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Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-10-14

§ 97

Dnr 25/2015-041

Budget 2016
Från förbundschefen föreligger upprättat förslag till budget 2016 daterad 1
oktober 2015.
Information enligt MBL § 19 har skett den 7 oktober 2015. Arbetstagarparterna har inget att erinra.
Beslutsunderlag
• Budet 2016, 1 oktober 2015
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer budget för 2016.

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

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-10-14

§ 98

Information
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Maria Frejhed informerar om miljötillsyn.

Förbundsdirektionen tackar för informationen

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-10-14

§ 99

Dnr 25/2015-041

Mål 2016
Från förbundschefen föreligger upprättat förslag till mål 2016.
Beslutsunderlag
• Mål 2016, 30 september 2015
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer mål för 2016.

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

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-10-14

§ 100

Dnr 27/2013-002

Revidering av delegationsordning
Från förbundskontoret föreligger förslag på revidering av Västra Mälardalens Myndighetsförbunds delegationsordning.
Revidering har gjorts där delegerade ärenden fått rätt hänvisning till bestämmelser där förändringar i lagstiftning skett avseende spridning av
bekämpningsmedel samt tillägg med rätt att besluta om ny eller tillbyggnad av skola, vård eller därmed jämförlig byggnad inom ramen för de förskrifter och riktlinjer som anges i plan- och bygglagen 9 kap 30-32 §§.
Beslutsunderlag
• Reviderad delegationsordning 5 oktober 2015
• Förbundschefens tjänsteskrivelse 5 oktober 2015

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer reviderad delegationsordning daterad 5 oktober 2015.

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

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-10-14

§ 101

Dnr 45/2015-006

Sammanträdesplan och ärendekalender 2016
Från samordnare central administration föreligger upprättat förslag i rubricerat ärende.
Sammanträdesdagarna förläggs till torsdagar. Sammanträdeshandlingar
finns tillgängliga onsdag veckan innan sammanträdesdagen.
Platsen för sammanträdena år 2016 är Delphisalen i Högskolecentrum i
Arboga kommun med start kl.14.00.
Beslutsunderlag
• Sammanträdesplan 2016
• Ärendekalender 2016

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer upprättad sammanträdesplan och ärendekalender för år 2016.

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

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-10-14

§ 102

Dnr 43/2015-214

Förslag till detaljplan för del av Tornet 1 och Kallstensgården 1:4 i Arboga kommun
Susanne Henning Aihonen, M, anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.
Från tekniska förvaltningen/Arboga kommun har inkommit samrådshandlingar i rubricerat ärende för yttrande senast 16 oktober 2015.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har begärt och beviljats förlängd
svarstid till 20 oktober 2015.
Planens syfte är att möjliggöra en fortsatt användning och utveckling av
befintlig byggnad. Vidare eftersträvas en långsiktig markanvändning som
kan tillgodose olika behov och för platsen lämpliga användningsområden.
Byggrätten ökar från 25 % till 30 % och byggnadshöjden ökar från 6 meter
till 12 meter, vilket möjliggör fler våningar på befintlig byggnad.
Miljö- och hälsoskyddsenheten anser att strandskyddsfrågan och eventuella skyddsavstånd bör förtydligas innan upphövande av strandskyddet
införs i planen. I och med den anlagda dammen finns det möjlighet att
groddjur (fridlysta) eller andra skyddsvärda djur och växter etablerat sig i
eller i anslutning till dammen. Om man redan nu vet att så är fallet bör ett
skyddsavstånd upprättas (när nu strandskyddet upphävs) för nya byggnader och anläggningar. Alternativt bör det göras en inventering, där
eventuella skyddsavstånd upprättas, om det så krävs innan strandskyddet
upphävs.
Beslutsunderlag
•
•

Samrådshandling 21 september 2015
Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 1 oktober 2015

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar följande yttrande över
förslag till detaljplan för del av Tornet 1 och Kallstensgården 1:4 i Arboga
kommun:
Strandskyddsfrågan och eventuella skyddsavstånd bör förtydligas innan
upphävande av strandskyddet införs i planen.
Skickas till
Tekniska förvaltningen/Arboga och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-10-14

§ 103

Änr MI 2014-236

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från bostadshus på Jäder 2:9 i Arboga kommun
Vid avloppsinventeringen 2012 konstaterades brister i avloppsanordningen på Jäder 2:9 i Arboga kommun. Nuvarande avloppsanordning uppfylller 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 beslut 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 8 februari 2012
• Delegationsbeslut 13 mars 2014
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse 29 september 2015
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
2 kap. 3 §, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt med hänvisning till förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:
1 Vid vite om 35 000 kronor förbjuda Marie Jansson, 19630412-6920, Jädersby 515, 732 96 Arboga, från och med den 8 maj 2016 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen på fastigheten Jäder 2:9 i Arboga kommun.
2 Vid vite om 35 000 kronor förbjuda Per Karlsson, 19600407-6938, Jädersby 515, 732 96 Arboga, från och med den 8 maj 2016 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen på fastigheten Jäder 2:9 i Arboga kommun.
3 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-10-14

§ 103 forts
4 Avgift tas ut för 2 timmars nedlagd handläggningstid i ärendet, 1 720
kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2015. Faktura på avgiften skickas separat
5 Beslut om avgift enligt punkt 4 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
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
Marie Jansson
Per Karlsson
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-10-14

