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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

2017-12-14

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-12-14

Blad 1

Innehåll
Intern kontrollplan 2018

2

Verksamhetsplan 2018

3

Revidering av delegationsordning

4

Byggsanktionsavgift för olovligt utförda åtgärder på fastigheten Hästnäs
1:42 i Arboga kommun
5
Byggsanktionsavgift för påbörjad byggnation utan startbesked på
fastigheten Skillinge 2:142 i Kungsörs kommun

7

Byggsanktionsavgift för påbörjad byggnation utan startbesked på
fastigheten Mahonian 2 i Arboga kommun

9

Ansökan om bygglov för nybyggand av radhus på fastigheten
Gråsparven 1 i Kungsör kommun

11

Ansökan om bygglov för 6 st. parhus på Lisenborg 1 i Arboga kommun

13

Ansökan om förhandsbesked på Brattberget 2:48 i Arboga kommun

15

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Alväng 1:12, hus nr 2, i
Arboga kommun

17

Yttrande över Statskontorets rapport- Stärkt livsmedelskontroll genom
ökad kommunal samverkan

19

Ekonomirapport för november 2017

21

Måluppföljning till och med 30 november 2017

22

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande

23

Handlingar för kännedom

24

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-12-14

§ 135

Dnr 63/2017-008

Intern kontrollplan 2018
Från tf förbundschef föreligger upprättat förslag till Intern kontrollplan för
2018.
Beslutsunderlag
• Intern kontrollplan den 30 november 2017
• Tf förbundschefs tjänsteskrivelse den 30 november 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer Intern kontrollplan för
2018.

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

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-12-14

§ 136

Dnr 62/2017-400

Verksamhetsplan 2018
Från förbundskontoret föreligger upprättat förslag till verksamhetsplan
för 2018.

Beslutsunderlag
• Verksamhetsplan 2018
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer Verksamhetsplan 2018
inklusive bilagorna miljö- och hälsoskyddsenhetens tillsynsplan 2018-2020
och kontrollplan offentlig livsmedelskontroll 2018.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-12-14

§ 137

Dnr 27/2013-002

Revidering av delegationsordning
Från förbundskontoret föreligger förslag på revidering av Västra
Mälardalens Myndighetsförbunds delegationsordning.
Revideringarna innebär bland annat:
Ändring av beslutspunkter med hänvisning till bestämmelser där
förändringar i lagstiftningen skett samt ny lag om elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare. Utökad beslutanderätt för enhetssamordnare
bygg.
Beslutsunderlag
• Delegationsordning den 4 december 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer delegationsordning
daterad den 4 december 2017.

Skickas till
Förbundskontoret + handling
Samordnare central adm
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-12-14

§ 138

BLOV 2017-281

Byggsanktionsavgift för olovligt utförda åtgärder på
fastigheten Hästnäs 1:42 i Arboga kommun
Byggherre/sökande: XXX
Sökande inkom den 4 september 2017 med bygglovansökan avseende
tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Hästnäs 1:42 i Arboga kommun. En
mindre terrass med tak hade inglasats samt att en Attefallstillbyggnad hade
gjorts.
Fastighetsägarna har under 2015 varit i kontakt med Västra Mälardalens
Myndighetsförbund och inlämnat en bygglovanmälan. Denna
bygglovanmälan går inte att återfinna hos Västra Mälardalens
Myndighetsförbund.
Byggherren besökte Västra Mälardalens Myndighetsförbund i ett annat
ärende under försommaren 2017 och då uppmärksammades att
tillbyggnaden inte fanns registrerad. Den 4 september 2017 redogjorde
byggherren händelseförloppet och lämnade in handlingar för att få bygglov i
efterhand.
Bygglovenheten bedömer att det inte ska tas ut någon byggsanktionsavgift
med hänsyn till vad byggherren har gjort för att undvika att en överträdelse
skulle inträffa, enligt plan- och bygglagen (2010:900) 11 kap. 53 §.
Bygglovansökan är förenlig med gällande detaljplan och bygglov bedöms
kunna beviljas i efterhand.
XXX har underrättats om sanktionsavgiften och avser inte att lämna några
synpunkter inför beslut.
Beslutsunderlag
 Ansökan den 4 september 2017
 Fasadritning den 4 september 2017
 Planritning den 12 september 2017
 Tjänsteskrivelse den 31 oktober

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-12-14

Beslut
1. Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av plan- och
bygglagen (2010:900) 11 kap. 53 § att byggsanktionsavgift inte ska tas ut.
2. Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av plan- och
bygglagen 9 kap. 30§, att bevilja bygglov i efterhand avseende tillbyggnad
av fritidshus på fastigheten Hästnäs 1:42 i Arboga kommun.
3. Avgift för bygglov, expediering och underrättelse, 4 112, 50 kronor,
enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2017.
Faktura på avgifterna skickas separat.

