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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

Blad 1

2020-11-25

Innehåll
Information

2

Delegation att besluta om lov, förhandsbesked och
strandskyddsdispens

3

Huvudöverenskommelse, HÖK 20, med OFRs förbundsområde Allmän
kommunal verksamhet

4

Revisionsrapport ”Översiktlig granskning av delårsrapport 2020-08-31”

5

Budget 2021

6

Mål 2021

7

Yttrande över förslag till planprogram för tätortens utveckling i
Kungsörs kommun

8

Beslutsattestanter 2021

9

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Knatthäll i Arboga
kommun

10

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Vavle i Kungsörs
kommun

12

Ansökan om bygglov för cistern på Norra skogen i Arboga kommun

14

Byggsanktionsavgift för påbörjad byggnation utan startbesked på
Sörfennsta i Kungsörs kommun

16

Ekonomirapport

18

Måluppföljning till och med 31 oktober 2020

19

Delegationsbeslut

20

Handlingar för kännedom

21

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-11-25

§ 95

Information
Förbundschefen informerar om Covid-19 och trängseltillsyn samt förslag
till Intern kontrollplan 2021.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-11-25

§ 96

Dnr 33/2019-002

Delegation att besluta om lov, förhandsbesked och strandskyddsdispens
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar delegation till Dan Avdic
Karlsson och Gunilla A.Aurusell att var för sig fatta beslut om lov och förhandsbesked enligt plan- och bygglagen samt strandskyddsdispens enligt
miljöbalken under perioden 26 november 2020 till 23 mars 2021.
Sammanfattning
Ärenden om lov (inklusive strandskyddsdispens), förhandsbesked och anmälan ska handläggas skyndsamt. I plan- och bygglagen finns bestämmelser om tidsfrist för handläggning av ärenden om lov, förhandsbesked och
anmälan. Beslut i ärenden om lov eller förhandsbesked ska tas inom tio
veckor och i anmälningsärenden inom fyra veckor.
Med anledning av covid-19 och för att kunna uppfylla bestämmelserna i
plan- och bygglagen om tidsfrister i de fall förbundsdirektionens sammanträde inte kan inväntas lämnas delegation till ordförande och vice ordförande att var för sig kunna fatta beslut under perioden 26 november 2020
till 23 mars 2021.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-11-25

§ 97

Dnr 52/2020-021

Huvudöverenskommelse, HÖK 20, med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund antar bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 20 och tecknar lokalt kollektivavtal LOK 20
efter framställan från respektive riksorganisation i enlighet med centrala
förhandlingsprotokollet.
Handlingar som ingår i beslutet
• Sveriges Kommuner och Regioner cirkulär 20:44
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Regioner och arbetsgivarorganisationen Sobona
enades den 3 november 2020 om ny huvudöverenskommelse, HÖK 20, för
OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet.
Sveriges Kommuner och Regioner och arbetsgivarorganisationen Sobona
rekommenderar berörda arbetsgivare som utgör kommunalförbund att
anta bestämmelserna enligt HÖK 20 för tillämpning från den 1 november
2020 samt efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt
kollektivavtal, LOK 20, i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet.

Skickas till
Lönekontoret/VMKF
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-11-25

§ 98

Dnr 48/2020-007

Revisionsrapport ”Översiktlig granskning av delårsrapport
2020-08-31”
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tagit del av revisionsrapporten ”Översiktlig granskning av delårsrapport 2020-08-31”och har inget att
tillägga.
Handlingar som ingår i beslutet
• Revisionsrapport den 12 oktober 2020
Sammanfattning
Från revisorerna har inkommit revisionsrapport i rubricerat ärende med
begäran om yttrande senast den 31 januari 2021.

