SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2017-10-19
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Plats och tid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-10-19

Blad 1

Innehåll
Budget 2018

2

Information

3

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av småhus på Aspa 10:1 i
Kungsörs kommun

4

Ansökan om ändring av bygglov på Källådern 2 i Arboga kommun

6

Sammanträdesplan 2018

7

Revidering av delegationsordning

8

Kommunala skyttar i Arboga kommun

9

Förslag till detaljplan för del av Prästgärdet 2:1 i Arboga kommun

10

Förslag till detaljplan för del av Kungsör 3:1 och 3:22 i Kungsörs
kommun

11

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Järnäs 4:8 i Arboga
kommun

12

Förbud med löpande vite att släppa ut avloppsvatten på Råsta 1:29 i
Kungsörs kommun

14

Föreläggande med vite att åtgärda brister på Lunger 3:53 i Arboga
kommun

16

Ekonomirapport för september 2017

18

Måluppföljning till och med 30 september 2017

19

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande

20

Handlingar för kännedom

21

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-10-19

§ 105

Dnr 24/2017-041

Budget 2018
Från Tf förbundschef föreligger upprättat förslag till budget 2018 den 11
oktober 2017.
Information enligt MBL § 19 har skett den 12 oktober 2017. Arbetstagarparterna har inget att erinra.
Beslutsunderlag
• Budget 2018 den 11 oktober 2017

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer budget för 2018.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Förbundsdirektionens ledamöter och ersättare + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-10-19

§ 106

Information
Miljö- och hälsoskyddsinspektör XXX informerar om förorenade områden.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-10-19

§ 107

Änr BLOV 2017-256

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av småhus på
Aspa 10:1 i Kungsörs kommun
Sökande: XXX
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av småhus på Aspa 10:1 i
Kungsörs kommun.
Området omfattas inte av detaljplan- eller områdesbestämmelser. Inga
kända fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar finns registrerade i
närområdet. Inga hinder föreligger enligt Kungsörs kommuns Översiktsplan.
Ärendet har remitterats till myndigheter och närboende för yttrande.
Länsmuseet informerar om att nybyggnation ställer krav på anpassning
till kringliggande bebyggelse, då fastigheten ligger inom Kulturmiljövårdsprogrammet för Kungsörs kommun.
Skanova AB meddelar att det inom fastigheten finns luftledningar som
kan beröras av den planerade byggnationen och att de önskar kontakt innan åtgärder påbörjas.
Eventuellt kan dispens krävas från Länsstyrelsen avseende ianspråktagande av jordbruksmark.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att inga hinder föreligger för
iordningsställande av vatten- och avloppsanläggning. En ny avloppsanläggning är tillståndspliktig och en ansökan ska lämnas till miljöenheten
innan avlopp inrättas. En ny avloppsanläggning får inte påverka grundvattnet negativt, vilket ställer krav på utformningen.
Bygglovenheten bedömer att positivt förhandsbesked kan medges.
Beslutsunderlag
• Ansökan om förhandsbesked den 7 augusti 2017
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2017
Beslut
1

Ordförandes sign.

Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar med stöd av planoch bygglagen 9 kap 17 § att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på
den avsedda platsen.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-10-19

§ 107 forts
a) Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovprövningen, om ansökan om
bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann
laga kraft.
2

Avgift för förhandsbesked, 6 988:50 kronor, enligt av Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2017. Faktura på avgiften skickas separat

