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§ 1  

Fastställande av dagordning 
 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. 

 

Jävsnämndens beslut 

Presenterad dagordning fastställs. 
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§ 2 Dnr Jäv 2019.002.442 

Tillsyn av förskola 

 

Sammanfattning 
En inspektion gjordes på Jaktstigens förskola den 26 september 2018.  

Inspektionen utförs i enlighet med miljöbalken och dess förordning. Under 

besöket granskades b.la. verksamhetens egenkontrollprogram, ventilation 

och städning med avseende på rutiner, åtgärdsarbete och risker. 

Motivering till beslut: 

Fastighetsägare, Hedemora kommun, har brister i rutiner samt kontroll av 

lokalerna. Miljöinspektören har begärt in protokoll och rutiner för vidare 

bedömning. 

Beslutsunderlag 

Inspektionsrapport den 21 januari 2019. 

Yttrande från Lokalstrateg gällande inspektionsrapport den 25 januari 2019. 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 29 

januari 2019. 

Jävsnämndens beslut 

1.  Jävsnämnden ger uppskov till den 1 juli 2019.  

2.  Om verksamheten finns kvar i lokalen efter satt datum kommer miljö- 

och byggavdelningen att förelägga fastighetsägare att inkomma med 

redovisning och/eller en åtgärdsplan. 

___________ 
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§ 3 Dnr Jäv 2018.009.425 

Bullermätning Gussarvsgatan  

 
Sammanfattning 
Ärendet har initierats på grund av återkommande klagomål gällande störande 

trafikbuller vid fastigheten. Klagomålen gäller trafiken på 

Gussarvsgatan vid korsningen mot Myrtorget. Föreläggandet riktas mot 

Hedemora kommun som är väghållare för den aktuella vägsträckan. En 

inomhusmätning i fastigheten har gjorts och nu behöver 

verksamhetsutövaren inkomma med förslag på skyddsåtgärder. 

 

Den 26 mars 2018 förelägger miljö- och byggavdelningen 

verksamhetsutövaren genom en tjänsteskrivelse att Miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen ska redovisa 

förslag på skyddsåtgärder för att uppfylla kraven i miljöbalkens 

kunskapskrav och försiktighetsprincipen. 

Den 7 maj 2018 § 9/18 beslutar jävsnämnden att ärendet 

remitteras till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för en 

inomhusmätning i fastigheten. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från jävsnämnden den 7 maj 2018 § 9. 

Rapport från HIAK AB den 18 december 2018. 

Tjänsteskrivelse från miljö- och byggavdelningen den 1 februari 2019. 

Jävsnämndens beslut  

Redovisningen ska visa hur punkt 1 ska uppfyllas 

samt när förslag på skyddsåtgärder ska komma in enligt punkt 2. 

1.  En beskrivning av åtgärder för att riktvärdet 30 dB(A) ekvivalentnivå 

     inomhus ska uppfyllas.    

2.  Förslag på skyddsåtgärder ska inkomma till miljö- och byggavdelningen 

     senast 2019-04-01. 
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§ 4  

Delgivning av beslut fattade på delegation från 
jävsnämnden. 

Följande anmälningar presenteras: 

 
Slutbesked 
2018.011.233, 2018.008.233 

 

Jävsnämndens beslut  

Har tagit del av beslut som är fattade på delegation från jävsnämnden. 
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