Skickas till
Revisorerna
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-11-25

§ 99

Dnr 28/2020-042

Budget 2021
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetförbund fastställer budget för 2021.
Handlingar som ingår i beslutet
• Budget den 16 november 2020
Sammanfattning
Från förbundschefen finns upprättat förslag till budget 2021 den 16 november 2020. Information enligt MBL § 19 sker den 19 november 2020.
Information enligt MBL § 19 har skett den 19 november 2020. Arbetstagarparterna har inga synpunkter.

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

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-11-25

§ 100

Dnr 28/2020-042

Mål 2021
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer mål för 2021.
Handlingar som ingår i beslutet
• Mål 2021 den 18 november 2020
Sammanfattning
Från förbundskontoret finns upprättat förslag till mål för 2021.

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

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-11-25

§ 101

Dnr 49/2020-212

Yttrande över förslag till planprogram för tätortens utveckling i Kungsörs kommun
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar följande synpunkter på
förslag till planprogram för tätortens utveckling i Kungsörs kommun.
1

För att erhålla en attraktiv och hållbar utveckling av tätorten behövs ett
gediget planeringsarbete som senare följs upp genom prövning av
bygglov. I gällande översiktsplan finns många goda tankar om den
framtida utvecklingen redovisade. I planprogrammet hänvisas generellt till att översiktsplanen är det grundläggande dokumentet, men
man bör göra kopplingar eller lyfta in de adekvata delarna om önskvärd bebyggelseutveckling. Risken är annars stor att mycket av det
som förmedlas i översiktsplanen går förlorad vid kommande detaljplanering. Särskilt angeläget är avsnitten om gestaltning och kulturmiljöfrågorna.

2

I översiktsplanen nämns vattenplanering, det saknar anknytning till
vatten i planprogrammet.

3

Ambitionen om gestaltningen av Kungsörs ”skyltfönster” mot bland
annat E20 och järnvägen bör beskrivas.

4

Ett underlag för kulturhistoriska bedömningar i tätorten bör tas fram.

Handlingar som ingår i beslutet
• Planprogram den 12 oktober 2020
• Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2020
Sammanfattning
Från kommunstyrelsen/Kungsörs kommun har inkommit planprogram i
rubricerat ärende för yttrande senast den 7 december 2020.
Planprogrammet anger inriktningen för tätortens utveckling och ska ses
som ett komplement till den gällande översiktsplanen. Programmet pekar
ut flera möjliga områden för bostäder, förskola och särskilda boenden.
Skickas till kommunstyrelsen/Kungsörs kommun och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-11-25

§ 102

Dnr 51/2020-002

Beslutsattestanter 2021
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund utser beslutsattestant med ersättare för respektive ID för år 2021 enligt följande:
1

XXX, med XXX som ersättare, för ID 30000 (Förbundsdirektion) och ID
30100 (Revision).

2

XXX, med XXX som ersättare, för ID 30200 (Besparing), ID 31000
(VMMF administration), ID 31099 (Felkontering löner), ID 32100
(Bygglov administration), ID 32200 (Bygglov), ID 33100 (Miljö- och hälsoskydd administration), ID 33200 (Miljö- och hälsoskydd), ID 33300
(Alkoholtillstånd m.m), ID 90100 (Pensioner), ID 90200 (Oförutsett), ID
90400 (Avskrivningar externa), ID 91000 (Internränta), ID 93000 (Kommunbidrag), ID 94000 (Finansiella int/kostn), ID 95000 (Extraordn
int/kostn), ID 96000 (Avskrivning), ID 99000 (Årets resultat), ID 99300
(investeringar), ID 99998 (VMMF drift), ID 99999 (VMMF investeringar)

Handlingar som ingår i beslutet
• Förteckning beslutsattestanter den 17 november 2020
Sammanfattning
Från förbundskontoret finns förslag till beslutattestanter för år 2021.

Skickas till
Revisorerna + handling
Berörda
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-11-25

§ 103

Änr MI 2020-942

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Knatthäll i
Arboga kommun
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar XXX, förbud med vite
att släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för
hus nr 1 på fastigheten Knatthäll XXX i Arboga kommun.
1

Med vite om 70 000 kronor förbjuda utsläpp av avloppsvatten till den
bristfälliga avloppsanordningen. Förbudet gäller från och med den dag
som infaller nio månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.

