskiljaren skall
redovisas för VA-huvudmannen efter anmodan. Fastighetsägaren skall i god
tid innan byggnaden skall tas i drift ansöka om anslutning via blankett som
återfinns på dalavattenavfall.se. Anslutningsavgift skall erläggas enligt vid
tidpunkten gällande VA-taxa.

Justeras

Utdrag bestyrks
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Avfallsutrymmets placering bedöms vara olämplig och vi (Dala Vatten och
Avfall AB) kan inte utlova att hämtning av hushållsavfall kan ske från detta,
se synpunkter under ”Framkomlighet för hämtningsfordon” nedan.
Placeringen bedöms inte kunna säkerställa en god arbetsmiljö för
chauffören eller en säker närmiljö för de som vistas eller färdas nära
hämtningsfordon. Enligt Boverkets byggregler, BBR 15, (BFS 2011:6)
avsnitt 3:42 och 3:421 ska avfallsutrymmen placeras och utformas så att
risken för olyckor begränsas vid tillträde, transporter, etc. Framkomlighet
för hämtningsfordon och personal (p 16-18 i Handboken) För att
avfallsutrymmet ska kunna nås med hämtningsfordon utan att dragväg
överskrider 10 meter (rekommenderad längsta dragväg ur
arbetsmiljösynpunkt) krävs att hämtningsfordonet backar in till
avfallsutrymmet. Backning bedöms utifrån den aktuella situationsplanen
utgöra ett riskmoment med tanke på omgivningens utformning avseende
trafikflöden och parkeringsplatser. Lämplig vändplats för hämtningsfordonet
måste finnas på fastigheten om den utgör ”återvändsgränd”. Den handbok
vi hänvisar till återfinns under ”Råd och rekommendationer” på
www.dalavattenavfall.se under Avfall och återvinning/Avfallsplan och
föreskrifter.
Avfallsidan på DVAAB har därefter kompletterat sitt yttrande 2020-09-24
med följande: DVAAB har tittat på bilderna som inskickats som visar hur
gestaltningen av drive through-slingan och avskärmning mot utrymme för
soprum ser ut samt kartbilden nedan med avståndet inritat. Det i
kombination med att utrymmet mot Circle K, norr om Sibyllas
parkeringsplatser, kommer att vara öppet och asfalterat så att sopbilen inte
behöva backa varken för att ta sig in till eller från området gör att vi
bedömer att vi kommer att kunna hämta avfall från avfallsutrymmet så som
det är placerat på ritningen.
En dagvattenutredning har utförts av WSP för att säkerställa hanteringen av
dagvatten på fastigheten.
Länsstyrelsen har 2020-08-24 beslutat att med stöd av 7 kap. 28 a §
miljöbalken (1998:808) att bevilja tillstånd att uppföra byggnad intill Natura
2000 område.
Beslutsunderlag
Ansökan 2019-11-28
Situationsplan 2020-11-28
Ritningar 2020-11-28
LST beslut 2020-08-24
Dagvattenutredning 2019-12-11

Justeras

Utdrag bestyrks
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Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 30
§.
2. Strandskyddsdispens beviljas.
3. Samråd om slutlig färgsättning skall ske i samråd med Stadsarkitekt.
4. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
Namn: Magnus Mårtensson
5. Avgift: 35 098 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Tidsfristen började löpa 2020-09-26 och beslut fattades 2020-10-22, 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.

Motivering
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan.
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap.
30 §.
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18d kan
anföras att platsen ligger inom LIS-område i kommunens översiktsplan och i
direkt anslutning till befintlig bebyggelse
Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Remissyttrande från Dala Vatten och avfall, Dala Energi,
Länsstyrelsen, Trafikverket
Upplysningar
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. Kallelse till sammanträde för tekniskt
samråd bifogas beslutet.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10
kap. 4 §.
Signerad kontrollplan ska inlämnas som underlag för slutbesked.