§ 104

Änr MI 2014-593

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från bostadshus på Hamre 1:18 i Arboga kommun
Vid avloppsinventeringen 2012 konstaterades brister i avloppsanordningen på fastigheten Hamre 1:18 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 beslut 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. Fastighetsägaren uppger att han fått tillstånd
och anser att vite är obefogat. Synpunkter som har inkommit föranleder
inte till någon annan bedömning då bristfällig avloppsanordning inte har
åtgärdats.
Beslutsunderlag
• Inspektionsrapport 6 februari 2012
• Delegationsbeslut 9 maj 2014
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse 29 september 2015
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
2 kap. 3 §, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt med hänvisning till förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:
1 Vid vite om 70 000 kronor förbjuda Erik Härenby, 19360420-7716,
Hamre Törneberg 209, 732 95 Arboga, från och med den 6 maj 2016
släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen på
fastigheten Hamre 1:18 i Arboga kommun.
2 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-10-14

§ 104 forts
3 Avgift tas ut för 2 timmars nedlagd handläggningstid i ärendet, 1 720
kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2015. Faktura på avgiften skickas separat
4 Beslut om avgift enligt punkt 3 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
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
Erik Härenby
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-10-14

§ 105

Änr MI 2014-225

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från bostadshus på Hagby 1:2 i Arboga kommun
Vid avloppsinventeringen 2012 konstaterades brister i avloppsanordningen på fastigheten Hagby 1:2 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
• Delegationsbeslut
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
2 kap. 3 §, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt med hänvisning till förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:
1 Vid vite om 70 000 kronor förbjuda Erik Hjalmar Karlsson, 195603156950, Hagby Haga 115, 732 96 Arboga, från och med den 7 maj 2016
släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen på
fastigheten Hagby 1:2 i Arboga kommun.
2 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
3 Avgift tas ut för 2 timmars nedlagd handläggningstid i ärendet, 1 720
kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2015. Faktura på avgiften skickas separat

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-10-14

§ 105 forts
4 Beslut om avgift enligt punkt 3 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
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
Erik Hjalmar Karlsson
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-10-14

§ 106

Änr MI 2014-297

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från bostadshus på Torpställskärret 1:1 i Kungsörs kommun
Vid avloppsinventeringen 2012 konstaterades brister i avloppsanordningen på fastigheten Torpställskärret 1:1 i Kungsörs 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 beslut 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. Fastighetsägaren uppger att slamavskiljaren
inrättas med tillstånd som getts för cirka 10 år sedan. Inkomna synpunkter
föranleder inte till någon annan bedömning då inget tillstånd återfinns i
Kungsörs kommunarkiv.
Beslutsunderlag
• Inspektionsrapport 21 februari 2012
• Delegationsbeslut 24 mars 2014
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse 29 september 2015
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
2 kap. 3 §, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt med hänvisning till förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:
1 Vid vite om 70 000 kronor förbjuda Thomas Gunnarsson, 197109256953, Grönhult 101, 736 91 Kungsör, från och med den 21 maj 2016
släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen på
fastigheten Torpställskärret 1:1 i Kungsörs kommun.
2 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-10-14

§ 106 forts
3 Avgift tas ut för 2 timmars nedlagd handläggningstid i ärendet, 1 720
kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2015. Faktura på avgiften skickas separat
4 Beslut om avgift enligt punkt 3 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
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
Thomas Gunnarsson
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-10-14

§ 107

Änr BLOV 2015-221

Ansökan om bygglov för nybyggnad av radhus på Prästgärdet 2:1 i Arboga kommun
Sökande: COB´s Tele&elservice AB, Karlknutssonsgatan 18, 732 32 Arboga
Ansökan innebär nybyggnad av radhus med 4 bostadslägenheter. Åtgärden avviker delvis från gällande detaljplan avseende byggnation närmare
tomtgräns. Gällande detaljplan föreskriver byggnation minst 6 meter för
garage med utfart direkt mot gatan. Ansökan avser byggnation med garageutfart 5,5 meter från gatan. Avvikelsen kan betraktas som liten.
Bygglovenheten bedömer att inga hinder föreligger då parkering ändå kan
ske på egen uppfart.
Trafikavdelningen på tekniska förvaltningen/Arboga kommun godkänner avvikelsen.
Kommunicering pågår med grannar, varför beslut i ärendet inte kan fattas
i nuläget.
Beslutsunderlag
• Ansökan om bygglov 4 september 2015
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 30 september 2015

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund delegerar rätten att fatta beslut i
ärendet till enhetssamordnare på bygglovenheten.

Skickas till
Enhetssamordnare bygglovenheten
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-10-14

§ 108

Änr BLOV 2015-213

Ansökan om ändrad användning av hotell till HVB-hem på
Sörby 1:1 i Kungsörs kommun
Sökande: Linkbox II AB, Brovägen 9, 182 76 Stocksund
Ansökan innebär ändrat användningssätt av tidigare hotell/konferensanläggning till boende för ensamkommande flyktingbarn.
Boendet blir ett så kallat HVB-hem (Hem för vård eller boende).
Utvändigt kommer byggnaden inte att förändras. Invändigt kommer
byggnaden att anpassas med fler sovrum. De byggnadsåtgärder som utförs inne i byggnaden bedöms inte leda till någon förvanskning av byggnaden.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att befintlig avloppsanläggning
behöver åtgärdas. En ny avloppsanläggning är tillståndspliktig och en ansökan ska lämnas till miljöenheten innan nytt avlopp inrättas.
Bygglovenheten bedömer att inga hinder föreligger för ändrad användning till boende i form av HVB-hem, då byggnaden i sig kan anses lämplig
och att platsen inte kan anses vara ett hinder för lokaliseringen.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig är