SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2012-11-23

Förbundsdirektion
Plats och tid

Hörsalen, Högskolecentrum i Arboga kl.13.00 - 13.40

Beslutande

Gunilla A.Aurusell (S), vice ordförande, Kungsör
Bert Elisson (S), Arboga
Ingolf Bode (S), Arboga
Susanne Henning (M), Arboga
Ove Nyberg (FP), Arboga
Ronny Moström (S), Kungsör
Aado Mets (M), Kungsör
Carina Sjölund (M), Kungsör

Övriga deltagare

Lars Löfgren (C), Arboga
Kjell Wendin (KD), Arboga
Urban Dahlgren (S), Kungsör
Gunnar Karlsson (C), Kungsör
Assistent Maria Bengtsson
Förbundschef Thomas Åkesson
Direktionssekreterare Lotta Alm

Utses att justera

Susanne Henning med Ove Nyberg som ersättare.

Justeringens plats och tid Västra Mälardalens Myndighetsförbunds kontor den 26 november

2012 kl.15.00
Protokollet omfattar

Underskrifter

Sekreterare ............................................................

§ 111, 113 - 123

Lotta Alm
Ordförande ...........................................................................................................................

Gunilla A.Aurusell
Justerande ............................................................

...........................................................

Susanne Henning

VMMF6000, v1.0, 2011-03-30

Bevis / Anslag
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Västra Mälardalens Myndighetsförbund Förbundsdirektion

Sammanträdesdatum

2012-11-23

Datum för anslagets uppsättande

Datum för anslagets
.......................................... nedtagande

Underskrift
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Utdragsbestyrkande

...............................................

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2012-11-23

Förbundsdirektion
Plats och tid

Hörsalen, Högskolecentrum i Arboga kl.13.00

Beslutande

Gunilla A.Aurusell (S), vice ordförande, Kungsör
Bert Elisson (S), Arboga
Ingolf Bode (S), Arboga
Susanne Henning (M), Arboga
Ove Nyberg (FP), Arboga
Ronny Moström (S), Kungsör
Aado Mets (M), Kungsör
Carina Sjölund (M), Kungsör

Övriga deltagare

Lars Löfgren (C), Arboga
Kjell Wendin (KD), Arboga
Urban Dahlgren (S), Kungsör
Gunnar Karlsson (C), Kungsör
Assistent Maria Bengtsson
Förbundschef Thomas Åkesson
Direktionssekreterare Lotta Alm

Utses att justera

Susanne Henning med Ove Nyberg som ersättare.

Justeringens plats och tid Västra Mälardalens Myndighetsförbunds kontor den 23 november

2012 kl.15.00
Protokollet omfattar

Underskrifter

Sekreterare ............................................................

§ 112

Lotta Alm
Ordförande ...........................................................................................................................

Gunilla A.Aurusell
Justerande ............................................................

...........................................................

Susanne Henning
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...............................................
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Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-11-23

§ 111

Dnr 4/2012-042

Ekonomirapport för oktober månad 2012
Ekonomirapporten för oktober 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 31 oktober 2012.
Direktionens beslut
Ekonomirapporten läggs till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-11-23