2

Avgift på 2 940 kronor tas ut för tre timmars handläggningstid i ärendet enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2020. Faktura
på avgiften skickas separat.

3

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

Beslutet har fattats 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 §.
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.
Handlingar som ingår i beslutet
• Inspektionsrapport den 22 maj 2018
• Delegationsbeslut den 28 mars 2019
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 10 november 2020

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-11-25

§ 103 forts
Sammanfattning
Vid tidigare avloppsinventering bedömdes avloppsanordningen på Knatthäll i Arboga kommun vara bristfällig men inga krav ställdes på åtgärder.
Uppföljning gjordes 2018 genom inspektion, då konstaterades avloppsanordningen vara bristfällig och i behov av åtgärder. Avloppsanordningen
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.

Skickas till
XXX
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-11-25

§ 104

Änr MI 2020-941

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Vavle i
Kungsörs kommun
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar förbud med vite att
släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus
nr 1 på fastigheten Vavle XXX i Kungsörs kommun.
1

Förbud med vite om 35 000 kronor gäller för XXX. Förbudet gäller från
och med den dag som infaller nio månader efter att detta beslut vunnit
laga kraft.

2

Förbud med vite om 35 000 kronor gäller för XXX. Förbudet gäller från
och med den dag som infaller nio månader efter att detta beslut vunnit
laga kraft.

3

Avgift på 2 940 kronor tas ut för tre timmars handläggningstid i ärendet enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2020. Faktura
på avgiften skickas separat.

4

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

Beslutet har fattats 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 §.
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.
Handlingar som ingår i beslutet
• Inspektionsrapport den 15 november 2016
• Delegationsbeslut den 21 januari 2019
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 10 november 2020

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-11-25

§ 104 forts
Sammanfattning
Vid avloppsinventeringen 2016 konstaterades brister i avloppsanordningen på Vavle i Kungsörs kommun. Avloppsanordningen 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.

Skickas till
XXX
XXX
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-11-25

§ 105

Änr BLOV 2020-211

Ansökan om bygglov för cistern på Norra skogen i Arboga
kommun
Beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar bygglov för nyanläggning av ovanjordisk tankstation på 110 m3 med tillhörande prispylon
på fastigheten Norra skogen XXX 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) Bygglovet får verkställas (påbörjas) tidigast fyra veckor efter det att
beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om det
inte har fått laga kraft.
c) Åtgärden får inte påbörjas förrän Västra Mälardalens Myndighetsförbund har gett startbesked.
d) Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd
skickas separat

2

Avgift på 9 205 kronor tas ut för bygglov, startbesked, expediering och
underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2020. Faktura på avgiften skickas separat

Beslut har fattats med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 30, 42 a, 43 §§
och 10 kap 3 §.
Handlingar som ingår i beslutet
• Ansökan om bygglov den 11 juni 2020
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 13 november 2020
Sammanfattning
Ansökan avser nyanläggning av ovanjordisk tankstation på 110 m3 med
tillhörande prispylon på fastigheten Norra skogen i Arboga kommun. Åtgärden är planenlig.
Ärendet har remitterats till berörda myndigheter och närboende.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-11-25

§ 105 forts
Arboga Vatten och Avlopp AB framför följande:
Nuvarande placering av prispylon är över VA-ledningar, placering får ej
ske närmare än 7 meter från VA-ledningarnas centrumlinje. Dagvattenhantering inom fastighet enligt avtal måste redovisas. Arboga Vatten och
Avlopp AB ska ta del av underlag för dimensionering och rening kapacitet
hos oljeavskiljare.
Arboga kommun framför följande:
Prispylonen placeras på kommunen fastighet och dessutom över vattenledningar. Prispylonen ska ligga på sökandens fastighet. In- och utfart ska
ske mot den delen av Burkapsvägen. Eventuella andra in- och utfartslösningar ska avtalas med kommunen och fastighetsägare.
Sökanden har flyttat prispylonen från kommunens fastighet och lämnat
reviderad handling samt framför att när det gäller in- och utfart och dess
utsträckning i längd så är den ritad som ett förslag och önskar diskutera
med kommunen hur denna del ska utformas.
Arboga kommun och Arboga Vatten och Avlopp AB har inga ytterligare
synpunkter mot den nya placeringen.
Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas.
För att genomföra åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig är XXX, utsedd.