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-12-14

§ 139

BLOV 2017-287

Byggsanktionsavgift för påbörjad byggnation utan
startbesked på fastigheten Skillinge 2:142 i Kungsörs
kommun
Byggherre/sökande: XXX
En anmälan om Attefallstillbyggnad om 15 kvm på fastigheten Skillinge
2:142 i Kungsör kommun inkom den 11 september 2017.
Vid granskning av de inkomna handlingarna konstaterar bygglovenheten att
det förutom tillbyggnaden på 15 kvm, även omfattar en ändring av
takkonstruktionen för hela byggnaden vilket medför att bygglov krävs.
Ett föreläggande om komplettering skickades ut den 12 september 2017.
Den 14 september 2017 återkopplar byggherren via e-post att den inlämnade
anmälan kommer göras om till bygglovansökan och kompletteras med
begärda ritningar.
Den 3, 10 och 16 oktober 2017 inkommer kompletterande handlingar till
Västra Mälardalens Myndighetsförbund, där inlämnad kontrollplan
indikerar på att arbetet är startat utan bygglov och startbesked. Den 26
oktober 2017 konstateras vid platsbesök att arbetet har påbörjats.
Bygglovenheten bedömer att bygglov och start-besked kan beviljas i
efterhand. Bygglovenheten finner inget skäl till nedsättning av
byggsanktionsavgiften, enligt 11 kap. 53 a.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse den 28 november 2017
 Bygglovansökan den 16 oktober 2017
 Kontrollplan den 16 oktober 2017
 Fasadritning den 10 oktober 2017
 Planritning den 10 oktober 2017
 Situationsplan den 10 oktober 2017

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-12-14

Beslut
1. Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 11 kap. 51 §, om en byggsanktionsavgift på 11 200
kronor för XXX, i egenskap av byggherre, för att trots förbudet i 10
kap. 3 § plan- och bygglagen (2010-900) påbörjat en tillbyggnad på
cirka 14,85 m² på fastigheten Skillinge 2:142 i Kungsörs kommun innan
startbesked har getts.
2. Byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet
om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.
3. Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar i efterhand med stöd av
plan- och bygglagen 9 kap. 30 § bygglov för tillbyggnad av fritidshus på
fastigheten Skillinge 2:142 i Kungsörs kommun.
4. Västra Mälardalens Myndighetsför beslutar med stöd av plan- och
bygglagen 10 kap 23, 24 §§ att startbesked ges och kontrollplan fastställs.
a) Byggnadsverket får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet
innan Västra Mälardalens Myndighetsförbund har gett ett slutbesked,
under förutsättning att bygglov och kontrollplan följts. Plan- och
bygglagen 10 kap. 4 §
5. Avgift för bygglov, startbesked expediering och underrättelse, 3 728:50
kronor tas ut enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2017.
Faktura på avgiften skickas separat.

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
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-12-14

