SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2016-05-19

Förbundsdirektion
Plats och tid

kl. 14.00 – 15.05

Beslutande

Dan Avdic Karlsson (V), ordförande, Arboga
Gunilla A.Aurusell (S), vice ordförande, Kungsör
Ingolf Bode (S), Arboga
Bert Elisson (S), Arboga
Kjell Wendin (KD), Arboga
Urban Dahlgren (S), Kungsör
Gunnar Karlsson (C), Kungsör
Per Haldin (M), Kungsör

Övriga deltagare

Vakant (S), Arboga
Vakant (S), Arboga
Siewert Carlsson (C), Kungsör
Förbundschef Thomas Åkesson
Samordnare central adm Lotta Alm
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Linnea Hedermo § 49
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Elin Carlsson § 49

Utses att justera

Gunnar Karlsson med Per Haldin som ersättare.

Justeringens plats och tid

Förbundskontoret den 24 maj 2016, kl.15.00
Protokollet omfattar

Underskrifter

Sekreterare
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Lotta Alm

§ 49 - 59
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-05-19

Blad 1

Innehåll
Information

2

Verksamhetsrapport januari-april 2016

3

Revisionsrapport ”Granskning av bokslut och årsredovisning 2015”

4

Revisionsrapport ”Granskning av effektivitet/kostnadsjämförelser

5

Föreläggande med vite om åtgärd på Hästen 1 i Kungsörs kommun

6

Ansökan om nybyggnad av småhus på Lådeby 3:21 i Kungsörs kommun 8
Ansökan om förhandsbesked för mottagningsstation på Karsgården 1:4 i
Kungsörs kommun
9
Ansökan om förhandsbesked för mottagningsstation på Koberg 2:1 i
Arboga kommun

10

Ansökan om förhandsbesked för småhus och garage på Brattberget 1:38
i Arboga kommun
11
Redovisning av delegationsbeslut/yttrande

12

Handlingar för kännedom

13

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-05-19

§ 49

Information
Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna XXX och XXX informerar om hälsoskydd.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-05-19

§ 50

Dnr 6/2016-042

Verksamhetsrapport januari-april 2016
Från förbundschefen föreligger verksamhetsrapport för perioden 1 januari
till 30 april 2016.
Beslutsunderlag
• Verksamhetsrapport den 11 maj 2016
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner verksamhetsrapport
för perioden januari till april 2016 och överlämnar den till förbundsmedlemmarna.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-05-19

§ 51

Dnr 47/2015-007

Revisionsrapport ”Granskning av bokslut och årsredovisning 2015”
Från revisorerna har den 13 april 2016 inkommit revisionsrapport i rubricerat ärende och revisionsberättelse för 2015.
Beslutsunderlag
• Revisionsrapport ”Granskning av bokslut och årsredovisning 2015”
den 13 april 2016
• Revisionsberättelse den 13 april 2016
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger revisionsrapporten
”Granskning av bokslut och årsredovisning 2015” och revisionsberättelsen
till handlingarna.

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

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-05-19

§ 52

Blad 5

Dnr 21/2016-007

Revisionsrapport ”Granskning av effektivitet/kostnadsjämförelser
Från revisorerna har den 13 april 2016 inkommit revisionsrapport i rubricerat ärende.
Av revisionsrapporten framgår att revisorerna anser att förbundsdirektionen har en god kontroll av kostnader och intäkter och av att den planerade tillsynen och kontrollen genomförs.
I rapporten lyfts fram att livsmedelskontrollen ska vara finansierad till 100
% av avgifter men att den är det till 73 % (riksgenomsnittet är 70 %). Revisorerna rekommenderar förbundet att följa upp sina kostnader och intäkter inom livsmedelsområdet.
Beslutsunderlag
• Revisionsrapport ”Granskning av effektivitet/kostnadsjämförelser”
den 13 april 2016
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 9 maj 2016
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar följande yttrande på revisionsrapport ”Granskning av effektivitet/kostnadsjämförelser:
Västra Mälardalens Myndighetsförbund delar i stort de slutsatser som
framförs i revisionsrapporten och lämnar i övrigt följande kommentarer.
I kostnader för livsmedelskontrollen ingår också kostnader för kontakt
med eventuella nya verksamhetsutövare, utredningsärenden efter klagomål där brister inte kan påvisas, rådgivning och information till allmänheten. Dessa finansieras inte via intäkter varför kostnadstäckningen 100 %
inte kan nås.
I revisionsrapporten nämns att ett elektroniskt stöd för planeringen inom miljöoch hälsoskyddsenhetens verksamhetsområde skulle gynna verksamheten. Detta
är något som också efterfrågats av förbundet och chefer inom liknade verksamheter i kontakt med vår leverantör av verksamhetssystem vid utvecklingsmöten för
den nya versionen av verksamhetssystemet ECOS.
Skickas till förbundsmedlemmarna + handling, revisor XXX,
revisor XXX och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-05-19

