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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-10-17

§ 98

Dnr 46/2012-041

Budget 2013
Från förbundschefen föreligger upprättat förslag till budget 2013 daterad 5
oktober 2012.
Information enligt MBL § 19 har skett den 12 oktober 2012. Arbetstagarparterna har inget att erinra.
Direktionens beslut
Budget 2013, daterad 5 oktober 2012, för Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställs.

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

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-10-17

§ 99

Dnr 46/2012-041

Mål 2013
Från förbundschefen föreligger upprättat förslag till mål 2013 daterad 17
oktober 2012.
Direktionens beslut
Mål 2013, daterad 17 oktober, fastställs.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Förbundsdirektionens ledamöter och ersättare + handling
Västra Mälardalens Myndighetsförbunds kontor
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-10-17

§ 100

Dnr 4/2012-042

Ekonomirapport för september månad 2012
Ekonomirapporten för september månad visar för närvarande på ett överskott om 100 000 kronor.
Överskottet beror bland annat på lägre personalkostnader på grund av
vakanser, investeringar som blivit senarelagda samt kostnader för sammanträdesarvoden och telefoni som är lägre än budgeterat.
I ekonomirapporten redovisas finansen till och med den 30 september
2012.
Direktionens beslut
Ekonomirapporten läggs till handingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-10-17

§ 101

Dnr 109/2012-006

Sammanträdesplan 2013
Förslag till sammanträdesplan för förbundsdirektionens sammanträden
2013 har upprättats av direktionssekreteraren.
Förbundsdirektionens sammanträden förläggs omväxlande i Arboga och
Kungsör med start kl.14.00.
Sammanträdena är förlagda till Delphisalen i Högskolecentrum i Arboga
och Hellqvistsalen i kommunhuset i Kungsör.
Direktionens beslut
Förbundsdirektionens sammanträden fastställs enligt upprättad sammanträdesplan 2013.

Skickas till
Förbundsdirektionens ledamöter och ersättare + handling
Förbundsmedlemmarna + handling
Bygglovenheten + handling
Miljö- och hälsoskyddsenheten + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-10-17

§ 102

Dnr 109/2012-006

Ärendekalender 2013
Förslag till ärendekalender 2013 för förbundsdirektionen har upprättats av
direktionssekreteraren.
Direktionens beslut
Upprättad ärendekalender 2013 fastställs.

Skickas till
Förbundsdirektionens ledamöter och ersättare + handling
Bygglovenheten + handling
Miljö- och hälsoskyddsenheten + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-10-17

§ 103

Dnr 64/2012-447

Kommunala skyttar 2013
Tillstånd enligt 3 kap 6 § ordningslagen att inom detaljplanelagt område i
Arboga kommun skjuta skadedjur upphör att gälla den 1 januari 2013 för
förbundets anlitande skyttar XXX och XXX.
Tillstånd för skyttarna i Kungsör, XXX och XXX är giltigt till och med den
31 december 2013.
Direktionens beslut
Hos polismyndigheten ansöka om tillstånd enligt 3 kap 6 ordningslagen
för XXX och XXX, att under perioden 1 januari 2013 till den 31 december
2013 inom detaljplanelagt område i Arboga kommun skjuta skadedjur.

Skickas till
Närpolisområde Västra Mälardalen + handlingar
XXX
XXX
XXX
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-10-17

§ 104

Dnr 93/2012-460

Revision av lokal livsmedelskontroll
Länsstyrelsen har den 28 augusti 2012 utfört revision av den lokala livsmedelskontrollen som Västra Mälardalens Myndighetsförbund ansvarar
för.
Från Länsstyrelsen har den 5 september 2012 inkommit en preliminär
rapport om utförd revision med begäran om yttrande senast den 1 november 2012.
Revisionen utfördes som en uppföljning av de avvikelser som konstaterades vid tidigare kontroller utförda av Länsstyrelsen och Livsmedelsverket.
Utifrån rapporten kan konstateras att ingen avvikelse på kontrollområden
som planeringsunderlag, genomförande av offentlig kontroll, enhetlig
kontroll, uppföljning av offentlig kontroll, kontrollrapporter och beslut
noterats. Det är områden som beskriver hur den offentliga kontrollen faktiskt genomförs. Under rapportens rubrik ”Slutsatser från revisionen” anser Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) att detta borde lyftas
fram. Det uppfattade också vid revisionen att Länsstyrelsen bedömde att
den livsmedelskontroll som VMMF genomför sker på ett bra sätt.
Förbundschefen har inkommit med tjänsteskrivelse daterad den 28 september 2012, varav framgår:
” Direktionens förutsättningar
Personella resurser