§ 140

BLOV 2017-191

Byggsanktionsavgift för påbörjad byggnation utan
startbesked på fastigheten Mahonian 2 i Arboga kommun
Byggherre/sökande: XXX
Bygglov avseende nybyggnation av småhus på fastigheten Mahonian 2 i
Arboga kommun beviljades den 15 juni 2017 och tekniskt samråd genomfördes den 19 juni 2017.
Enligt protokoll från samrådet, daterad den 19 juni 2017, behövde
kompletterande handlingar lämnas in innan startbesked kunde beviljas.
Den 19 oktober 2017 informerades Bygglovenheten att byggnationen var klar
och den 25 oktober 2017 besöktes fastigheten. Där redovisar kontrollansvarig
och husleverantören att färdigställandeskydd fanns vid tidpunkten för
byggstart och att kontroller var utförda.
Bygglovenheten bedömer att tillfälligt slutbesked kan beviljas, då
kontroller och intyg redovisats enligt protokoll från tekniskt samråd och
då kontrollansvarig inlämnat verifierad kontrollplan och utlåtande.
Bygglovenheten finner skäl till nedsättning av byggsanktionsavgiften till
en fjärdedel, enligt 11 kap. 53 a.
XXX har underrättats om sanktionsavgiften och avser inte att lämna några
synpunkter inför beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 11 november 2017
Beslut
1. Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 11 kap 51 §, om byggsanktionsavgift på 6 356 kronor för
XXX, i egenskap av byggherre ha startat nybyggnation av småhus på
fastigheten Mahonian 2, Arboga kommun, utan startbesked.
2. Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av plan- och
bygglagen 11 kap 51 §, om byggsanktionsavgift på 6 356 kronor för XXX, i
egenskap av byggherre ha startat nybyggnation av småhus på fastigheten
Mahonian 2, Arboga kommun, utan startbesked.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-12-14

3. Byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet
om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.
4. Avgifterna ska betalas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
Faktura på avgifterna skickas separat.

5. Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 10 kap 36 § att tillfälligt (interimistiskt) slutbesked kan
ges och nedervåningen får tas i bruk.

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
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-12-14

§ 141

BLOV 2017-312

Ansökan om bygglov för nybyggand av radhus på
fastigheten Gråsparven 1 i Kungsör kommun
Sökande: XXX
Ansökan avser nybyggnad av radhus och förrådsbyggnader på fastigheten
Gråsparven 1 i Kungsörs kommun. Byggnationen är andra etappen på den
aktuella fastigheten. De nya bostadshusen innehåller totalt 13 stycken
lägenheter, två rum och kök respektive tre rum och kök.
Ansökan avviker från gällande detaljplan avseende byggnation på prickad
mark och överskriden byggnadsarea. Ena hörnet av förrådsbygganden
hamnar på prickad mark och bedöms inte medför någon olägenhet.
Byggnadsarean är den samma som bruttoarean, då huset uppförs i en våning
och uppgår till 2 184 kvm, vilket motsvarar en exploatering på 129 % mätt i
byggnadsarea men som endast motsvarar 65 % mätt i bruttoarea.
Då bruttoarean endast uppgår till 65 % av tillåten exploatering, bedöms den
överskridna byggnadsarean som liten och att bygglov kan beviljas.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan och en granne
framför att de inte vill se någon byggnad i två våningar.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig
är XXX utsedd, som är certifierad kontrollansvarig enligt plan- och
bygglagen 10 kap 9 §.
Beslutsunderlag
Ansökan om bygglov den 3 oktober 2017
Tjänsteskrivelse den 28 november 2017
Beslut
1. Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av plan- och
bygglagen 9 kap 31 b § att bevilja bygglov med liten avvikelse för
nybyggnad av radhus och förrådsbyggnader på fastigheten Gråsparven
1 i Kungsörs kommun
a) Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2
år och avslutats inom 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Plan- och bygglagen 9 kap 43 §

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-12-14

b) Åtgärden får inte påbörjas förrän Västra Mälardalens
Myndighetsförbund har gett startbesked. Plan- och bygglagen 10 kap
3§
c) Tekniskt samråd krävs i detta ärende.
2.

Avgift för bygglov, startbesked, expediering och underrättelse,
67 003:50 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds
taxa 2017. Faktura på avgiften skickas separat.