Justeras

Utdrag bestyrks
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Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet
förrän utskottet för samhällsbyggnad har gett ett slutbesked, om utskottet
inte beslutar annat.
Utskottet för samhällsbyggnads 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.
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
Sökanden

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 99

Förhandsbesked Nybyggnad Fritidshus,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser förhandsbesked och strandskyddsdispens för fritidshus.
Aktuell plats är belägen i byn Laknäs. Detaljplan eller områdesbestämmelser
finns inte för området.
Platsen ligger intill en bäck som i kommunens översiktsplan är utpekat för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) som avses i 7 kap 18e § MB.
Utpekade LIS-områden är endast översiktligt inventerade. Platsen
inventerades igen 2020-10-19.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Inga yttranden har inkommit. Yttrande har inkommit från
samt
Båda yttrandena påtalar vikten av det öppna
landskapet.
Miljöenheten bedömer att fastighetens VA-försörjning kan lösas utan
olägenhet för människors hälsa eller miljön under förutsättning att viss
hänsyn tas. Även Dala Vatten och Avfall har yttrat sig i ärendet.
Alla yttranden bifogas i sin helhet till protokollsutdraget.
Beslutsunderlag
Ansökan 2020-08-24
Situationsplan 2020-08-24
Checklista LIS
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Förhandsbesked beviljas
2. Strandskyddsdispens beviljas. Som tomt får tas i anspråk den på
situationsplanen markerade tomtplatsen. Tomtplatsen ska avgränsas
mot bäcken med staket eller gärdesgård.
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3. Avgift: 9365 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen
började löpa 2020-08-24 och beslut fattades 2020-10-22, 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).

Motivering
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av
mark- och vattenresurserna enligt MB 3 kap samt med den kommunala
översiktsplanen.
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18d kan
anföras att platsen ligger inom LIS-område i kommunens översiktsplan och i
direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Området närmast bäcken ska
tydligt avgränsas med staket eller gärdesgård.
Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §.
Lokalisering är förenlig med kommunens översiktsplan. Fastigheten bedöms
vara en lämplig tomtplats och en naturlig förtätning. Fastigheten är idag
bestående av träd och sly och är inte en del av den brukade åkermarken och
ligger i anslutning till befintlig bebyggd tomt.
Bilagor
1. Situationsplan
2. Remissyttrande från miljöenheten och Dala Vatten och Avfall
3. Granneyttrande från Erkers Lantbruk och Laknäs 11:18
Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år
efter det att beslutet vunnit laga kraft enligt PBL 9 kap. 39 §. Sökanden
upplyses också om att förhandsbeskedet inte medför rätt att påbörja den
sökta åtgärden.
Beslutet vinner 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
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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
Sökanden
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§ 100

