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§ 11  

Information 
Förbundschef informerar om digitala handlingar. 
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§ 12 Dnr 8/2020-042 

Revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
hantering av resultatutjämningsreserv (RUR) och eget kapi-
tal 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner reviderade riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv 
och eget kapital. 

 

Handlingar som ingår i beslutet: 
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 7 februari 2020  
• Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatut-

jämningsreserv och eget kapital den 7 februari 2020 
 

Sammanfattning 
Förbundsdirektionen fastställde den 11 december 2013, § 113, riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv 
och eget kapital. I revisionsrapport ”Översiktlig granskning av delårsrap-
port per 2019-08-31” och enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) är 
avsättning till RUR inte möjlig för ett kommunalförbund varför riktlin-
jerna bör ses över i samband med årsredovisningen 2019. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till 
Förbundsmedlemmar + handling 
Revisorerna 
Akten  
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§ 13 Dnr 18/2019-042 

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds årsredovisning 
2019 
Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner årsredovisning  

för 2019. 
 

2 93 tkr återbetalas till förbundsmedlemmarna utifrån aktuella fördel-
ningstal. 
 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Årsredovisning 2019 den 10 februari 2020 
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 10 februari 2020 
 

Sammanfattning 
Från förbundschefen föreligger årsredovisning för år 2019. Av årsredovis-
ningen framgår att förbundet gör ett positivt resultat på 93 tkr och att ba-
lanskravet uppnåtts under 2019.  

Årsredovisningen överlämnades till ekonomikontoren i Kungsör och Ar-
boga den 14 februari 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till 
Förbundsdirektionens ledamöter och ersättare + handling 
Förbundsmedlemmar + handling 
Revisorerna + handling 
Akten  
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§ 14 Dnr 7/2020-042 

Kompletteringsbudget för år 2020 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner kompletteringsbudget 
med 130 tkr för år 2020 för att slutföra påbörjade investeringar av ärende-
hanteringssystem och digitalt arkiv. 

 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 3 februari 2020 

 

Sammanfattning 
Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra investeringsmedel 
mellan åren som avser pågående projekt och som inte avslutats under året 
samt att tillföra ytterligare medel för att kunna slutföra investering som 
blivit kostsammare än budgeterat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till 
Förbundsmedlemmar 
Akten  
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§ 15 Dnr 9/2020-026 

Rapport om förbundets systematiska arbetsmiljöarbete 
2019 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten om ”Systema-
tiskt arbetsmiljöarbete 2019” till handlingarna. 

 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Rapport ”Systematiskt arbetsmiljöarbete 2019” den 3 februari 2020 
• Årshjul över det systematiska arbetsmiljöarbetet 
 
 

Sammanfattning 
Förbundsdirektionen har delegerat arbetsmiljöansvaret till förbundsche-
fen och det finns ett skyddsombud utsett på förbundskontoret. Ett årshjul 
över aktiviteter i det systematiska arbetsmiljöarbetet finns och förbundsdi-
rektionen ska årligen informeras om det utförda arbetsmiljöarbetet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till 
Akten  
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§ 16 MI 2019-1241 

Yttrande och åtgärdsplan efter Länsstyrelsens revision av 
livsmedelskontrollen hos Västra Mälardalens Myndighets-
förbund 2019 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar följande yttrande och åt-
gärdsplan över avvikelserna i Länsstyrelsens revisionsrapport den 5 feb-
ruari 2020. 

1 Avvikelse 1 gällande kompetens åtgärdas genom att kompetensförsörj-
ningsplan tas fram under år 2020.   
 

2 Avvikelse 2 gällande riskbaserad kontroll åtgärdas genom att kontroll-
metoder, alla föreskrivna uppgifter och en koppling till de operativa 
målen i Nationella kontrollplanen för livsmedelskedjan tas med i för-
bundets kontrollplan 2021. Det kommer även säkerställas att kontroll 
av alla lagstiftningsområden sker under en 5-årsperiod från och med år 
2020. 
 

3 Avvikelse 3 gällande kontrollrapporter har åtgärdats genom att kon-
trollrapporten uppdaterats med syfte och kontrollmetod. 