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-12-14

§ 142

BLOV 2017-324

Ansökan om bygglov för 6 st. parhus på Lisenborg 1 i
Arboga kommun
Sökande: XXX
Ansökan avser nybyggnad av 12 stycken bostäder om sex rum och kök på
fastigheten Lisenborg 1 i Arboga kommun. Bygglov har sedan tidigare
beviljats inom fastigheten för 8 stycken bostäder och tillhörande gemensam
miljöstation, parkeringsyta och carport. De nya bostäderna uppförs som
parhus/radhus i två våningar med fasader i röd träpanel.
Detaljplanen medger en maximal bruttoarea om 3 000 kvm. Ansökan avviker
från gällande detaljplan, då den sammanlagda bruttoarean uppgår till 3 403
kvm.
Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig över ansökan.
Fastighetsägare till Ängsholmen 10 undrar om sophantering kommer att ske
utomhus. Byggherren har meddelat att all sophantering kommer att ske
inomhus.
Bygglovenheten bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller utformningskraven
enligt plan- och bygglagen 2 och 8 kap och att bygglov kan beviljas.
Exploateringen bedöms inte påverka området negativt och avvikelsen kan
betraktas som liten. Vad gäller sophantering så ska den ske inomhus enligt
byggherren och bedöms då inte orsaka någon olägenhet för närboende.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig är
XXX, utsedd, som är certifierad kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen 10
kap 9 §.
Beslutsunderlag
Ansökan om bygglov den 11 oktober 2017
Tjänsteskrivelse den 27 november 2017
Beslut
1. Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av plan- och
bygglagen 9 kap 31 b § att bevilja bygglov med liten avvikelse för
nybyggnad av parhus på fastigheten Lisenborg 1 i Arboga kommun

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-12-14

a) Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år och
avslutats inom 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft. Planoch bygglagen 9 kap 43 §
b) Tekniskt samråd krävs i detta ärende.
c) Åtgärden får inte påbörjas förrän Västra Mälardalens
Myndighetsförbund har gett startbesked. Plan- och bygglagen 10 kap
3§
2. Avgift för bygglov, startbesked, expediering och underrättelse,
83 300:50 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2017. Faktura på avgiften skickas separat

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-12-14

§ 143

BLOV 2017-310

Ansökan om förhandsbesked på Brattberget 2:48 i Arboga
kommun
Sökande: XXX
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av småhus och garage på del
av fastigheten Brattberget 2:48 i Arboga kommun. Ett enplans bostadshus
och garage planeras.
Området omfattas inte av detaljplan- eller områdesbestämmelser. Inga kända
fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar finns registrerade i
närområdet men planerad tomt kommer delvis att ligga intill södra entrén
till Skogsborgskyrkogården
Berörda grannar har framfört att det är olämpligt att bygga bostadshus
intill infarten/entrén till kyrkogården, att infarten till planerad tomt inte
får komma mitt emot kyrkogårdens infart/entré, att en hästhage
angränsar till planerad tomt, vilket kan medföra olika former för besvär.
Sökande har framfört att tomten uppfyller alla krav enligt Boverkets
hemsida, att det redan finns bebyggelse intill kyrkogården, att det inte
finns relevanta skäl för avslag.
Den aktuella platsen för bostadshuset ligger i anslutning till
Skogsborgskyrkogårdens entré. Området omfattas inte av detaljplan- eller
områdesbestämmelse. Vid lokaliseringsprövning av ny bebyggelse ska
både de allmänna och enskilda intressena beaktas, 2 kap. 1, 2 §§ plan- och
bygglagen och enligt 4 § får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om
marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet.
Bygglovenheten anser att den sökta åtgärden kommer alltför nära
kyrkogården och i synnerlighet för nära kyrkogårdens entré, vilket
bedöms få en negativ inverkan på den kulturmiljö som kyrkogården
representerar.
Underlag
 Tjänsteskrivelse den 23 november 2017
 Ansökan den 3 oktober 2017

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-12-14

Beslut
1. Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar som förhandsbesked
enligt 9 kap 17 och 31 §§ plan-och bygglagen (2010:900), att åtgärden inte
kan tillåtas.
2. Avgift för avslag av förhandsbesked, 2 397 kronor, enligt av Västra
Mälardalens Myndighetsförbund taxa 2017.
Faktura på avgiften skickas separat

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
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-12-14

§ 144

MI 2016-352

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Alväng
1:12, hus nr 2, i Arboga kommun
Vid avloppsinventeringen 2014 konstaterades brister i avloppsanordningen på Alväng 1:12, hus nr 2 i Arboga kommun. Nuvarande
avloppsanordning 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.
Beslutsunderlag:
 Inspektionsrapport den 10 mars 2014
 Delegationsbeslut förbud den 11 april 2016
 Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsenheten till
förbundsdirektionen den 27 november 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar 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 § enligt nedan:
1. Med vite om 70 000 kronor förbjuda XXX, att från och med den 10
juni 2018 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga
avloppsanordningen för hus nr 2 på fastigheten Alväng 1:12 i
Arboga kommun.
2. Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel.
3. Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,
2 730 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2017. Faktura på avgiften skickas separat
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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
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
Akten
Ordförandes sign.
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§ 145