§ 53

Änr MI 2015-1714

Föreläggande med vite om åtgärd på Hästen 1 i Kungsörs
kommun
Klagomål har inkommit avseende uppställning av flera gamla bussar på
fastigheten Hästen 1 i Kungsörs kommun. Detta innebär både en risk för
miljön och gör att fastigheten ser ovårdad ut.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har förelagt Bygg-Team i
Kungsör AB om att bussen ska tas bort och att övriga fordon inte får stå
uppställda längre än tre år på fastigheten. Övriga fordon hanteras separat.
Miljö- och hälsoskyddsenheten har den 8 april 2016 gjort en uppföljande
inspektion på fastigheten och konstaterar att föreläggandet inte följs och
bedömer att föreläggande med vite behövs för att befintliga lagkrav ska
efterföljas.
Kommunicering har skett och följande synpunkter har inkommit:
XXX är en av ägarna till Bygg-Team i Kungsör AB som både är verksamhetsutövare och fastighetsägare på Hästen 1. Han vill att beslutet ställs
personligen till honom då han använt bussen privat samt att tiden för att
åtgärda föreläggandet förlängs från den 15 juni till den 1 augusti så att han
får semestern på sig att flytta bussen. Beslutet ändras efter inkomna synpunkter.
Beslutsunderlag
• Delegationsbeslut 2016-81 den 19 februari 2016
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 27 april 2016
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar att med stöd av miljöbalken (1998:80) 26 kap. 9, 14, 21 och 26 §§, 15 kap. 5 a och 30 §, med hänvisning till 2 kap. 3 och 6 §§ förelägga XXX, att på fastigheten Hästen 1,
Kungsörs kommun, vidta följande åtgärder:
1

Ordförandes sign.

Med vite om 12 000 kronor senast den 1 augusti 2016 lämna Mercedesbussen med registreringsnummer CFZ 348 till auktoriserad lastbilsskrot.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-05-19

§ 53 forts
2

Verksamheten ska senast den senast den 3 augusti 2016 redovisa till
Västra Mälardalens Myndighetsförbund vilka åtgärder som vidtagits.

3

Avgift tas ut för 3 timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,
2 655 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2016.

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
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-05-19

§ 54

Änr BLOV 2016-75

Ansökan om nybyggnad av småhus på Lådeby 3:21 i
Kungsörs kommun
Sökande: XXX
Ansökan avser nybyggnad av småhus på fastigheten Lådeby 3:21 i
Kungsörs kommun.
Fastigheten är sedan tidigare bebyggd och ligger utanför planlagt område
och ingår inte i någon samlad bebyggelse. Det nya huset uppförs i anslutning till det befintliga bostadshuset och ny avloppsanläggning för de båda
byggnaderna kommer att installeras.
Den föreslagna byggnationen bedöms inte skada områdets natur- och kulturvärden och bedöms inte heller påverka angränsande fastigheter. Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas på den aktuella platsen.
Ärendet har skickats på remiss till berörda. Svar inväntas varför beslut om
bygglov inte kan fattas.
Beslutsunderlag
• Ansökan om bygglov den 30 mars 2016
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 2 maj 2016
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund delegerar rätten att fatta beslut
om bygglov till enhetssamordnaren på bygglovenheten.

Skickas till
XXX
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-05-19

§ 55

Änr BLOV 2015-320

Ansökan om förhandsbesked för mottagningsstation på
Karsgården 1:4 i Kungsörs kommun
Sökande: XXX
Ansökan innebär förhandsbesked för nybyggnad av mottagningsstation
på Karsgården 1:4 i Kungsörs kommun. Den föreslagna placeringen ligger
i anslutning till ett skogsparti cirka en kilometer söder om Kungs Barkarö.
Stationsområdet beräknas bli cirka 40 x 50 meter och med masthöjder på
max 18 meter.
Området omfattas inte av detaljplan- eller områdesbestämmelser. Inga
kända fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar finns registrerade i
närområdet.
Ärendet har remitterats till myndigheter och närboende för yttrande. Synpunkter har inkommit.
Bygglovenheten bedömer att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den
avsedda platsen.
Beslutsunderlag
• Ansökan om förhandsbesked den 11 december 2015
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 28 april 2016
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 9 kap. 17 § meddela att den föreslagna åtgärden kan tilllåtas på den avsedda platsen.
a) Förhandsbesked 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 8 434:50 kronor enligt av Västra Mälardalens Myndighetsförbund taxa 2015. Faktura på avgiften skickas separat