Nybyggnad fritidshus, garage/carport,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Åtgärden avser nybyggnad av fritidshus och garage på fastigheten Plintsberg
39:12.
För området gäller detaljplan. Aktuell fastighet är obebyggd.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan då detaljplanen föreskriver att byggnader ska utföras med faluröda,
slamfärgsvarta naturgråa, bruntjärade, järnvitriolbehandlade fasader. I övrigt
anges det i detaljplanen att byggnaden får avvika från traditionell
bebyggelse.
Synpunkter har inkommit från fastigheten
där man påtalar
att det man har att erinra emot är att höjden på byggnadens högsta del i
förslaget inte är acceptabel. Enligt ritning, är avsikten att någon typ av
”Aluminium Screen” (nedan kallat vindskydd) samt ett arrangemang med
taklampor, att monteras på husets tak, där vindskyddet isåfall får en
högstahöjd på cirka 298 m.ö.h. och taklampsanordningen en höjd på drygt
296 m.ö.h. Det innebär att en stor del av vår utsikt över Siljan i så fall skulle
bortfalla, samt att vi skulle riskera att få lampor som levererar motljus i
skymningen mot en annars vacker horisont. En överslagsmässig kalkyl ger
vid handen att förslaget skulle ta bort utsikten för oss i en vinkel om nästan
15 ̊. Det är i riktning cirka 290 till 305 ̊, i riktning mellan det mesta av
Sollerön bort till Vinäs, Moras västra delar och vi kommer alltså inte att
kunna se vare sig närområdet Flyten eller Siljan upp till drygt halva sjön, i
höjd med Vattholmarna. Det är ett alltför stort bortfall för att vi ska kunna
acceptera det. (Bäringar räknade från mellersta delen av vårt hus, i andra
delar av huset blir det andra bäringar, men resultatet är ungefär detsamma
– en stor del av Siljan försvinner.) Att sikten mot Flytens norra delar
försvinner har vi ingenting att säga något om; det var klargjort redan från
början att hus även skulle byggas på den västra sidan av Vygattu och att de
kunde påverka den närmaste utsikten, men för utsikten över Siljan är läget
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annorlunda; vi köpte vår fastighet till stor del beroende på att vi skulle få
utsikt över Siljan. Om avsikten hade varit på något annat sätt, så borde vår
fastighet aldrig ha lagts ut för försäljning med försäljningsargument om en
vacker utsikt. Det var illa nog med nybygget på Vygattu 3, som blev en meter
högre än vad vi förutsåg; vi ser inte den hitre stranden av Österviken
eftersom huset skymmer den, men nu är det som det är med det och inget vi
kan inte säga något mer om. Men, vi vill inte få det misstaget upprepat för
det nya huset på
(Vygattu 5); vi vill fortsätta att kunna se
vår viktigaste utsikt.
Ägarna till fastigheten
påtalar följande: Som grannar till
fastigheten
har vi tagit emot bygglovsärendet för nämnda
fastighet och vill lämna följande synpunkter:
Vi ser fram mot att den spännande ritningen blir verklighet. Vi vill framföra
en synpunkt ang materialvalet, aluminium, på taket som kan komma att
reflektera ljuset och blända ss som bor ovanför. Vår förhoppning är att
bygglovshandläggare säkerställer att ytstrukturen på taket blir sådan att
ljuset inte reflekteras.
Ytterligare en synpunkt gäller garagets placering vid tomgräns mot Vygattu
som inte strider mot detaljplanen men som kan komma att påverka utsikten
för tomten
Vi ser helst att garaget placeras lägre en gatan.
Vi vet också, eftersom vi bott här under snörika vintrar, att stora snövallar
bildas särskilt mot tomterna på västra sidan om vägen eftersom plogning
hindras av höjdskillnaden mot öster.
Ägarna till fastigheten
påtalar följande: Vi har erhållit en
underrättelse gällande nybyggnation av fritidshus på fastigheten
Då vi som sakägare har rätt att yttra oss gällande ansökan så följer här vår
erinran. Vi ställer oss högst tveksamma till det val av takmaterial som
ägarna av Plintsberg 39:12 valt att rita in. Den stora ytan av aluminium
torde ge en enorm mängd solreflektion. Vilket med stor sannolikhet, sett till
placeringen av huset, hela 23 meter ner i slänten (höjd +294,7), kan komma
påverka vår vy och känsla negativt.
Vi ställer oss även tveksamma till de inritade takluckor där bifogad
information varit tvetydig? Även takluckorna är inritade i aluminium och vi
är väldigt oroliga att även dessa ska ge starka reflektioner av solen och i
värsta fall skymma utsikten.
Ägarna till fastigheten
påtalar följande:
My wife and I have some concerns and those I want to share with you.
There is an imaginary line on the margins how far the buildings are built
from the main road. This gives neighbours privacy. This building
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however is placed far on the hill, outside the other building imaginary
lines.
The direction of their house is also built in such a way that the imaginary
viewing line will be more to our direction. This means for our house there is
always a look through our windows on the mountainside, we therefore are
afraid for a directly look into our sauna, sleeping room and sitting room
(see attachment) We think It would be better to build closer to the road so
they cannot look directly into our house and the other houses. This will give
much more privacy for all neighbours.
The shield on the rooftop. This object is very high and has no direct use, it
also doesn’t fit in the nature and probably will reflex light into the valley and
towards the houses. This object (roof shield) blocks a part of the vision of the
valley for us and other houses. Because it is not essential, please it would be
great if this will be removed out of the plans.
Utskottet för samhällsbyggnad har tagit del av inkomna synpunkter som
inkommit från fastigheterna
men det föranleder inte utskottet för
samhällsbyggnad att inta en negativ ställning i ärendet. De uppstickande
aluminiumpartierna är inte en konstruktion som stadigvarande skall vara
uppfällda, utan fungerar som ett vindskydd när boende i huset vistas på taket.
Byggenheten har varit ut på plats och utskottet för samhällsbyggnad har tagit
del av fotografier från altanen på fastigheten
och kan
konstatera att en ytterst liten försämring av utsikten mot Siljan kommer att
ske. Detaljplan har vunnit laga kraft och gäller således och åtgärden avviker
inte från detaljplanen.
Eftersom takbeklädnad utförs i aluminium och fasad av glas är det av största
vikt att både tak och fönster i fasad har antireflektoriska egenskaper som
skall samrådas med Stadsarkitekt innan arbetena påbörjas.
Beslutsunderlag
Ansökan 2020-06-17
Ritning 2020-09-09
Situationsplan 2020-09-09
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 30
§.
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
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Namn: Magnus Mårtensson
3. Avgift: 25 315 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2020-09-26 och beslut
fattades 2020-10-22, 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.
Motivering
Åtgärden ligger inom område med gällande detaljplan.
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap.
30 §.
Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Granneyttrande
Upplysningar
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta byggnadsinspektör Maths
Ydron i god tid innan.
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.
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.
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Beslutet skickas till
Sökanden
Fastigheter med synpunkter
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§ 101