MI 2017-938

Yttrande över Statskontorets rapport- Stärkt
livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan
Regeringskansliet, Näringsdepartementet har gett Statskontoret i uppdrag
att föreslå åtgärder som säkerställer att nödvändiga livsmedelskontroller
genomförs av alla kommunala kontrollmyndigheter. Statskontoret har
tagit fram en rapport ”Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal
samverkan” (2017:9) där Arboga kommun ges möjlighet att yttra sig senast
den 8 januari 2018.
I rapporten har Statskontoret tagit fram ett förslag till färdplan och
åtgärder för ökad samverkan.
”Statskontorets förslag för att öka den kommunala samverkan består av följande
delar:


Regeringen formulerar ett mål om att ingen kontrollmyndighet ska ha mindre
än 3 årsarbetskrafter inom livsmedelskontrollen 2025.



Regeringen och ansvariga myndigheter vidtar åtgärder för att nå målet:
-Regeringen föreslår riksdagen att besluta om att införa ett krav i
livsmedelslagen på att kommuner ska ta tillvara samverkansmöjligheter
-Uppföljningen av kommunerna skärps för att öka samverkan
-Ett ekonomiskt bidrag lämnas till kommunerna för att bilda gemensamma
kontrollmyndigheter
-Länsstyrelserna får ett tydligare uppdrag att verka för kommunal samverkan.



Om dessa åtgärder 2021 skulle bedömas otillräckliga för att uppnå den
avsedda effekten anser vi att regeringen bör överväga ytterligare åtgärder.”

Beslutsunderlag
 Remiss från Regeringskansliet, Näringsdepartementet den 4 september
2017
 Statskontorets rapport 2017:9
 Tjänsteskrivelse den 4 december 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund ställer sig positiva till
Statskontorets förslag till ökad kommunal samverkan, dock bör det
samordnas med miljötillsynen.
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Skickas till
Regeringskansliet, Näringsdepartementet
Arboga kommun, Kommunstyrelseförvaltningen
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§ 146

Dnr 8/2017-042

Ekonomirapport för november 2017
Ekonomirapporten visar ett överskott på 900 000 kronor. Överskottet
beror bland annat på ökade bygglovintäkter.
I ekonomirapporten redovisas finansen till och med 30 november 2017.
Beslutsunderlag
• Ekonomirapport den 14 december 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till
handlingarna.
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§ 147

Dnr 20/2016-041

Måluppföljning till och med 30 november 2017
Från förbundskontoret föreligger rapport i rubricerat ärende.
Beslutsunderlag
• Rapport måluppfyllelse den 1 december 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten om
måluppfyllelse till handlingarna.
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§ 148

Dnr 9/2017-002

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande
1. Central administrations delegationslista för perioden 1 november till
den 30 november 2017.
2. Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1
november till den 30 november 2017.
3. Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 november till den 30
november 2017.
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av
delegationsbeslut/yttranden.
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§ 149

Handlingar för kännedom
1. Beslut i kommunfullmäktige/Kungsör den 13 november 2017, § 149.
Delårsrapport per den 31 augusti 2017 för Västra Mälardalens
Myndighetsförbund.
Dnr 53/2017-007
2. Beslut i kommunfullmäktige/ Kungsör den 13 november 2017, § 154.
Revidering av Förbundsordning för Västra Mälardalens
Myndighetsförbund.
Dnr 6/2014-100
3. Beslut i kommunfullmäktige/ Arboga den 26 oktober 2017, § 112.
Revidering av Förbundsordning för Västra Mälardalens
Myndighetsförbund.
Dnr 6/2014-100
4. Beslut i kommunfullmäktige/Kungsör den 13 november 2017, § 153.
Taxa för 2018 för Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
Dnr 41/2017-041
5. Beslut i kommunstyrelsen/Köping den 16 november 2017, § 184.
Samordnad energi- och klimatrådgivning 2018-2020.
Dnr 59/2017-050
6. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende avstyckning från Skillinge 2:37 och fastighetsreglering
berörande Pelaren 1 och Skillinge 2:37 i Kungsör kommun.
Dnr 3/2017-245
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