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Innehåll
Intern kontrollplan 2017
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Verksamhetsplan 2017
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Yttrande avseende godkännande i efterhand av reparationsåtgärder vid
Grindberga 1:2 i Arboga kommun

4

Förslag till detaljplan för Måla 2:1, Hällarnas fritidshusområde, i Arboga
kommun
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kommun
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Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av småhus på Skäftruna 3:2
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Ansökan om nybyggnad av bilfirma på Norra skogen 1:65 i Arboga
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Holmsätter 1:43 i Arboga kommun

19
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Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-12-15

§ 140

Dnr 46/2016-008

Intern kontrollplan 2017
Från förbundschefen föreligger upprättat förslag till Intern kontrollplan
för 2017.
Beslutsunderlag
• Intern kontrollplan den 1 december 2016
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 1 december 2016

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer Intern kontrollplan för
2017.

Skickas till
Revisor XXX + handling
Revisor XXX + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-12-15

§ 141

Dnr 47/2016-400

Verksamhetsplan 2017
Från förbundskontoret föreligger upprättat förslag till verksamhetsplan
för 2017.

Beslutsunderlag
• Verksamhetsplan 2017

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer Verksamhetsplan 2017
inklusive bilagorna miljö- och hälsoskyddsenhetens tillsynsplan 2017-2020
och kontrollplan offentlig livsmedelskontroll 2017.

Skickas till
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-12-15

§ 142

Änr MI 2015-1824

Yttrande avseende godkännande i efterhand av reparationsåtgärder vid Grindberga 1:2 i Arboga kommun
Förbundsdirektionen beslutade den 22 september 2016, § 88, att tillstyrka
att godkännande för reparationsåtgärder vid Grindberga 1:2 i Arboga
kommun kan ges i efterhand.
Från Mark- och miljödomstolen har inkommit föreläggande om yttrande
över de kompletterande uppgifter som sökanden lämnat in efter tidigare
synpunkter från remisshanteringen. Yttrandet ska vara Mark- och miljödomstolen tillhanda senast 14 december 2016. Västra Mälardalens Myndighetsförbund har begärt och beviljats förlängd svarstid till den 16 december 2016.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund anser att kompletterande uppgifter inte föranleder någon förändrad bedömning.
Beslutsunderlag
• Förbundsdirektonens beslut 22 september 2016, § 88
• Mark- och miljödomstolens föreläggande den 23 november 2016
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 28 november 2016
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inga synpunkter på kompletterande uppgifter avseende ansökan om godkännande i efterhand av reparationsåtgärder vid Grindberga 1:2 i Arboga kommun.

Skickas till
mmd.nacka.avdelning3@dom.se, målnr M 3709-16
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-12-15

§ 143

Dnr 42/2016-214

Förslag till detaljplan för Måla 2:1, Hällarnas fritidshusområde, i Arboga kommun
Från tekniska förvaltningen/Arboga kommun har inkommit samrådshandlingar i rubricerat ärende för yttrande senast den 24 november 2016.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har begärt och beviljats förlängd
svarstid till den 16 december 2016.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utökade byggrätter för befintliga bostadstomter och utöka kvartersmarken i planområdets norra del. I
detaljplanen ska även området utmed stranden värnas genom att möjligheterna att nyttja natur- och vattenområden fortsatt säkerställs. Strandskyddet föreslås bli upphävt inom kvartersmark.

Beslutsunderlag
• Samrådshandlingar den 2 november 2016
• Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 16 november 2016

Beslut
Västra Mälardalens myndighetsförbund anser att det finns särskilda skäl
att upphäva strandskyddet inom kvartersmark, med hänvisning till att
området redan har tagits i anspråktaget för bebyggelse, men inte att området är väl avskilt genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan
exploatering.

Skickas till
Tekniska förvaltningen/Arboga kommun
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-12-15

§ 144

Änr MI 2014-1224

Upphävande av beslut avseende förbud med vite på Viby
10:16 i Arboga kommun
Förbundsdirektionen beslutade den 17 november 2016, § 130, om förbud
med vite att släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen på Viby 10:16 i Arboga kommun.
Då arbetet med den nya avloppsanordningen var nästintill klart vid kontroll på fastigheten den 11 november 2016 konstateras att ärendet om förbud med vite ej var aktuellt och skulle inte ha tagits upp för beslut i förbundsdirektionen.
Beslutsunderlag
• Förbundsdirektionens beslut den 17 november 2016, § 130
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 30 november 2016

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund upphäver med stöd av förvaltningslagen § 27 förbundsdirektionens beslut den 17 november 2016, § 130,
punkterna 1-5.

Skickas till
XXX
XXX
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-12-15

§ 145

Änr MI 2014-1226

Upphävande av beslut avseende förbud med vite på Viby
12:1 i Arboga kommun
Förbundsdirektionen beslutade den 17 november 2016, § 131, om förbud
med vite att släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen på Viby 12:1 i Arboga kommun.
Då arbetet med den nya avloppsanordningen var nästintill klart vid kontroll på fastigheten den 11 november 2016 konstateras att ärendet om förbud med vite ej var aktuellt och skulle inte ha tagits upp för beslut i förbundsdirektionen.
Beslutsunderlag
• Förbundsdirektionens beslut den 17 november 2016, § 131
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 30 november 2016

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund upphäver med stöd av förvaltningslagen § 27 förbundsdirektionens beslut den 17 november 2016, § 131,
punkterna 1-4.