Dnr 2019/1499

Nybyggnad utsiktstorn, Björken 156:1
Beskrivning av ärendet
Fastighet: BJÖRKEN 156:1
Sökande:

Länsstyrelsen Dalarnas Län
Åsgatan 38
791 84 FALUN

Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.
Åtgärden avser nybyggnad av utsiktstorn. Tidigare fanns ett utsiktstorn på
samma plats men startbesked för rivning utfärdades 2018-12-07.
Brandkåren tillstyrker bygglov. En brandskyddsbeskrivning ska finnas till
det tekniska samrådet. Yttrandet bifogas beslutet
Flyghindersanalys har inkommit utan anmärkning.
Mora flygplats har inga synpunkter.
Försvarsmakten har inga synpunkter
Stadsarkitekten har inga synpunkter.
SMHI har inga synpunkter
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Eventuella yttranden införväntas till sammanträdet.
Beslutsunderlag
Ansökan 2020-04-23
Ritning 2020-04-23
Situationsplan 2020-04-23
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap.
31§.
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
Namn: Magnus Mårtensson
Adress: Torget 4, 793 30 Leksand
3. Avgift: 28 589 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen
började löpa 2020-09-04 och beslut fattades 2020-09-22, vilket innebär att lagstadgade
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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.

Motivering
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av
mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken 3 kap samt med den
kommunala översiktsplanen.
Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §.
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap.
31 §.
Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Remissyttrande från brandkåren
3. Kallelse till tekniskt samråd
Upplysningar
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt
samråd bifogas beslutet.
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden 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.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10
kap. 4 §.
Utskottet för samhällsbyggnads 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.
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

Justeras

Utdrag bestyrks

23

2(3)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-22
Utskottet för samhällsbyggnad

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
Sökanden
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§ 102

Tillbyggnad av fritidshus, installation eldstad,
strandskyddsdispens,
Beskrivning av ärendet
Fastighet:
Sökande:

Ansökan avser tillbyggnad av fritidshus och strandskyddsdispens. Aktuell
plats är belägen i
Detaljplan eller områdesbestämmelser finns inte för området.
Strandskydd råder enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 13 §. Byggnadsförbud
råder enligt MB 7 kap. 16 §. Friluftsliv, växt- och djurlivet i området
påverkas inte av planerad byggnation.
Miljöavdelningen tillstyrker bygglov och strandskyddsdispens då VAförsörjningen bedöms kunna lösas. Avloppsanläggning för WC+BDT-avlopp
har beviljats 2011. Särskilda skäl för strandskyddsdispens bedöms finnas.
Yttrandet bifogas beslutet.
Berörda angränsande fastighetsägare har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Inga yttranden har inkommit.
Beslutsunderlag
Ansökan 2020-09-09
Ritning 2020-09-09
Situationsplan 2020-09-09
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Strandskyddsdispens beviljas.
-Fastighetens landområde får tas i anspråk som tomt.
2. Bygglov beviljas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 9 kap.
31§.
3. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:
Namn: Magnus Mårtensson
Adress: Torget 4, 793 30 Leksand
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4. Avgift: 14 341 kronor (faktura skickas separat)
Avgiften för bygglovet är i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen
började löpa 2020-09-09- och beslut fattades 2020-10-22, 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.

Motivering
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt PBL 2 kap. 4-5 §§ och 8 kap
9 §.
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. § 18c kan
anföras att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark.
Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av
mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken 3 kap samt med den
kommunala översiktsplanen.
Ansökt åtgärd uppfyller kraven i PBL 2 kap. och ska inte föregås av
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i PBL 4 kap. 2 eller 3 §.
Åtgärden överensstämmer med förutsättningarna för lov enligt PBL 9 kap.
31 §.
Bilagor
1. Ritningar som ingår i beslutet
2. Remissyttrande från miljöenheten
3. Kallelse till tekniskt samråd
Upplysningar
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden
- tre veckor från den dag Länsstyrelsen fått del av beslutet - bör avvaktas.
Strandskyddsdispensens giltighetstid sammanfaller med bygglovet.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt
samråd bifogas beslutet.
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden 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.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt PBL 10
kap. 4 §.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut om startbesked upphör att gälla den
dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.
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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.
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
Sökanden
Länsstyrelsen
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§ 103

Dnr 2020/1186

Storängen - bildande av statligt naturreservat
Beskrivning av ärendet
2004 restaurerades Storängen och en närboende hästhållare skötte om ängen
i 10 år. Kommunen fick tillbaka ansvaret för skötseln av Storängen 2015. De
senaste åren har ängen slagits med lie och höet har med hjälp av olika bönder
balats och plastats in för att sedan bli foder åt djuren vid Limsjön. Ängen är i
gott skick och betraktas som en av länets mest värdefulla slåtterängar. Dock
räcker inte de EU-finansierade miljöstöden på långa vägar för att täcka
kostnaderna för årlig skötsel. Det är en stor arbetsbörda för
kommunekologen att årligen se till att allt fungerar. Vidare är det en stor
osäkerhet i långsiktigheten för uppsamlingen/balningen av hö då de moderna
maskiner bönderna i närheten brukar inte passar på en gammal hackslog. För
att långsiktigt säkra ängens skötsel vore statlig reservatsbildning och
förvaltning en bra lösning.
Storängen i Tällberg är en större gammal slåtteräng varav kommunen äger
och sköter en del som slåtteräng. 2004 inleddes ett restaureringsprojekt med
stöd av LONA-medel och sedan dess har olika åtgärder som
gärdsgårdstängning och skyltning utförts – även det med stöd av LONAmedel. EU-medel för att sköta ängen som lieslåtteräng söktes och beviljades.
Från och med 2005 har ängen hävdats med traditionell slåtter. Fram t o m
2014 var det en hästägare som bor intill området som skötte om ängen enligt
de regler som gäller för att få miljöstöd. Inför 2015 var det dags för en ny
period i EUs miljöstöd och brukaren valde då att kliva av sitt uppdrag tyvärr.
Efter det har kommunen övertagit miljöstöden och skött om ängen.
Ängen är 2 ha stor och gammal sk hackslog, vilket betyder att det är ojämnt
och stenigt och inte går att slå med traktor och slåtterbalk. Skötseln har sedan
kommunen övertog ansvaret 2015 genomgått förändringar. Första året slogs
den med motormanuell slåtterbalk och gräset kördes bort i containers –
vilket blev dyrt och kändes allmänt miljövidrigt. Sedan 2016 har slåttern
övergått till manuell lieslåtter, vilket visat sig mer kostnadseffektivt och med
ett mycket bättre resultat. Dock har det varit ett bekymmer att finna
lösningar för hur gräset ska omhändertas och transporteras från platsen. 2016
testades att hässja höet för att sedan skänka det till någon djurhållare, men
det fungerade dåligt. I samarbete med naturbruksgymnasiet i Rättvik
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provades traktor och balmaskin 2017, det fungerade bra men sedan har det
av olika anledningar varit bekymmer att finna en lösning inför varje slåtter.
Modern utrustningen är anpassad för åkermark och inte denna ojämna
slåttermark. Inför nästa säsong är det återigen oklart om det finns någon
lösning.
Då EU-stöden inte täckt mer än en fjärdedel av kostnaden har vi sökt hjälp
och stöd från länsstyrelsen som vissa år kunnat bidra till de fördyrande
omständigheter som blivit med denna speciella höhantering.
Sammantaget har det gått med ett nödrop både vad det gäller korrekt skötsel
och ekonomi.
Inför slåtter 2016 kontaktades länsstyrelsens naturvårdsenhet som gjorde
fältbesök. Det konstaterades då att ängen hade mycket höga naturvärden och
är bland de mer artrika och värdefulla i länet. Fynd av särskilt värdefulla
arter av svampar är anledningen till att länsstyrelsen några år kunnat hjälpa
kommunen med viss finansiering. Länsstyrelsen föreslog i samband med
denna naturreservatsbildning vilket kommunen såg som en bra idé. Dock var
det ett hinder att kommunen satt fast i miljöstödet för ängen. Nu är
åtagandeperioden slut och det är möjligt att överföra bidragen till
länsstyrelsen.
Sektorns/avdelningens bedömning
För att säkra långsiktigt hållbar skötsel av Storängen, en av Dalarnas finaste
slåtterängar vore det mycket positivt om länsstyrelsen bildar statligt
naturreservat och därmed övertar finansiering och skötseln av ängen. Det har
under de senaste åren varit en stor belastning ekonomiskt och arbetsmässigt
för naturenheten att ro iland åtgärderna.
Finansiering
Kommunen/naturenheten har varje år gått med minus för skötseln av ängen
trots stor tidsåtgång för praktiskt arbete.
Kostnader för ängens skötsel har de senaste åren hamnat på ca 100 000 kr
och EU-stöden ger en intäkt av ca 25 000 kr. Vi har vissa år kunnat få stöd
med 50 000 kr från länsstyrelsen för de extrakostnader som blivit för särskild
höhantering. Detta är inte långsiktigt hållbart och måste få en lösning.
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till beslut i
kommunstyrelsen
1. Uppdra till kommunekologen att föreslå länsstyrelsen Dalarna att
bilda statligt naturreservat för Storängen i Tällberg, på kommunens
mark.
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Beslutet skickas till
Kommunekolog Åsa Rydell
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§ 104