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-05-19

§ 56

Änr BLOV 2015-321

Ansökan om förhandsbesked för mottagningsstation på
Koberg 2:1 i Arboga kommun
Sökande: XXX
Ansökan innebär förhandsbesked för nybyggnad av mottagningsstation
på Koberg 2:1 i Arboga kommun. Den föreslagna placeringen ligger utmed Köpingsvägen strax innan påfarten till E20.
Stationsområdet beräknas bli cirka 40 x 50 meter och med masthöjder på
max 18 meter.
Området omfattas inte av detaljplan- eller områdesbestämmelser. Inga
kända fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar finns registrerade i
närområdet.
Ärendet har remitterats till myndigheter och närboende för yttrande. Synpunkter har inkommit.
Bygglovenheten bedömer att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den
avsedda platsen.
Beslutsunderlag
• Ansökan om förhandsbesked den 11 december 2015
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 29 april 2016

Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 9 kap. 17 § meddela att den föreslagna åtgärden kan tilllåtas på den avsedda platsen.
a) Förhandsbesked 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 8 434:50 kronor enligt av Västra Mälardalens Myndighetsförbund taxa 2015. Faktura på avgiften skickas separat

Skickas till
Sökanden och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-05-19

§ 57

Änr BLOV 2016-36

Ansökan om förhandsbesked för småhus och garage på
Brattberget 1:38 i Arboga kommun
Sökande: XXX
Ansökan innebär förhandsbesked för nybyggnad av ett enplans småhus
med inredd vind cirka 130-180 m² samt garage och carport cirka 50-80 m².
Området omfattas inte av detaljplan- eller områdesbestämmelser. Inga
kända fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar finns registrerade i
närområdet.
Ärendet har remitterats till myndigheter och närboende för yttrande. De
två närmaste grannarna framför att de förutsätter att det blir ett enplans
hus som byggs. Inga synpunkter har inkommit från myndigheter eller övriga grannar.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att inga hinder föreligger för
iordningställande av vatten- och avloppsanläggning. En ny anläggning för
avlopp är tillståndspliktig och en ansökan ska lämnas in till miljö- och hälsoskyddsenheten innan avlopp inrättas.
Bygglovenheten bedömer att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den
avsedda platsen.
Beslutsunderlag
• Ansökan om förhandsbesked den 24 februari 2016
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 27 april 2016
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 9 kap. 17 § meddela att den föreslagna åtgärden kan tilllåtas 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.
2 Avgift för förhandsbesked 6 783:50 kronor enligt av Västra Mälardalens Myndighetsförbund taxa 2016. Faktura på avgiften skickas separat
Skickas till sökanden och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-05-19

§ 58

Dnr 9/2016-002

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande
1 Central administrations delegationslista för perioden 1 april till den 30
april 2016.
2 Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 april
till den 30 april 2016.
3 Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 april till den 30 april
2016.
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av delegationsbeslut/yttranden.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-05-19

§ 59

Handlingar för kännedom
1 Mark- och miljödomstolens dom den 16 februari 2016. Mark- och miljödomstolen lämnar Arboga kommun tillstånd samt avslår yrkandet.
Tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för kommunal vattentäkt
på Lunger 8:27 i Arboga kommun.
Änr MI 2014-442
2 Sveriges Kommuner och landsting cirkulär 16:16, Vårpropositionen
och vårändringsbudgeten för år 2016. Dnr 23/400-2016
3 Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 28 april 2016, § 81. Entledigande från uppdrag som i Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
XXX, M, beviljas entledigande och XXX, S, utses till ny ledamot.
Dnr 59/2014-102
4 Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 28 april 2016, § 83. Återkallande av uppdrag i, samt val till, styrelsen och nämnders presidier
samt övriga entledigande och val med anledning av ändrade majoritetsförhållanden och tidigare bordlagda val. XXX, C, beviljas entledigande i Västra Mälardalens Myndighetsförbund från 1 maj 2016.
Dnr 59/2014-102
5 Bekräftelse på anmälan om etablering av yrkesmässig hygienisk behandling på Novisen 6 i Arboga kommun.
Änr MI 2016-496
6 Miljö- och hälsoskyddsenhetens projektrapport, radonmätning i vårdboenden.
Änr MI 2014-168
7 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende avstyckning berörande Svarthäll 2:1 i Kungsörs kommun.
Dnr 4/2016-245
8 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende ledningsrättsåtgärd berörande Himmelsberga 1:13, 3:4, 3:5,
7:1, Hagsta 4:3, Granhammar 6:1 med flera i Kungsörs kommun.
Dnr 4/2016-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-05-19

§ 59 forts
9 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende avstyckning från Lunger 3:48, fastighetsreglering berörande
styckningslotten och Lunger 3:40 samt anslutning enligt 42 a § AL i
Arboga kommun.
Dnr 4/2016-245
10 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende ledningsrättsåtgärd berörande Strömsnäs 1:1 med flera (Hällarna) i Arboga kommun.
Dnr 4/2016-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