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-10-19

§ 108

Änr BLOV 2017-123

Ansökan om ändring av bygglov på Källådern 2 i Arboga
kommun
Sökanden: XXX
Förbundsdirektionen beviljade den 18 maj 2017, § 52, bygglov för två parhus på Källådern 2 i Arboga kommun.
Byggherren avser nu att ändra utformningen till ett flerbostadshus. Det
nya huset utformas som tidigare beviljade bygglov inom området på fastigheterna Bäckfåran 1 och Källådern 1. Fasader, karmar och foder utförs i
röd och svart träpanel och taket beläggs med plåt enligt detaljplanens bestämmelser. Detaljplanen medger byggnation av flerbostadshus.
Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig är XXX utsedd, som är certifierad kontrollansvarig enligt plan- och
bygglagen 10 kap 9 §.
Beslutsunderlag
• Ansökan om ändring av bygglov den 27 september 2017
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2017
Beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar med stöd av plan- och
bygglagen 9 kap 30 § bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Källådern 2 i Arboga kommun.
a) Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två
år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga
kraft.
b) Åtgärden får inte påbörjas förrän Västra Mälardalens Myndighetsförbund har gett startbesked.
c) Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd har
skickats.

2

Avgift för bygglov, startbesked, expediering och underrättelse,
16 383:50 kronorkronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2017. Faktura på avgiften skickas separat

Skickas till sökanden och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-10-19

§ 109

Dnr 49/2017-006

Sammanträdesplan 2018
Från samordnare central administration föreligger upprättat förslag på
sammanträdesplan 2018.
Sammanträdesdagarna förläggs till torsdagar. Sammanträdeshandlingarna finns tillgängliga digitalt onsdag veckan innan sammanträdesdagen.
Platsen för sammanträdena år 2018 är Delphisalen i Högskolecentrum i
Arboga kommun med start kl.14.00.
Beslutsunderlag
• Sammanträdesplan 2018

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer sammanträdesplan för
år 2018.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Förbundsdirektionens ledamöter och ersättare + handling
Förbundskontoret + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-10-19

§ 110

Dnr 27/2013-002

Revidering av delegationsordning
Från förbundskontoret föreligger förslag på revidering av Västra Mälardalens Myndighetsförbunds delegationsordning.
Revideringen avser beslutspunkten gällande yttranden till respektive
medlemskommun där förändring i lagstiftningen (planprocessen) skett.
Beslutsunderlag
• Delegationsordning den 4 oktober 2017

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer delegationsordning
daterad 4 oktober 2017.

Skickas till
Förbundskontoret + handling
Samordnare central adm
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-10-19

§ 111

Dnr 48/2017-447

Kommunala skyttar i Arboga kommun
Polismyndigheten i Västmanlands län har utfärdat tillståndsbevis enligt 3
kap 6 § ordningslagen, att inom detaljplanelagt område i Arboga skjuta
skadedjur, för förbundets anlitande skyttar XXX, XXX och XXX. Tillståndsbeviset är giltigt till och med den 31 december 2018.
Då tillståndsbeviset är förenat med uppdraget utser förbundsdirektionen
varje år kommunala skyttar för nästkommande år. Om uppdraget avbryts
medför detta att tillståndsbeviset ska upphävas.

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund utser för perioden 1 januari 2018
till den 31 december 2018 följande kommunala skyttar inom Arboga
kommun:
XXX
XXX
XXX

Skickas till
XXX
XXX
XXX
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-10-19

§ 112

Dnr 44/2017-214

Förslag till detaljplan för del av Prästgärdet 2:1 i Arboga
kommun
Från tekniska förvaltningen/Arboga kommun har inkommit samrådshandlingar (TN 152/2017-214) i rubricerat ärende för yttrande senast den
2 oktober 2017. Västra Mälardalens Myndighetsförbund har begärt och
beviljats förlängd svarstid till den 19 oktober 2017.
Detaljplanen upprättas med ett så kallat begränsat förfarande.
Syftet med detaljplanen är att ytterligare utveckla området vid Kakuberget
och möjliggöra för en fortsatt etablering av bostäder i centrumnära lägen.

Beslutsunderlag
• Samrådshandlingar den 15 september 2017
• Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 2017

Beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inga synpunkter på förslag till detaljplan för del av Prästgärdet 2:1 i Arboga kommun.