 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Länsstyrelsens revisionsrapport den 5 februari 2020 
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 18 februari 2020 

 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen genomförde den 22 oktober 2019 en fullständig revision av 
livsmedelskontrollen vid Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Från 
länsstyrelsen har förbundet fått en revisionsrapport där de gör bedöm-
ningen att kontrollverksamheten sköts på ett bra sätt och att man har en 
hög ambitionsnivå och engagerade medarbetare på alla nivåer. Organisat-
ionen fungerar bra mellan Arboga och Kungsör. Länsstyrelsen anser dock 
att det finns förbättringspotential vad gäller områdena Kompetens, Risk-
baserad kontroll och Kontrollrapporter och begär in en åtgärdsplan som 
redogör för när och hur korrigerande och förebyggande åtgärder kommer 
att vidtas. Länsstyrelsen vill ha åtgärdsplanen senast den 1 mars 2020. För-
bundet har tagit fram ett yttrande och åtgärdsplan över avvikelserna i 
Länsstyrelsens revisionsrapport. 
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§ 16 forts 

Skickas till  
Länsstyrelsen  
Akten 
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§ 17 BLOV 2019-284 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på 
Gropgården i Arboga kommun 
Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar bygglov för två fler-

bostadshus, hus A 1 och A 2 på fastigheten Gropgården 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 Myndig-
hetsförbund har gett startbesked.  

d) Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt sam-
råd skickas separat. 
 

Beslut har fattats med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 30, 34, 42 a, 43 
§§ och 10 kap. 9 §. 
 
 
Handlingar som ingår i beslutet 
• Ansökan om bygglov den 28 oktober 2019 
• Länsstyrelsens beslut den 10 februari 2020 
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 26 februari 2020 
 
 
Sammanfattning 
Förbundsdirektionen beslutade den 12 december 2019, § 122, om bygglov 
för nybyggnad av två flerbostadshus, hus A 1 och A 2 med totalt 18 lägen-
heter på fastigheten Gropgården i Arboga kommun. Fastigheten omfattas av 
stadsplan från 1943.  
 
Beslutet överklagades till Länsstyrelsen.  
 
Länsstyrelsen beslutade den 10 februari 2020 att upphäva beslutet om 
bygglov för byggnaderna hus A 1 och hus A 2 och återförvisar ärendet till 
myndighetsförbundet för vidare handläggning.  
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§ 17 forts 
 
Länsstyrelsen anger som skäl till återförvisning ”Detaljplanen stadgar att 
takfall får ges en lutning med högst 30 grader mot horisontalplanet. Bestämmel-
sen gäller för samtlig bebyggelse inom fastigheten. Utifrån bygglovsritningarna 
kan Länsstyrelsen konstatera att takfallet på hus A 1 och A 2 ges en lutning på 45 
grader mot horisontalplanet. En avvikelse från detaljplanens bestämmelse om tak-
lutning föreligger således. Enligt 7 § i planbestämmelserna får byggnadsnämn-
den, om den anser det nödvändigt av arkitektoniska skäl eller eljest, medge mindre 
avvikelser från höjdbestämmelserna, innefattande bl.a. bestämmelsen om taklut-
ning. Ett sådant medgivande innebär att åtgärden betraktas som planenlig. Av 
handlingarna framgår dock inte att myndighetsförbundet har gjort någon pröv-
ning av denna fråga, dvs. om det är en mindre avvikelse från kraven som anges i 
detaljplanen. ” 
  
Detaljplanens användningsbestämmelser medger bostadsändamål för 
kvarteret. Inlämnad bygglovsansökan redovisar två flerbostadshus med 
benämningarna A 1 och A 2 som överensstämmer med 1 § som stadgar 
användningsändamålet, men uppvisar ett par mindre avvikelser mot de-
taljplanebestämmelserna avseende 5 och 6 §§ som avser taklutningen och 
vilka områden som får bebyggas.  
 
Den ena avvikelsen gäller taklutningen. Detaljplanens 5 § stadgar att tak 
får ges en lutning om högst 30 grader mot horisontalplanet. Takfallet på 
husen A 1 och A 2 har getts en taklutning på 45 grader. Ändringen medför 
inte att byggnadshöjden överskrids. Istället medför det en volymminsk-
ning av husen.  
 