§ 112

Dnr 124/2012-100

Revidering av förbundsordning
Vid dialogmötet den 21 september 2012 behandlades frågan om övertagande av kommunernas tillsynsansvar enligt alkohollagen för tillsyn och
handläggning av ärenden kring folköl.
Mot bakgrund av ovanstående har ett förslag på revidering av förbundsordningen tagits fram varav framgår:
§ 4 Förbundets uppgifter
Folkölstillsyn
Tillägg i § 4 gällande förbundets uppgifter med ansvar för kommunernas
uppgifter enligt alkohollagens bestämmelser kring folköl. Förslaget är
formulerat så att uppdraget gäller både servering och försäljning av folköl.
Uppdraget gäller att handlägga anmälan om servering och försäljning
samt tillsyn att alkohollagens bestämmelser kring folköl följs. I det fall en
verksamhet har tillstånd för servering av starkare alkoholhaltiga drycker
än folköl är de bestämmelser som gäller folköl undantagna den verksamheten.
Energideklarationer
Text kring energideklarationer tas bort i § 4. Denna uppgift är ej längre en
kommunal uppgift utan handhavs av Boverket.
Plan- och bygglagen
I befintlig förbundsordning anges kap 4-7 i plan- och bygglagen utom de
delar som rör planläggning som förbundets uppdrag. I nya plan- och
bygglagen har vissa justeringar genomförts så att även kapitel 2 och 3 bör
anges. Justering görs genom att kapitelintervallet justeras till kap 2-7.
Förordning om ventilationskontroll
Förordning av ventilationskontroll stryks med anledning av att förordningen upphört att gälla. Bestämmelserna finns nu i plan- och byggförordningen. Förbundets uppdrag kring detta bedöms inrymmas i följande
text i andra stycket § 4 i förbundsordningen ”Förbundets ansvarsområde omfattar kommunernas uppgifter enligt följande lagar med förordningar, allmänna
råd och lokala stadgar;” tillsammans med punkten om plan- och bygglagen.
Klimat- och energirådgivning
Ordet klimat läggs till genom att det är det begrepp som används av
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-11-23

§ 112 forts
energimyndigheten.
§ 5 Samrådsgrupp
I nuvarande förbundsordning anges att KAK kommittén med arbetsutskott utgör medlemmarnas medlemsforum. Förslag är att kommunstyrelsernas presidium och kommuncheferna i medlemskommunerna istället
utgör förbundets medlemsforum.
§ 25 Ikraftträdande
Reviderad förbundsordning föreslås gälla från 1 januari 2013.
Direktionens beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbunds förbundsordning revideras
(överstruken text) samt kompletteras (kursiv stil) enligt nedanstående.
1. § 4 Förbundets uppgifter
- alkohollagen inom område gällande folköl
- lag om energideklaration
- plan- och bygglagen vad avser myndighetsutövning utom de delar
som avser planläggning i kap 2 4-7 samt rådgivning kring dessa
frågor
- förordning om ventilationskontroll av ventilationssystem i byggnader
- klimat- och energirådgivning
§ 5 Samrådsgrupp
För hantering av medlemsfrågor som rör förbundet ska medlemmarna
i förbundet inrätta ett medlemsforum. Medlemsforumet utgörs av
KAK-kommittén och dess arbetsutskott kommunstyrelsernas presidium
och kommuncheferna i medlemskommunerna.
§ 25 Ikraftträdande
Denna förbundsordning träder i kraft den 1 januari 2011 2013, under
förutsättning att den godkänts och undertecknats av samtliga förbundsmedlemmar.
2. Ovanstående revideringar i Västra Mälardalens Myndighetsförbunds
förbundsordning översänds till Arboga och Kungsörs kommunfullmäktige för fastställande.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Skickas till förbundsmedlemmarna + handling och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-11-23

§ 113

Dnr 122/2012-002

Beslutsattestanter för år 2013
Från förbundschefen föreligger upprättat förslag i rubricerat ärende daterad den 7 november 2012.
Sakgranskare är den som har insikt i den ekonomiska händelsen.
Direktionens beslut
1. Förbundschef XXX, med direktionens ordförande XXX som ersättare,
utses till beslutsattestant år 2013 för:
ID 30000 Förbundsdirektion
ID 30001 Revision
2. Förbundschef XXX, med enhetssamordnare XXX som ersättare, utses
till beslutsattestant år 2013 för:
ID 30099 Felkontering löner
ID 31000 VMMF administration
ID 32100 Bygglov administration
ID 32200 Bygglov
ID 32300 Energirådgivning
ID 33100 Miljö- och hälsoskydd administration
ID 33200 Miljö- och hälsoskydd
ID 90100 Pensioner
ID 90400 Avskrivning externa
ID 91000 Kommunbidrag
ID 93000 Internränta
ID 94000 Finansiella intäkter/kostnader
ID 95000 Extra ord intäkter/kostnader
ID 96000 Avskrivning
ID 99999 Årsomslutning investeringar
ID 90200 Oförutsett
ID 30100 Besparing
ID 99000 Årets resultat