I rapporten uppmanas VMMF att inkomma med kompletterande uppgifter angående de antal timmar som lades ner på kontrollen 2011. VMMF
kompletterar därför med följande uppgifter:
I den årsplan som används för att redovisa nedlagd handläggningstid för
offentlig livsmedelskontroll har timmar som tillhör ”planerad kontroll av
objekt” redovisats under annat avsnitt. Efter en analys av årsplanen och
den redovisade tiden 2011 visar det sig att 924 timmar har lagts ned på
den ”planerade kontrollen”. Planerad tid för 2011 uppgick till 932 timmar.
Måluppfyllelsen avseende tillsynsobjekt uppgick år 2011 till 98 %.
Kompetens

VMMF delar inte Länsstyrelsens bedömning att ingen inventering gjorts
gällande kompetensbehovet.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-10-17

§ 104 forts
Kompetensbehovet tas årligen upp i medarbetarsamtalen och aktiviteter
för kompetenshöjning bestäms och läggs in i den individuella årsplanen
som varje medarbetare har. För att det ska bli tydligare har en sammanställning nu gjorts över vad som framkommit vid respektive medarbetarsamtal i en specifik kompetensutvecklingsplan för de som arbetar med
livsmedelskontroll. Planen kommer att sändas in till länsstyrelsen separat.
Jäv/opartiskhet/intressekonflikt

I rapporten anges att kontroll av jäv/bisysslor/intressekonflikter inte skett
enligt fastställd rutin vad gäller förbundsdirektionens politiker. Länsstyrelsen vill att kommunen inkommer med en handlingsplan.
VMMF har redan vidtagit åtgärder. Åtgärden innebar att varje politiker i
direktionen skriftligt på en blankett fått redovisa förhållanden som kan
påverka möjligheten att deltaga vid beslut.
Detta kommer sedan att ske en gång per år. När nya politiker får uppdrag
som ledamöter i direktionen kommer de få redovisa detta när uppdraget
startar. Vid ny mandatperiod kommer detta ske vid direktionens första
möte.
Finansiering

Länsstyrelsen rekommenderar att VMMF kommer in med en ny beräkning av livsmedelstaxan.
En ny beräkning har nu skett utifrån de faktiska kostnader som kontrollen
har. Vid beräkning har hänsyn tagits att restid inte ska räknas in i den ordinarie kontrolltiden. Vid beräkningen har en timkostnad på 900 kr för
ordinarie kontroll erhållits och för extra kontroll har en timkostnad på 830
kr erhållits. Direktionen har 2012-09-19 fastställt en taxa för 2013 med dessa timkostnader som grund.
Dokumenterade rutiner

Vid revisionen framkom avvikelse kring att det saknas en dokumenterad
rutin för kontroll av mjölkproduktionsanläggning.
Rutin för kontroll av mjölkproduktionsanläggning kommer att sändas in
till länsstyrelsen separat.
Kring övriga delar i rapporten har VMMF inga synpunkter.”

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-10-17

§ 104 forts
Direktionens beslut
Ovanstående tjänsteskrivelse antas som förbundets yttrande till Länsstyrelsen över rapport om utförd revision av lokal livsmedelskontroll.

Skickas till
Länsstyrelsen + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-10-17

§ 105

Änr MI 2012-1431

Ansökan om strandskyddsdispens för stigar runt Gålsjön,
Sickelsjö 1:2 och Ökna 1:15 i Arboga kommun
Arboga kommuns Utvecklingscentrum och leaderprojektet, Kultur och
naturstråk Ramstigen och Gålsjön, inkom den 24 september 2012 med
en ansökan om strandskyddsdispens. Ansökan gäller anläggande av
stigar och spång/spänger i området kring Gålsjön i Arboga kommun.
Gålsjön har sedan sjösänkningen på 1800-talet nästan vuxit igen och
består idag av ¾ vass men har en mycket rik fauna. Stigar finns redan
bitvis men de kompletteras för att ge möjlighet att komma närmare
sjön. Det planeras en större spång som kommer att bli 30-50 meter lång
och ca 1,20 meter bred för att komma till fågeltornet men det kan även
behövas några små spänger på stigarna där det är blött. Åtgärderna
vidtas för att öka tillgängligheten till området och till befintligt fågeltorn. Området ligger i anslutning till Kalkungsbergets naturreservat
och stigen till platsen går via naturreservatet.
De planerade åtgärderna kommer utföras inom strandskyddsområdet.
Strandskyddet gäller land och vattenområde 100 meter från strandlinjen på sjöar och vattendrag, både upp på land och ut i vattnet.
Strandskyddet är ett tungt vägande allmänt intresse. Lagstiftarna har
utgått från att restriktivitet därför alltid ska gälla för dispenser. Syftet
med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djuroch växtlivet.
För att få dispens från strandskyddet krävs att man har särskilda skäl.
Det skäl som angetts i ansökan är följande:



Byggnaden/anläggningen måste för sin funktion ligga vid vatten.
Området behöver tas ianspråktas för att tillgodose ett angeläget
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

Området där stigarna och spången planeras ligger inom område med
Naturvårdsplan klass 3 och våtmarksinventering klass 3.
Området är redan delvis ianspråktaget då det finns stig bitvis och ett
fågeltorn som i huvudsak nyttjas av fågelskådare.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-10-17

§ 105 forts
Den tänkta åtgärden kommer göra området mer tillgängligt för allmänheten. Hänsyn till djur- och fågelliv har tagits när sträckningen av
stigen bestämdes. Stigens tänkta placering bedöms inte påverka växtoch djurliv väsentligt.
Miljö- och hälsoskyddsenheten anser utifrån detta att det finns särskilda skäl att ge dispens från strandskyddet.
Kommunicering har skett med sökande.
Direktionens beslut
1. Med stöd av 7 kap § 18 b miljöbalken lämnas dispens från strandskyddet för komplettering av befintliga stigar i området runt Gålsjön på fastigheterna Sickelsjö 1:2 och Ökna 1:15 i Arboga kommun.
2. Med stöd av 7 kap § 18 b miljöbalken lämnas dispens från strandskyddet för en större spång 30-50 meter lång och 1,20 meter bred i anslutning till befintligt fågeltorn på Sickelsjö 1:2 och vid behov eventuella
småspänger på de planerade stigarna på fastigheterna Sickelsjö 1:2 och
Ökna 1:15 i Arboga kommun.
3. Särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet föreligger då åtgärderna tillgodoser ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området och anläggningen måste för sitt behov ligga vid
vattnet. 7 kap § 18 c pkt 3 och 5 miljöbalken
4. Beslutet om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses med
dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år
från den dagen då beslutet vinner laga kraft. 7 kap § 18 h miljöbalken

Länsstyrelsen har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från det att
Länsstyrelsen fått del av beslutet. Sökanden uppmanas att avvakta tiden
för överklagandet innan arbetet med de ansökta åtgärderna påbörjas.
Skickas till
Länsstyrelsen + karta
Lantmäterimyndigheten + karta
Trafikverket + karta
Sökanden och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-10-17

§ 106

Änr MI 2012-1108

Ansökan om strandskyddsdispens för uthus på Himmelsberga S:5 i Kungsörs kommun
XXX inkom den 27 augusti 2012 med ansökan om strandskyddsdispens.
Ansökan gäller ett uthus på 15 m2. Det planerade uthuset ska inrymma
torrklosett samt förråd och ersätta befintlig torrklosett samt förråd. Nuvarande torrklosett är från 1943. På ön finns tre stugor samt ett antal tillhörande komplementbyggnader. Det nya uthuset placeras på öns södra
udde och kommer längre från stranden än den befintliga byggnaden.
Den planerade byggnaden hamnar helt inom strandskyddsområdet som
sträcker sig 300 meter från strandlinjen vilket innebär att hela ön omfattas
av strandskyddsbestämmelserna. Området omfattas även av riksintresse
för yrkesfiske och friluftsliv.
Byggnaden utgörs av en komplementbyggnad i form av ett uthus och
ersätter en befintlig komplementbyggnad med samma syfte. Byggnaden
är placerad ca 20 meter från huvudbyggnad. Endast det område som
krävs för själva anläggningen får tas i anspråk.
Strandskyddet är ett tungt vägande allmänt intresse. Lagstiftarna har utgått från att restriktivitet därför alltid ska gälla för dispenser. Syftet med
strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.
För att få dispens från strandskyddet krävs att man har särskilda skäl. Det
skäl som angetts i ansökan är följande:





Området har redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det
saknar betydelse för strandskyddets syften
Utbyggnaden behövs för en anläggning som för sin funktion måste
ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
Utbyggnaden behövs för att utvidga en pågående verksamhet och
utvidgningen inte kan genomföras utanför området
Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket
angeläget intresse

De särskilda skäl miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer är relevanta är
att området redan tagits i anspråk på ett sådant sätt så det saknar betydelse för strandskyddets syften.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-10-17