2

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Skickas till
Tekniska förvaltningen/Arboga kommun
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-10-19

§ 113

Dnr 46/2017-214

Förslag till detaljplan för del av Kungsör 3:1 och 3:22 i
Kungsörs kommun
Från kommunstyrelseförvaltningen/Kungsörs kommun har inkommit
samrådshandlingar (KS 2017/382) i rubricerat ärende för yttrande senast
den 23 oktober 2017.
Detaljplanen upprättas med ett så kallat standard förfarande.
Syftet med detaljplanen är att utöka området för handels- och kontorsverksamhet då nuvarande plan ej medger utbyggnad av befintlig verksamhet.
Beslutsunderlag
• Samrådshandlingar den 27 september 2017
• Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 2017

Beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inga synpunkter på förslag till detaljplan för del av Kungsör 3:1 och 3:22 i Kungsörs kommun.

2

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen/Kungsörs kommun
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-10-19

§ 114

Änr MI 2015-841

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Järnäs 4:8 i
Arboga kommun
Vid avloppsinventeringen 2013 konstaterades brister i avloppsanordningen på Järnäs 4:8 i Arboga kommun. Nuvarande avloppsanordning uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen och måste därför åtgärdas för
att avloppsvatten i fortsättningen ska få släppas ut.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tidigare beslutat om förbud
med vite men inga åtgärder har vidtagits för att förbättra anordningen.
Fastigheten har bytt ägare den 29 augusti 2017.
Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att förbudet inte följs och bedömer att ett nytt förbud med vite med en skälig tid för åtgärder behövs
för att befintliga lagkrav ska efterföljas.
Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.
Beslutsunderlag
• Inspektionsrapport den 27 maj 2013
• Delegationsbeslut, förbud, den 30 juni 2015
• Förbundsdirektionens beslut den 23 mars 2017, § 35, förbud med vite
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
2 kap. 1, 3 §§, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt med
hänvisning till förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:
1

Med vite om 35 000 kronor förbjuda XXX, att från och med den 31 mars
2018 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen
för hus nr 1 på fastigheten Järnäs 4:8 i Arboga kommun.

2

Med vite om 35 000 kronor förbjuda XXX, att från och med den 31 mars
2018 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen
för hus nr 1 på fastigheten Järnäs 4:8 i Arboga kommun.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-10-19

§ 114 forts

3

Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

4

Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,
2 730 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2017. Faktura på avgiften skickas separat

5

Beslut om avgift enligt punkt fyra gäller omedelbart även om beslutet
överklagas.

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant
överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Skickas till
XXX
XXX
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-10-19

§ 115

Änr MI 2014/1341

Förbud med löpande vite att släppa ut avloppsvatten på
Råsta 1:29 i Kungsörs kommun
Vid avloppsinventeringen 2012 konstaterades brister i avloppsanordningen på Råsta 1:29 i Kungsörs kommun. Nuvarande avloppsanordning uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen och måste därför åtgärdas för
att avloppsvatten i fortsättningen ska få släppas ut.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tidigare beslutat om förbud
med vite att släppa ut avloppsvatten. Vid en inspektion den 29 augusti
2017 konstaterades att förbudet med vite inte följs då den bristfälliga avloppsanordningen fortsatt används.
Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att förbudet inte följs och bedömer att förbud med löpande vite behövs för att befintliga lagkrav ska
efterföljas.
Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.
Beslutsunderlag
• Inspektionsrapport den 20 augusti 2012
• Delegationsbeslut, förbud, den 23 september 2014
• Förbundsdirektionens beslut den 21 april 2016, § 41, förbud med vite
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 21 september 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
2 kap. 1, 3 och 7 §§, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 och 14-15 §§, 27 kap. 1 § och med
hänvisning till lag om viten 4 § och förordningen (1998:940) om avgifter
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:
1. Förbjuda XXX, att från och med den 30 november 2017 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på
fastigheten Råsta 1:29 i Kungsörs kommun.
2. Överträds förbudet förpliktigas XXX att betala ett vite om 30 000 kronor för varje tidsperiod om tre månader under vilket förbudet inte har
följts. Förpliktelsen med sin första tremånadersperiod gäller från och
med den 30 november 2017.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-10-19

§ 115 forts
3. Beslutet gäller så länge otillräckligt renat avloppsvatten släpps ut från
den bristfälliga avloppsanordningen fram till dess att avloppsanordningen åtgärdas.
4. Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel och ersätter tidigare utsänt beslut från
förbundsdirektionen § 41, daterat den 21 april 2016, vitesföreläggande
om förbud att släppa ut avloppsvatten på Råsta 1:29 i Kungsör kommun.
5. Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,
2 730 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2017. Faktura på avgiften skickas separat
6. Beslut om avgift enligt punkt fem gäller omedelbart även om beslutet
överklagas.