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

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-11-23

§ 114

Dnr 123/2012-002

Polishandräckning för år 2013
Årlig förnyelse av förteckning över de personer inom Västra Mälardalens
Myndighetsförbund som under år 2013 är behöriga att begära polishandräckning och personefterlysning.
Förbundschef XXX
Enhetssamordnare bygg XXX
Byggnadsinspektör XXX
Byggnadsinspektör XXX
Byggnadsinspektör XXX
Miljö- och hälsoskyddsinspektör XXX
Miljö- och hälsoskyddsinspektör XXX
Miljö- och hälsoskyddsinspektör XXX
Miljö- och hälsoskyddsinspektör XXX
Miljö- och hälsoskyddsinspektör XXX
Miljö- och hälsoskyddsinspektör XXX
Miljö- och hälsoskyddsinspektör XXX
Miljö- och hälsoskyddsinspektör XXX
Miljö- och hälsoskyddsinspektör XXX
Miljö- och hälsoskyddsinspektör XXX
Miljöhandläggare XXX
Direktionens beslut
Ovanstående personer bemyndigas att under 2013, i förekommande fall,
begära polishandräckning och personefterlysning.

Skickas till
Polismyndigheten i Västerås
Närpolisområde Västra Mälardalen
Berörda
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-11-23

§ 115

Dnr 113/2012-028

Klämdagar 2013
Under år 2013 infaller 5 klämdagar, fredag den 10 maj, fredag den 7 juni,
måndag den 23 december, fredag den 27 december och måndag den 30
december.
Personalutskottet i Arboga beslutade den 1 oktober 2012, § 28 att ovanstående klämdagar kan inarbetas av personal med flexibel arbetstid i Arboga
kommun.
Inom Västra Mälardalens Myndighetsförbund brukar klämdagar inarbetas
av personalen om arbetet så tillåter och erforderlig service till allmänheten
kan upprätthållas.
Förbundschefen förtydligar att lägsta godtagbara bemanning innebär att
minst 1 medarbetare finns tillgänglig på Västra Mälardalens Myndighetsförbunds kontor under klämdagarna.
Direktionens beslut
Under år 2013 kan fredag den 10 maj, fredag den 7 juni, måndag den 23
december, fredag den 27 december och måndag den 30 december inarbetas av personal under förutsättning att erforderlig service till allmänheten
kan upprätthållas.

Skickas till
Västra Mälardalens Kommunalförbund/lön
Västra Mälardalens Myndighetsförbunds kontor
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-11-23

§ 116

Änr MI 2012-1035
Änr BLOV 2012-440

Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fritidshus på Östersäby 2:19 i Kungsörs kommun
Sökande: XXX, XXX, XXX
Från sökanden har inkommit ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av två mindre fritidshus på Östersäby 2:19 i Kungsörs
kommun.
För området gäller den fördjupade översiktsplanen för Åkholmen – Lövnäsområdet. Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att med hänsyn till allmänna och enskilda intressen klarlägga lämplig markanvändning för att möjliggöra en önskad utveckling av området. Planen avses
ligga till grund för kommunens beslut i prövning av strandskyddsdispenser och bygglov. Byggnationen hamnar inom det område, som enligt den
fördjupade översiktsplanen utpekats som område lämplig för bebyggelse.
Tilltänkt tomtplats är belägen inom det utökade strandskyddsområde
som sträcker sig 300 meter från strandlinjen och är väl avskild från Mälaren. Avståndet från strandlinjen till placeringen av husen är ca 200
meter.
Fastigheten ligger inom riksintresseområde för rörligt friluftsliv och
området kan jämställas med ett så kallat LIS- område (landsbygdsutveckling i strandnära läge)
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:


Ordförandes sign.

redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse
för strandskyddets syften