Dnr 2013/1046

Detaljplan för Åkerö brofästet Järnavägen-Insjövägen
Beskrivning av ärendet
I detaljplanen för Åkerö brofäste har Leksands kommun, i och med markoch miljödomstolens dom i mål nr P 179-20, valt att göra ett omtag i
detaljplanearbetet med en ny samrådsprocess då givet planbesked fortfarande
gäller. Dalarnas museum har på kommunens begäran arbetat fram en
kulturmiljöanalys, analysen kommer användas som underlag i detaljplanen
för att kunna göra en rimlig avvägning mellan allmänna och enskilda
intressen utifrån de kulturhistoriska intressena i närområdet.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus,
parkeringsgarage och småskalig centrumverksamhet inom fastigheterna
Åkerö 13:8 och 19:4. Den planerade nybebyggelsen avses bli 2 till 6
våningar.
Utskottet för samhällsbyggnad lämnade positivt planbesked för planprogram
2013-09-10 § 154. Planprogrammet innehåller bland annat en
trafikutredning, miljöteknisk markundersökning, vibrationsutredning och ett
förtida samråd. I slutsatsen av programmet anses det vara lämpligt att
bebygga planområdet med flerbostadshus med möjlighet till mindre
verksamheter såsom småbutik, service, restaurang och kontor. En
byggnadskropp på maximalt 8 våningar bedöms passande inom
planområdets norra del. Planprogrammet godkändes av Kommunstyrelsen
2015-01-26 §10.
För området gäller Översiktsplan för Leksands kommun 2014, som blev
antagen 2014-07-10. Det aktuella området ingår i planeringsområdet
Tätorten Leksand, där Norets och de generella riktlinjerna gäller. I
översiktsplanen står bland annat att det är önskvärt om området närmast
rondellen, där det idag finns företagsverksamheter, på sikt skulle kunna
omvandlas till bostäder. Området bör kunna bebyggas med högre
flerbostadshus som visuellt förbinder Åkerö med Noret.
Utöver tidigare nämnd kulturmiljöanalys har det under detaljplanearbetet
tagits fram ytterligare utredningar, bland annat för buller och dagvatten, samt
en siktstudie från riksintresset för kulturmiljövård vid Leksands-Noret. Ingen
av detaljplanens utredningar påvisar att det inte är lämpligt att exploatera
området för bostadsbyggnation samt småskalig centrumverksamhet.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Planbeskrivning
Plankarta med bestämmelser
Illustration på plankarta
Övriga samrådshandlingar
Planprogram KS, 2015-01-26 § 10
Solstudie, 2019-05-20
Bullerutredning, 2014-05-31, 2018-06-28
Miljöteknisk markundersökning, 2014-05-30
Vibrationsutredning, 2014-05-22
Geoteknisk utredning, 2018-05-30
PM Dagvatten, 2018-09-04
Siktstudie, 2019-05-21
Flyghinderanalys, 2019-03-28
Slutrapport rivning och efterbehandling, 2020-04-16
Kulturmiljöanalys, 2020-10-14
Undersökning om betydande miljöpåverkan, oktober 2020

Beslut
1. Upprättad detaljplan godkänns för samråd
Beslutet skickas till
Näringslivsavdelningen, Leksands kommun.

Plan- och kartavdelningen
Planarkitekt
Jacob Blomkvist
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§ 105

Dnr 2020/1132

Mål- och resultatrapporter 2020
Beskrivning av ärendet
Kvalitetsutvecklare Jenny Sarén presenterar resultaten för sektorn för
samhällsutveckling i relation till de politiska målen.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Tacka för informationen
Beslutet skickas till
Kvalitetsutvecklare Jenny Sarén
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§ 106

Dnr 2020/1065

Sammanträdesordning 2021
Beskrivning av ärendet
Utskottet för
samhällsbyggnad
Torsdagar kl. 13.00

Lokal

Stoppdatum

Beredning
Torsdagar kl. 08.30
Rum Insjön

21 januari

Plenisalen

8 januari

11 januari

18 februari

Plenisalen

2 februari

4 februari

18 mars

Plenisalen

2 mars

4 mars

22 april

Plenisalen

6 april

8 april

27 maj – OBS
HELDAG
1 juli

Plenisalen

10 maj

12 maj

Plenisalen

15 juni

17 juni

26 augusti

Plenisalen

13 augusti

16 augusti

23 september

Plenisalen

7 september

9 september

21 oktober – OBS
HELDAG
18 november

Plenisalen

5 oktober

7 oktober

Plenisalen

2 november

4 november

9 december

Plenisalen

22 november

25 november

Beslut
1. Godkänna sammanträdesordningen för 2021 i enlighet med förslag
Beslutet skickas till
Berörda handläggare och chefer
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§ 107

Dnr 2020/1202

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål
2020
Beskrivning av ärendet
Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder för verksamheter
inom sektorn för samhällsutveckling kvartal 1-3 2020, redovisas
Beslutsunderlag
 Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder, kvartal 13/2020 sektorn för samhällsutveckling.
Utskottet för samhällsbyggnads beslut
1. Lägga informationen till handlingarna
Beslutet skickas till
Sektorchef Åke Sjöberg
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