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant
överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Skickas till
XXX
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-10-19

§ 116

Änr MI 2011-221

Föreläggande med vite att åtgärda brister på Lunger 3:53 i
Arboga kommun
Vid inspektion 2013 konstaterades brister i avloppsanordningens slamavskiljande del på Lunger 3:53 i Arboga kommun. Nuvarande avloppsanordning uppfyller inte de krav på rening som ställs i lagstiftningen och
måste därför åtgärdas.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutade den 24 november 2016
om föreläggande om åtgärd gällande brister i slamavskiljaren men inga
åtgärder har vidtagits för att förbättra anordningen.
Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att föreläggandet inte följs och
bedömer att föreläggande med vite behövs för att befintliga lagkrav ska
efterföljas.
Kommunicering har skett. Fastighetsägaren meddelar att huset ska säljas
och inväntar en lantmäteriförrättning då en del av tomten avstyckats. Fastighetsägare har gjort upp med köpare att denna ska åtgärda bristerna i
avloppsanordning.
Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att då bristerna kvarstår på
fastigheten och någon ändring av lagfart inte skett föranleder synpunkterna ingen förändrad bedömning.
Beslutsunderlag
• Delegationsbeslut, föreläggande, den 24 november 2016
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 3 oktober 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
(1998:808) 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 och 7 §§, 9 kap. 7 § och 26 kap. 9 och 14 §§ att
förelägga XXX, i egenskap av fastighetsägare för hus nummer 1 på fastigheten Lunger 3:53:
1

Vid ett vite om 20 000 kronor åtgärda brister i befintlig slamavskiljare
så att fullvärdig funktion uppnås.

2

Fastighetsägare ska redovisa vilken åtgärd som vidtagits till Västra
Mälardalens Myndighetsförbund, senast den 31 december 2017.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-10-19

§ 116 forts

3

Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant
överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Skickas till
XXX
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-10-19

§ 117

Dnr 8/2017-042

Ekonomirapport för september 2017
Ekonomirapporten visar ett överskott på 680 000 kronor. Överskottet beror bland annat på ökade bygglovintäkter.
I ekonomirapporten redovisas finansen till och med 30 september 2017.
Beslutsunderlag
• Ekonomirapport den 19 oktober 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till
handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-10-19

§ 118

Dnr 20/2016-041

Måluppföljning till och med 30 september 2017
Från förbundskontoret föreligger rapport i rubricerat ärende.
Beslutsunderlag
• Rapport måluppfyllelse den 1 oktober 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten om måluppfyllelse till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-10-19

§ 119

Dnr 9/2017-002

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande
1

Central administrations delegationslista för perioden 1 september till
den 30 september 2017.

2

Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 september till den 30 september 2017.

3

Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 september till den 30
september 2017.

4

Arbetsutskottets beslut den 24 augusti 2017, § 3, avseende förlängning
av Tf förbundschef.
Dnr 21/2017-023

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av delegationsbeslut/yttranden.

Skickas till
Akterna
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-10-19

§ 120

Handlingar för kännedom
1

Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär 17:46. Budgetproposition
2018 och höständringsbudgeten för år 2017.
Dnr 45/2017-400

2

Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär 17:48. Sänkt premie för
TGL-Kl år 2018.
Dnr 47/2017-020

3

Bekräftelse på anmälan om etablering av yrkesmässig hygienisk behandling, Vårdcentralen 1 i Kungsörs kommun.
Änr MI 2017-877

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 21