Skickas till
XXX
XXX
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-12-15

§ 146

Änr MI 2014-1938

Upphävande av beslut avseende förbud med vite på Viby
2:17 i Arboga kommun
Förbundsdirektionen beslutade den 17 november 2016, § 129, om förbud
med vite att släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen på Viby 2:17 i Arboga kommun.
Då den nya avloppsanordningen var färdiginrättad den 7 november 2016
konstateras att ärendet om förbud med vite ej var aktuellt och skulle inte
ha tagits upp för beslut i förbundsdirektionen.
Beslutsunderlag
• Förbundsdirektionens beslut den 17 november 2016, § 129
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 30 november 2016

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund upphäver med stöd av förvaltningslagen § 27 förbundsdirektionens beslut den 17 november 2016, § 129,
punkterna 1-5.

Skickas till
XXX
XXX
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-12-15

§ 147

Änr MI 2016-50

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Racksätter
2:15 i Arboga kommun
Vid avloppsinventeringen 2010 konstaterades brister i avloppsanordningen på Racksätter 2:15 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 beslutade den 17 mars 2016, § 26
om förbud med vite i rubricerat ärende. En av fastighetsägarna har inte
bekräftat att denne delgivits ärendet och därmed tas ett nytt beslut om
förbud med vite som ersätter tidigare beslut den 17 mars 2016, § 26.
Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att förbudet inte följs och bedömer att förbud med vite behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas.
Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.
Beslutsunderlag
• Inspektionsrapport den 30 november 2010
• Delegationsbeslut den 27 mars 2013
• Förbundsdirektionens beslut den 17 mars 2016, § 26
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 30 november 2016
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 28 april
2017 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen
för hus nr 1 på fastigheten Racksätter 2:15 i Arboga kommun.
2 Med vite om 35 000 kronor förbjuda XXX, att från och med den
28 april 2017 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Racksätter 2:15 i Arboga kommun.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-12-15

§ 147 forts
3 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
4 Avgift tas ut för 1,5 timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,
1 328 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2016. 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 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-12-15

§ 148

Änr MI 2015-558

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Berg 1:19 i
Kungsörs kommun
Vid avloppsinventeringen 2013 konstaterades brister i avloppsanordningen på Berg 1:19 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
men inga åtgärder har vidtagits för att förbättra anordningen.
Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att förbudet inte följs och bedömer att förbud med vite behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas.
Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.

Beslutsunderlag
• Inspektionsrapport den 10 april 2013
• Delegationsbeslut den 13 maj 2015
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 30 november 2016

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 10 juli
2017 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen
för hus nr 1 på fastigheten Berg 1:19 i Kungsörs kommun.
2 Med vite om 35 000 kronor förbjuda XXX, att från och med den 10 juli
2017 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen
för hus nr 1 på fastigheten Berg 1:19 i Kungsörs kommun.
3 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-12-15

§ 148 forts
4 Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,
2 655 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2016. 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 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-12-15

§ 149

Änr MI 2015-570

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Ökna 1:28 i
Arboga kommun
Vid avloppsinventeringen 2013 konstaterades brister i avloppsanordningen på Ökna 1:28 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
men inga åtgärder har vidtagits för att förbättra anordningen.
Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att förbudet inte följs och bedömer att förbud med vite behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas.
Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.
Beslutsunderlag
• Inspektionsrapport den 12 april 2013
• Delegationsbeslut den 18 maj 2015
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 30 november 2016

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 70 000 kronor förbjuda XXX, att från och med den 12 juli
2017 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen
för hus nr 1 på fastigheten Ökna 1:28 i Arboga kommun.
2 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
3 Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,
2 655 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2016. Faktura på avgiften skickas separat

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-12-15

§ 149 forts
4 Beslut om avgift enligt punkt tre 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 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-12-15

§ 150

Änr BLOV 2016-271

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av småhus på
Skäftruna 3:2 i Kungsörs kommun
Sökande: XXX
Ansökan innebär förhandsbesked för nybyggnad av småhus och garage
på fastigheten Skäftruna 3:2 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.
Den tilltänkta bostadstomten ligger på en skogsbevuxen del av brukningsvärd jordbruksmark. Endast en mindre del av jordbruksmarken behöver tas i anspråk för byggnationen. Den nya byggnationen bedöms inte
påverka den brukbara jordbruksmarken.
Ärendet har remitterats till myndigheter och närboende för yttrande. Inga
synpunkter har inkommit.
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 miljö- och
hälsoskyddsenheten innan avlopp inrättas.
Bygglovenheten bedömer att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den
avsedda platsen.
Beslutsunderlag
• Ansökan om förhandsbesked den 12 oktober 2016
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 18 november 2016
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar med stöd av planoch bygglagen 9 kap 17 § att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på
den avsedda platsen.
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.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-12-15

§ 150 forts

2 Avgift för förhandsbesked, 6 783:50 kronor, enligt Västra Mälardalens
Myndighetsförbunds taxa 2016. Faktura på avgiften skickas separat

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-12-15

§ 151

Änr BLOV 2016-260

Ansökan om nybyggnad av bilfirma på Norra skogen 1:65 i
Arboga kommun
Sökande: XXX
Ansökan innebärande nybyggnad av bilfirma, 546 m2, på fastigheten
Norra skogen 1:65 i Arboga kommun strider mot gällande detaljplan avseende byggnation på del av prickad mark.
Berörda grannar har beretts tillfälle att lämna synpunkter. Fastighetsägare
till Hamre 7:2 motsätter sig all form av byggelse, tills nuvarande problem
med nedskräpning och skadegörelse åtgärdats inom området.
Bygglovenheten bedömer att nedskräpningen i området inte utgör något
hinder som påverkar den aktuella byggnationen. Bygglov bedöms kunna
beviljas med liten avvikelse från gällande detaljplan avseende delvis
byggnation på prickad mark, då åtgärden är av begränsad omfattning och
nödvändig för att tomten ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt.
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 bygglov den 3 oktober 2016
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 24 november 2016
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar med stöd av plan- och
bygglagen 9 kap 30, 31 §§ bygglov med liten avvikelse för nybyggnad
av bilfirma på fastigheten Norra Skogen 1:65, 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 vinner laga
kraft.
b) Åtgärden får inte påbörjas förrän Västra Mälardalens Myndighetsförbund har gett startbesked.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-12-15

§ 151 forts
c) Tekniskt samråd krävs i detta ärende, kallelse skickas separat.
2 Avgift för bygglov och startbesked, 35 994:50 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2016. Faktura på avgiften skickas separat

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-12-15

§ 152

Änr BLOV 2016-278

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av
skolmoduler på Holmsätter 1:43 i Arboga kommun
Sökande: XXX
Ansökan innebär ett tidsbegränsat bygglov på fem år för nybyggnad av
skolmoduler om 693 m² på fastigheten Holmsätter 1:43 i Arboga kommun.
Modulerna kommer att placeras i princip på samma plats som den rivna
skolan men kommer uppta lite mer markyta i söder då modulerna är 150 m²
större än de rivna byggnaderna.
Bygglovenheten bedömer att ett tidsbegränsat 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 tidsbegränsat bygglov den 24 oktober 2016
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 29 november 2016

Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar med stöd av plan- och
bygglagen 9 kap 33 § ett tidsbegränsat bygglov till och med den 15 december 2021 för nybyggnad av skolmoduler om 693 m² bruttoarea på
fastigheten Holmsätter 1:43 i Arboga kommun.
2 Avgift för tidsbegränsat bygglov, expediering och underrättelse,
26 784:50 kronor enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2016. Faktura på avgiften skickas separat

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-12-15

§ 153

Dnr 6/2016-042

Ekonomirapport för november månad 2016
Ekonomirapporten visar ett överskott på 850 000 kronor.
I ekonomirapporten redovisas finansen till och med den 30 november
2016.
Beslutsunderlag
• Ekonomirapport den 15 december 2016
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till
handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-12-15

§ 154

Dnr 25/2015-041

Måluppföljning till och med 30 november 2016
Från förbundskontoret föreligger rapport i rubricerat ärende.

Beslutsunderlag
• Rapport måluppfyllelse den 1 december 2016

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger måluppfyllelsen till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-12-15

§ 155

Dnr 9/2016-002

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande
1 Central administrations delegationslista för perioden 1 november till
den 30 november 2016.
2 Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 november till den 30 november 2016.
3 Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 november till den 30
november 2016.
4 Förbundsdirektionens ordförandes lämnade synpunkter vid samråd
med Lantmäterimyndigheten den 5 december 2016.
Dnr 8/2016-002
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av delegationsbeslut/yttranden.

Skickas till
Akterna
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-12-15

§ 156

Handlingar för kännedom
1 Protokollsutdrag från kommunstyrelsen i Köpings kommun den 17
november 2016, § 205. Samordnad energi- och klimatrådgivning i Köping, Arboga och Kungsörs kommuner 2017.
Dnr 53/2014-050
2 Beslut i kommunfullmäktige/Kungsör den 7 november 2016, § 179.
Delårsrapport per den 31 augusti 2016-VMMF.
Dnr 39/2016-007
3 Beslut i kommunfullmäktige/Kungsör den 7 november 2016, § 182.
Taxa för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 2017.
Dnr 32/2016-041
4 Förbundskontorets kundundersökning/enkät ”Hjälp oss bli bättre”.
Dnr 25/2016-400
5 Miljö- och hälsoskyddsenhetens projektrapport: Samordnat kontrollprojekt 2016 – Listeria monocytogenes i kallrökt/gravad fisk och skivade charkprodukter.
Änr MI 2016-501
6 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Brattberget 1:38 och 2:1 samt
avstyckning från Brattberget 1:38 i Arboga kommun.
Dnr 4/2016-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 23