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-11-25

§ 106

Änr BLOV 2020-136

Byggsanktionsavgift för påbörjad byggnation utan startbesked på Sörfennsta i Kungsörs kommun
Beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar om byggsanktionsavgift på 23 472 kronor för JMN Fastigheter AB, XXX, i egenskap av
byggherre ha påbörjat byggnationen utan startbesked på Sörfennsta
XXX i Kungsör kommun.

2

Byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.

3

Avgifterna ska betalas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
Faktura på avgiften skickas separat

Beslut har fattats med stöd av plan- och bygglagen 10 kap. 3 §, 11 kap 51,
53, 54, 57 punkt 2, 58, 59, 61, 63 §§. Plan- och byggförordning 9 kap. 1, 3a, 6
punkt 1 §§.
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.
Handlingar som ingår i beslutet
• Ansökan om bygglov 28 april 2020
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 16 november 2020
Sammanfattning
Bygglov för nybyggnad av två småhus på Sörfennsta i Kungsörs kommun
beviljades den 25 juni 2020.
Efter platsbesök den 24 augusti 2020 konstaterades att arbete med grundläggning påbörjats utan startbesked.
Tekniskt samråd hölls den 25 augusti 2020.
Enligt plan- och byggförordningen ska avgiften bestämmas till hälften av
det ursprungliga belopp om den avgiftsskyldige när åtgärden påbörjades
hade fått bygglov för åtgärden.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-11-25

§ 106 forts
Mot bakgrund av oskäligt lång handläggning, då kallelsen till samråd
skickades ut två veckor efter beslut om lov och tiden för samrådet planerades sju veckor framåt, bedömer bygglovenheten att det finns skäl att sätta
ned avgiften ytterligare. Överträdelsen bedöms också vara av mindre allvarlig art varför sanktionsavgiften kan sättas ned till en fjärdedel.
Kommunicering har skett och synpunkter har kommit in från sökanden.

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-11-25

§ 107

Dnr 8/2020-042

Ekonomirapport
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till
handlingarna.
Handlingar som ingår i beslutet
• Ekonomirapport den 11 november 2020
Sammanfattning
Ekonomirapporten visar för närvarande ett överskott på 60 000.
I ekonomirapporten redovisas likvida medel till och med den 31 oktober
2020.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-11-25

§ 108

Dnr 45/2019-041

Måluppföljning till och med 31 oktober 2020
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten om måluppfyllelse till handlingarna.
Handlingar som ingår i beslutet
• Rapport måluppfyllelse den 2 november 2020

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-11-25

§ 109

Dnr 13/2020-002

Delegationsbeslut
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Handlingar som ingår i beslutet
• Central administrations delegationslista för perioden 1 oktober till den
31 oktober 2020.
•

Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 oktober
till den 31 oktober 2020.

•

Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 oktober till den 31 oktober 2020.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-11-25

§ 110

Handlingar för kännedom
1

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning,
ärendenummer U19137, avseende ledningsrätt för vatten och optokabel i Arboga kommun.
Dnr 6/2020-245

2

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning,
ärendenummer U19316, avseende fastighetsreglering berörande Hasta
i Arboga kommun. Dnr 6/2020-245

3

Ordförandebeslut med anledning av Covid-19. Endast ordinarie ledamöter får delta på sammanträdet 25 november 2020.
Dnr 53/2020-009

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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