Den andra avvikelsen gäller byggande på mark som inte får bebyggas. De-
taljplanens 6 § stadgar områden som får bebyggas. Det aktuella området 
för hus A 1 och A 2 har en bredd på 12 m. Enlig bygglovsansökan har 
byggnadsvolymerna för hus A 1 och A 2 givits en bredd om 12,2 m exklu-
sive balkongerna vilket gör att 0,2 m av husens bredd hamnar på mark 
som inte får bebyggas och för balkongernas del hamnar hela ytan på mark 
som inte får bebyggas, 2,4 m x 3,26 m. Totalt rör det sig om ca 72 m2 av 
byggnadsarea, ca 4,3 % av bruttoarea. Balkongernas area står för hela 66 % 
av ytan, 48 m2. 
 
Enligt 7 § i planbestämmelserna får en avvikelse medges från bestämmel-
serna om byggande på mark som inte får bebyggas och taklutningen om 
det anses nödvändigt av arkitektoniska skäl eller eljest. Ett sådant medgi-
vande innebär att åtgärden betraktas som planenlig.  
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§ 17 forts 
 
Bygglovenheten bedömer att gestaltningen av byggnadsvolymerna A 1 
och A 2 med en takvinkel på 45 grader ger fina, enkla och klassiska pro-
portioner. Med sina träfasader och bandfalsat plåttak får byggnaderna en 
arkitektonisk utformning som är lämplig med hänsyn till Arbogas stads-
kärna med sina medeltida stenbyggnader och småskaliga träbebyggelse 
från 1700- och 1800-talet. Detaljplanen från 1943 speglar funktionalismens 
idéer vilket i dag inte bedöms vara den mest lämpliga arkitektoniska ge-
staltning med hänsyn till Arbogas stadskärna. Vad som var ”rätt” i en viss 
historisk tidsepok kan vara fel i en annan. Avvikelserna anses som nöd-
vändiga för att åstadkomma en lämplig arkitektonisk utformning samt en 
god form-, färg- och materialverkan och anpassning till omgivningen, var-
för bygglovenheten medger avvikelserna avseende byggande på mark 
som inte får bebyggas och taklutningen som en mindre avvikelse med 
stöd av 7 § i planbestämmelserna. Detta medgivande, med stöd av planbe-
stämmelsen, innebär att byggande på mark som inte får bebyggas och tak-
lutningen enligt bygglovsansökan betraktas som planenligt. 
 
Mot bakgrund av ovanstående redogörelse bedömer bygglovenheten att åt-
gärden är förenlig med gällande detaljplan från 1943. Förslaget kan antas 
komma att uppfylla de krav som gäller enligt plan- och bygglagen avse-
ende utformning och placering och lämplighet med hänsyn till stads- och 
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen, en god helhetsver-
kan, lämplighet för ändamålet, tillgänglighet och god form, färg och materi-
alverkan. 
 
Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas för nybyggnad av fler-
bostadshusen, A 1 och A 2.  
 
För att genomföra åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig är XXX utsedd. 
 
 
 
 
 
 
Skickas till 
Sökanden 
Akten 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2020-02-26 Blad 12 

 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 

 

§ 18 Dnr 8/2020-042 

Ekonomirapport 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till 
handlingarna. 

 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Ekonomirapport den 18 februari 2020 
 

Sammanfattning 
Ekonomirapporten visar för närvarande ett överskott på 81 000 kronor. 

I ekonomirapporten redovisas likvida medel till och med den 31 januari 
2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten  
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§ 19 Dnr 45/2019-041 

Måluppföljning till och med 31 januari 2020 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten om måluppfyl-
lelse till handlingarna. 

 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Rapport måluppfyllelse den 1 februari 2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till 
Akten  
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§ 20 Dnr 13/2020-002 

Delegationsbeslut 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av de-
legationsbeslut. 