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-11-23

§ 116 forts
De planerade åtgärden bedöms inte påverka naturmiljön västentligt eller
bidra till att tillgängligheten för allmänheten till strandområdet försämras.
Den nya bebyggelsen på Östersäby 2:19 kompletterar bebyggelsen på Östersäby 1:27 och binder ihop fastigheterna på ett naturligt sätt.
Inga hinder föreligger för iordningsställande av en eventuell vatten- och
avloppsanläggning. En ny avloppsanläggning är tillståndspliktig och en
ansökan ska lämnas till miljö- och hälsoskyddsenheten innan eventuellt
avlopp inrättas. En ny avloppsanläggning får inte påverka grundvattnet
negativt, vilket ställer krav på utformningen.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att dispens kan ges från strandskyddsbestämmelserna.
Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas.
Direktionens beslut
1. Med stöd av miljöbalken 7 kap § 18 b lämnas dispens från strandskyddet för två fritidshus på 36 m² vardera på fastigheten Östersäby 2:19.
2. Med stöd av miljöbalken 7 kap § 18 b lämnas dispens från strandskyddet för friggebod på maximalt 15m² på fastigheten Östersäby 2:19.
3. Med stöd av miljöbalken 7 kap § 18 b lämnas dispens från strandskyddet för container på maximalt 6m² på fastigheten Östersäby 2:19.
4. 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. Miljöbalken 7 kap § 18 c pkt 1
5. Särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet föreligger då
byggnad, anläggning, verksamhet eller åtgärd bidrar till utvecklingen
av landsbygden. Miljöbalken 7 kap § 18 d
6. Tomtplatsbestämning på Östersäby 2:19 görs enligt gränsen för nytt
bebyggelseområde i den fördjupade översiktsplanen för Åkholmen –
Lövnäsområdet. Miljöbalken 7 kap § 18 f

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-11-23

§ 116 forts
7. Gränsen mellan tomtplats och naturmiljö ska i väster och norr markeras med häck, staket, mur eller liknande. Miljöbalken 7 kap § 18 f
8. 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. Miljöbalken 7 kap § 18 h
9. Med stöd av plan- och bygglagen 9 kap 31 § (2010:900) beviljas bygglov
för nybyggnad av två fritidshus på Östersäby 2:19.
10. Avgift för bygglov/startbesked 10 644 kronor + strandskyddsdispens
4 400 kronor fastställs enligt antagen taxa av Västra Mälardalens Myndighetsförbund.

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 och ansökan
Lantmäterimyndigheten + karta
Trafikverket + karta
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-11-23

§ 117

Änr MI 2012-1041
Änr BLOV 2012-446

Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov på Östersäby 1:27 i Kungsörs kommun
Sökande: XXX, XXX, XXX
Från sökanden har inkommit ansökan om bygglov för ändrad användning
av del av garage till fritidshus och strandskyddsdispens för brygga på 15
m² och container om ca 35 m² (2,5x14 m) på Östersäby 1:27 i Kungsörs
kommun.
Containern är placerad inom redan fastställd tomtplats men inom strandskyddsområde. Containern ska permanentas, kläs in och förses med tak
för att ge ett bättre intryck.
Den 29 maj 2007 beviljade bygg- och miljönämnden i Kungsör bygglov
och strandskyddsdispens för bostadshus i närhet till befintligt garage. Då
inget bostadshus uppförts på fastigheten avser ägaren att ändra del av
garage till fritidshus.
För området gäller den fördjupade översiktsplanen för Åkholmen – Lövnäsområdet, antagen av kommunfullmäktige i Kungsörs kommun 24 februari 2003. Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att med hänsyn
till allmänna och enskilda intressen klarlägga lämplig markanvändning
för att möjliggöra en önskad utveckling av området. Planen avses ligga till
grund för kommunens beslut i prövning av strandskyddsdispenser och
bygglov.
Fastigheten är belägen inom det utökade strandskyddsområde som
sträcker sig 300 meter från strandlinjen på Mälaren, både ut i vattnet
och upp på land och ligger inom riksintresseområde för rörligt friluftsliv. Området kan jämställas med ett så kallat LIS- område (landsbygdsutveckling i strandnära läge)
Garaget och containern är belägna inom område utpekat som nytt bebyggelseområde i den fördjupade översiktsplanen och är placerade inom redan beslutad tomtplats (beslut togs i samband med strandskyddsdispens
för garaget den 29 maj 2007).
Strandskyddet är ett tungt vägande allmänt intresse. Lagstiftarna har utgått från att restriktivitet därför alltid ska gälla för dispenser. Syftet med
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-11-23