§ 106 forts
Miljö- och hälsoskyddsenheten anser utifrån detta att det finns särskilda
skäl att ge dispens från strandskyddet .
Kommunicering har skett med sökande.
Direktionens beslut
1. Med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken lämnas dispens från strandskyddet för uthus med torrklosett samt förråd på 15 m² på Himmelsberga
S:5 i Kungsörs kommun.
2. Särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet föreligger då området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 7 kap 18 c punkt 1 § miljöbalken
3. Enbart det område av marken som krävs för byggnaden får tas i anspråk enligt situationsplan daterad 4 oktober 2012. 7 kap 18 f § miljöbalken
4. Beslutet om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses med
dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år
från den dagen då beslutet vinner laga kraft. 7 kap 18 h § miljöbalken

Länsstyrelsen har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från det att
Länsstyrelsen fått del av beslutet. Sökanden uppmanas att avvakta tiden
för överklagandet innan arbetet med de ansökta åtgärderna påbörjas.

Skickas till
Länsstyrelsen + karta
Lantmäterimyndigheten + karta
Trafikverket + karta
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-10-17

§ 107

Änr BLOV 2012-508

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri på Fräsaren 4 i Kungsörs kommun
Sökande: XXX
Ansökan innebär tillbyggnad av industri med lagerutrymmen om 450 m²
samt skärmtak på 150 m² på Fräsaren 4 i Kungsörs kommun.
Bygglovenheten tillstyrker åtgärden.
Direktionens beslut
1. Bygglov beviljas.
2. Avgift för bygglov/startbesked 32 472 kronor och kungörelse 260 kronor, enligt fastställd taxa av Västra Mälardalens Myndighetsförbund.

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-10-17

§ 108

Dnr 25/2012-002

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande för september
månad 2012
1. Central administrations delegationslista för perioden 1 september till
den 30 september 2012.
2. Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 september till den 30 september 2012.
3. Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 september till den 30
september 2012.
4. Av förbundsdirektionens ordförande lämnade synpunkter vid samråd
med Lantmäterimyndigheten den 8 oktober 2012.
Dnr 9/2012-002
Direktionens beslut
Redovisningen av delegationsbeslut/yttranden godkänns.

Skickas till
Akterna
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-10-17

§ 109

Dnr 109/2011-041

Måluppföljning till och med den 30 september 2012
Från Västra Mälardalens Myndighetsförbunds kontor föreligger rapport
om måluppfyllelse till och med den 30 september 2012.
Direktionens beslut
Rapporten läggs till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-10-17

§ 110

Direktionen beslutar att till handlingarna lägga
1. Länsstyrelsens beslut den 24 augusti 2012 avseende anmälan om vattenverksamhet, utläggning av erosionsskydd på Nästkvarn 2:2 i Arboga kommun.
Änr MI 2012-948
2. Länsstyrelsens beslut den 24 september 2012 att avslå överklagat delegationsbeslut fattat den 27 juni 2012. Befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen, Hällby 3:19 i Arboga kommun
Änr MI 2012-774
3. Länsstyrelsens beslut den 17 september 2012 att inte pröva Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut den 29 augusti 2012, § 80, om
strandskyddsdispens på Valen 1:4 i Arboga kommun.
Änr MI 2012-903
4. Länsstyrelsens beslut den 17 september 2012 att inte pröva Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut den 29 augusti 2012, § 81, om
strandskyddsdispens på Höjen 3:14 och Nästkvarn 2:1 i Arboga kommun.
Änr MI 2012-926
5. Redovisning av miljö- och hälsoskyddsenhetens projekt ”Marknader”.
Livsmedelskontroller under medeltidsdagarna 2012 i Arboga
Dnr 98/2012-400
6. Beslut i kommunstyrelsen/Arboga den 11 september 2012, § 114. Välfärdsbokslut ett planeringsunderlag även för hållbar utveckling.
Dnr 107/2012-121
7. Beslut i tekniska nämnden/Arboga den 5 september 2012, § 120. Förslag till taxa för reningsavgift vid mottagande av slam från enskilda
brunnar till Arboga reningsverk 2013.
Dnr 105/2012-350
8. Beslut i kommunfullmäktige/Kungsör den 10 september 2012, § 82.
Krishanteringsplan för Kungsörs kommun.
Dnr 108/2012-016

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-10-17

§ 110 forts
9. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Östersäby 6:2, 6:4 och Norrby
1:19 i Kungsörs kommun.
Dnr 7/2012-245
10. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Gräsnäs 1:2 och 3:2 samt avstyckning från Gräsnäs 1:2 i Kungsörs kommun.
Dnr 7/2012-245
11. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Ekholmen 1:15 och 1:30 i
Kungsörs kommun.
Dnr 7/2012-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 19

