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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

Blad 1

2021-04-21

Innehåll
Strategisk och ekonomisk flerårsplan 2022-2024, SEP

2

Revisionsrapport, Granskning bokslut och årsredovisning 2020

3

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

4

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av poolhus på
Östtuna i Kungsörs kommun

6

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på Lunger i Arboga
kommun

8

Ekonomirapport

10

Måluppföljning till och med 31 mars 2021

11

Delegationsbeslut

12

Handlingar för kännedom

13

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-04-21

§ 35

Dnr 34/2021-042

Strategisk och ekonomisk flerårsplan 2022-2024, SEP
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner upprättad strategisk
och ekonomisk plan för åren 2022-2024.
Handlingar som ingår i beslutet
• Strategisk och ekonomisk flerårsplan 2022-2024 den 14 april 2021
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 14 april 2021
Sammanfattning
Förslag till strategisk och ekonomisk plan för 2022-2024 har upprättats.
Planen redovisas de förändringar av kostnader och intäkter som förbundet har kännedom om och hur de påverkar verksamheten.
Information enligt § 19 MBL har skett den 15 april 2021. Arbetstagarparterna har ingen erinran.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-04-21

§ 36

Dnr 48/2020-007

Revisionsrapport, Granskning bokslut och årsredovisning
2020
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger revisionsrapporten till
handlingarna.
Handlingar som ingår i beslutet
• Revisionsrapport den 31 mars 2021
Sammanfattning
Från revisorerna har inkommit revisionsrapport i rubricerat ärende.

Skickas till
Revisorerna
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-04-21

§ 37

Änr MI 2021-277

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Alväng i Arboga kommun
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar förbud med vite att
släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus
nr 1 på fastigheten Alväng XXX i Arboga 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 3 180 kronor tas ut för tre timmars handläggningstid i ärendet enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2021. 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 27 november 2018
• Delegationsbeslut den 25 november 2019
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 31 mars 2021

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-04-21

§ 37 forts
Sammanfattning
Vid avloppsinventeringen 2018 konstaterades brister i avloppsanordningen på Alväng i Arboga 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 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-04-21

§ 38

Änr MI 2021-222

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av poolhus på Östtuna i Kungsörs kommun
Petter Westlund, C, anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar strandskyddsdispens
för nybyggnad av poolhus på fastigheten Östtuna XXX i Kungsörs
kommun.
a) Särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet föreligger då
marken redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syften.
b) Tomtplats bestäms enligt situationsplan den 31 mars 2021. Arbetet
får inte ta mer mark i anspråk än vad som angetts i ansökan.
c) 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.

2

Avgift på 4 240 kronor tas ut för strandskyddsdispens enligt Västra
Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2019. Faktura på avgiften skickas
separat

Beslutet har fattats med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b, 18 c pkt 1, 18 f och
18 h §§ och förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 9 kap. 5 §, samt förbundets taxa.
Länsstyrelsen kan överpröva förbundets beslut om strandskyddsdispens.
Länsstyrelsen har tre veckor på sig att granska beslutet, räknat från den
dag beslutet kom in till myndigheten. Sökanden uppmanas att avvakta tiden för överprövning innan arbete med de ansökta åtgärderna påbörjas.
Handlingar som ingår i beslutet
• Ansökan om strandskyddsdispens den 2 mars 2021
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 31 mars 2021
Sammanfattning
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av poolhus på fastigheten Östtuna i Kungsörs kommun.
Fastigheten omfattas av strandskydd 100 meter.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-04-21

§ 38 forts
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att syftet med strandskyddet inte
motverkas och att det finns särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet då marken redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det
saknar betydelse för strandskyddets syften.

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

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-04-21

§ 39

Änr BLOV 2021-94

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på
Lunger i Arboga kommun
Förslag till beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Lunger 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 18 717 kronor tas ut för bygglov, startbesked, expediering
och underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds
taxa 2021. Faktura på avgiften skickas separat

Beslut har fattats med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 31, 42 a, 43 §§, 10
kap 9 §.
Handlingar som ingår i beslutet
• Ansökan om bygglov inkommen den 16 mars 2021
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 8 april 2021
Sammanfattning
Ansökan avser nybyggnad av fritidshus ca 107 m² på fastigheten Lunger i
Arboga kommun. Vatten- och avlopp kommer att anslutas till det kommunala VA-nätet.
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Inga
kända fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar finns registrerade i
närområdet.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-04-21

§ 39 forts
Ärendet har remitterats till närboende och myndigheter.
Länsstyrelsen har ingen erinran. Miljö- och hälsoskyddsenheten ser inga
hinder för nybyggnad av fritidshus på den planerade platsen. Inga övriga
synpunkter har kommit in.
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 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-04-21

§ 40

Dnr 3/2021-042

Ekonomirapport
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till
handlingarna.
Handlingar som ingår i beslutet
• Ekonomirapport den 12 april 2021
Sammanfattning
Ekonomirapporten visar för närvarande ingen avvikelse.
I ekonomirapporten redovisas likvida medel till och med den 31 mars
2021.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-04-21

§ 41

Dnr 28/2020-042

Måluppföljning till och med 31 mars 2021
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten om måluppfyllelse till handlingarna.
Handlingar som ingår i beslutet
• Rapport måluppfyllelse den 1 mars 2021

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-04-21

§ 42

Dnr 2/2021-002

Delegationsbeslut
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Handlingar som ingår i beslutet
• Central administrations delegationslista för perioden 1 mars till den 31
mars 2021.
•

Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för 1 mars till den 31
mars 2021.

•

Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 mars till den 31 mars
2021.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-04-21

§ 43

Handlingar för kännedom
1

Samverkansavtal om energi- och klimatrådgivning 2021-2022.
Dnr 31/2021-050

2

Bekräftelse på anmälan om registrering av livsmedelsanläggning,
Gårdsbutiken i Smedby AB, i Arboga kommun.
Änr MI 2021-89

3

Bekräftelse på anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, Oljevägens gruppbostad, i Arboga kommun.
Änr MI 2021-318

4

Bekräftelse på anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, Class
Food I Sverige AB, i Kungsörs kommun.
Änr MI 2021-252

5

Bekräftelse på anmälan om registrering av livsmedelsanläggning,
Telmi/Underbart Hem, i Kungsörs kommun.
Änr MI 2021-283

6

Bekräftelse på anmälan om registrering av livsmedelsanläggning,
Lilyan Livs, i Arboga kommun.
Änr MI 2021-361

7

Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 11 mars 2021, § 7. Antagande av bostadsförsörjningsplan 2025 för Arboga kommun.
Dnr 25/2021-218

8

Beslut i kommunfullmäktige/Kungsör den 8 februari 2021, § 15. Reglemente för förbundsdirektionen i Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
Dnr 6/2014-100

9

Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 11 mars 2021, § 15. Revidering av reglemente för förbundsdirektionen i Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
Dnr 6/2014-100

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