 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Central administrations delegationslista för perioden 1 januari till den 

31 januari 2020 
 

• Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 januari 
till den 31 januari 2020 
 

• Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 oktober 
till den 31 december 2019 
 

• Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 januari till den 31 ja-
nuari 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till 
Akten  
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§ 21  

Handlingar för kännedom 
1 Miljö- och hälsoskyddsenhetens projektrapport: 

Strandskyddstillsyn 2019  MI 2020-100 
Radonmätning flerbostadshus  MI 2020-109 
Marknadsprojekt Arboga/Kungsör MI 2019-616 
Avloppsanordningar med bedömning gul MI 2020-151 
 

2 Beslut i kommunfullmäktige/ Arboga den 30 januari 2020, § 9. Revide-
ring av taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstift-
ningen. 
Dnr 56/2019-041 
 

3 Beslut i kommunfullmäktige/ Arboga den 30 januari 2020, § 17. Begä-
ran om entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäk-
tige, ledamot i Västra Mälardalens Myndighetsförbund och röstombud 
i Västmanlands tolkförening – Ingemar Johansson (L). 
Dnr 72/2018-102 
 

4 Beslut i kommunfullmäktige/ Arboga den 30 januari 2020, § 18. Fyll-
nadsval av ledamot i Västra Mälardalens Myndighetsförbund samt 
röstombud i Västmanlands tolkförening efter Ingemar Johansson (L). 
Dnr 72/2018-102 
 

5 Beslut i kommunfullmäktige/ Kungsör den 13 januari 2020, § 13. Revi-
dering av taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstift-
ningen. 
Dnr 56/2019-041 
 

6 Beslut i kommunfullmäktige/ Kungsör den 10 februari 2020, § 36. Be-
gäran om entledigande från uppdrag som ersättare i förbunds-direkt-
ionen för Västra Mälardalens Myndighetsförbund från och med den 12 
februari 2020 – Rebecca Burlind (L). 
Dnr 72/2018-102 
 

7 Länsstyrelsens beslut den 7 februari 2020. Länsstyrelsen avslår överkla-
gandet. Beslut att avsluta ärende gällande klagomål om röklukt inomhus 
utan åtgärd i Kungsörs kommun. 
MI 2019-649 
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§ 21 forts 
 

8 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning, 
ärendenummer U1945, avseende fastighetsreglering berörande 
Holmsätter i Arboga kommun. 
Dnr 6/2020-245 
 

9 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning, 
ärendenummer U19197, avseende fastighetsreglering berörande Norra 
Skogen i Arboga kommun. 
Dnr 6/2020-245 
 

10 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning, 
ärendenummer U09151, avseende omprövning av Frösshammars ge-
mensamhetsanläggning i Arboga kommun. 
Dnr 6/2020-245 
 

11 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning, 
ärendenummer U18299, avseende fastighetsreglering berörande 
Vadstena i Kungsörs kommun. 
Dnr 6/2020-245 
 

12 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning, 
ärendenummer U18369, avseende ledningsrätt för elektronisk kommu-
nikationsledning inom Kungsörs kommun. 
Dnr 6/2020-245 


	Information
	Revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv (RUR) och eget kapital
	Beslut
	Handlingar som ingår i beslutet:
	Sammanfattning


	Västra Mälardalens Myndighetsförbunds årsredovisning 2019
	Beslut
	Handlingar som ingår i beslutet
	Sammanfattning


	Kompletteringsbudget för år 2020
	Beslut
	Handlingar som ingår i beslutet
	Sammanfattning


	Rapport om förbundets systematiska arbetsmiljöarbete 2019
	Beslut
	Handlingar som ingår i beslutet
	Sammanfattning


	Yttrande och åtgärdsplan efter Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen hos Västra Mälardalens Myndighetsförbund 2019
	Beslut
	Handlingar som ingår i beslutet
	Sammanfattning


	Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på Gropgården i Arboga kommun
	Beslut
	Handlingar som ingår i beslutet
	Sammanfattning


	Ekonomirapport
	Beslut
	Handlingar som ingår i beslutet
	Sammanfattning


	Måluppföljning till och med 31 januari 2020
	Beslut
	Handlingar som ingår i beslutet


	Delegationsbeslut
	Beslut
	Handlingar som ingår i beslutet


	Handlingar för kännedom