§ 117 forts
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.
 redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse
för strandskyddets syften
Strandskyddsdispens och tomtplats för befintligt garage beslutades när
garaget byggdes varför någon ny dispens för ändrad användning ej krävs.
Containern är placerad inom redan beslutad tomtplats där marken redan
är ianspråktagen på ett sådant sätt att den saknar betydelse för naturmiljön. Marken har tidigare varit åkermark men är idag gräsmatta. Avståndet
från strandlinjen till placeringen av containern är cirka 200 meter. Containern syns inte från strandlinjen då det är en höjd emellan. Fastigheten är
redan bebyggd med garage och containern är placerad längre från strandlinjen än befintlig byggnad.
Den befintliga fasta bryggan ska tas bort och ersättas med en flytbrygga
på 15 m² . Flytbryggan har tidigare varit placerad på den intilliggande
stranden men krav på att den ska tas bort har tidigare riktats till fastighetsägarna. Den nu tänkta placeringen är mer skymd och ligger intill ett
litet buskage och bidrar inte på samma sätt till privatisering. Skyltar eller
anordningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas på
bryggan för ej förekomma.
Inga hinder föreligger för iordningsställande av vatten- och avloppsanläggning. En ny avloppsanläggning är tillståndspliktig och en ansökan ska
lämnas till miljö- och hälsoskyddsenheten innan eventuellt avlopp inrättas. En ny avloppsanläggning får inte påverka grundvattnet negativt, vilket ställer krav på utformningen.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att containern och bryggan inte
påverkar naturmiljön och tillgängligheten negativt och att dispens kan ges
från strandskyddsbestämmelserna.
Den ändrade användningen från del av garage till fritidshus anses lämplig
med hänsyn till tidigare beviljat bygglov, gällande områdesbestämmelser
och att området redan är ianspråktaget för bebyggelse. Bygglovenheten
bedömer att bygglov kan beviljas.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-11-23

§ 117 forts
Direktionens beslut
1. Med stöd av miljöbalken 7 kap 18 b § lämnas dispens från strandskyddet för container på cirka 35 m² inom tomtplats på Östersäby 1:27.
2. Med stöd av miljöbalken 7 kap 18 b § lämnas dispens från strandskyddet för en flytbrygga på 15 m² i strandlinjen på Östersäby 1:27 . Flytbryggan ska ersätta tidigare fast brygga.
3. Bryggan får ej förses med skyltar eller andra anordningar som hindrar eller
avhåller allmänheten från att vistas på bryggan. Miljöbalken 7 kap 18 f §
4. 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 och anläggning måste för sin funktion
ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området.
Miljöbalken 7 kap 18 c pkt 1, 3 § och 18 d §
5. Särskilt skäl föreligger för att ge dispens från strandskyddet då byggnad, anläggning, verksamhet eller åtgärd bidrar till utvecklingen av
landsbygden. Miljöbalken 7 kap 18 d §
6. 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. Miljöbalken 7 kap 18 h §
7. Med stöd av plan- och bygglagen 9 kap 31 § (2010:900) beviljas bygglov
för ändrad användning av del av garage till fritidshus på Östersäby
1:27.
8. Avgift för bygglov/startbesked 5 487 kronor + strandskyddsdispens
4 400 kronor fastställs enligt antagen taxa av Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
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 och ansökan, Lantmäterimyndigheten + karta,
Trafikverket + karta, sökanden och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-11-23

§ 118

Änr BLOV 2012-517

Ansökan om tillbyggnad av industri på Skopan 4 i Kungsörs kommun
Sökande: XXX, XXX, XXX
Ansökan innebär tillbyggnad av industri med personalutrymmen om ca
115 m² på Skopan 4 i Kungsörs kommun.
Tillbyggnaden kommer delvis att placeras på område med ledningsrätt.
På fastigheten finns servitut till förmån för Kungsörs kommun avseende
underjordiska ledningar. Kungsörs kommun har i dagsläget inget behov
av ledningsrätten då ledningarna är dragna på annan plats i gatan. Ansökan om reglering gällande ledningsrätten är inskickad till Lantmäterimyndigheten.
Bygglovenheten tillstyrker åtgärden.
Direktionens beslut
Rätten att besluta om bygglov, när befintlig ledningsrätt på fastigheten är
reglerad, delegeras till enhetssamordnaren på bygglovenheten.

Skickas till
Enhetssamordnare bygglov
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-11-23

§ 119

Dnr 111/2012-007

Revisionsrapport ”Granskning av delårsbokslut 2012”
Från revisorerna har den 16 oktober 2012 inkommit revisionsrapport
”Granskning av delårsbokslut 2012”.
Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten i allt väsentligt är
förenligt med de beslutade finansiella målen och verksamhetsmålen i förbundsordningen och budgeten för 2012.
Direktionens beslut
Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

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

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-11-23

§ 120

Dnr 93/2012-460

Rapport om utförd revision av lokal livsmedelskontroll
Länsstyrelsen har den 28 augusti 2012 utfört revision av den lokala livsmedelskontrollen som Västra Mälardalens Myndighetsförbund ansvarar
för.
En preliminär rapport från Länsstyrelsen inkom den 5 september 2012 där
Västra Mälardalens Myndighetsförbund gavs tillfälle till yttrande senast
den 1 november 2012.
Förbundsdirektionen har den 17 oktober 2012, § 104, yttrat sig över rapporten till Länsstyrelsen.
Den 8 november 2012 inkom Länsstyrelsen med slutlig rapport i ärendet.
Länsstyrelsen anser att myndighetens åtgärdsplan och yttrande angående
avvikelsen som noterades vid revisionen av den lokala livsmedelskontrollen är tillfredsställande och avslutar ärendet.
Direktionens beslut
Rapporten läggs till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-11-23

§ 121

Dnr 25/2012-002

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande för oktober månad 2012
1. Central administrations delegationslista för perioden 1 oktober till den
31 oktober 2012.
2. Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 oktober
till den 31 oktober 2012.
3. Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 oktober till den 31
oktober 2012.
4. Av förbundschefen lämnade synpunkter vid samråd med Lantmäterimyndigheten den 12 november 2012.
Dnr 53/2012-002
Direktionens beslut
Redovisningen av delegationsbeslut/yttranden godkänns.

Skickas till
Akterna
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-11-23

§ 122

Dnr 109/2011-041

Måluppföljning till och med den 31 oktober 2012
Från Västra Mälardalens Myndighetsförbunds kontor föreligger rapport
om måluppfyllelse till och med den 31 oktober 2012.
Direktionens beslut
Rapporten läggs till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-11-23

§ 123

Direktionen beslutar att till handlingarna lägga
1. Mark- och miljödomstolens dom den 12 september 2012 avseende tillstånd till grustäkt på Kungsörs Allmänning 1:1, Lockmora 1:28 och
Hogsta 1:5 i Kungsörs kommun. Mark- och miljödomstolen avslår
överklagandet.
Änr MI 2011-422
2. Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 12:53. Delegationsordning enligt miljöbalken och livsmedelslagen.
Dnr 116/2012-400
3. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsbestämning berörande Skolstugan 1-4, Sturestaden
3:1 och 3:11 samt fastighetsreglering berörande Skolstugan 1-4 samt
ledningsåtgärd i Arboga kommun.
Dnr 7/2012-245
4. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende ledningsrättsförrättning berörande befintliga jordförlagda
starkströmsledningar inom Arboga kommun (Etapp Arboga 1B) samt
upphävande av befintliga ledningsrätter i Arboga kommun.
Dnr 7/2012-245
5. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsbestämning berörande Ekeby 2:4, 3:13, 3:15 och 4:1.
Avstyckning från Ekeby 4:1 samt fastighetsreglering berörande Ekeby
4:2 och styckningslotten i Arboga kommun.
Dnr 7/2012-245
6. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Urvalla 1:9, 1:20 och 1:23 i Arboga kommun.
Dnr 7/2012-245
7. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Berga 1:49 och Ekeby 1:13 i Arboga kommun.
Dnr 7/2012-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 19

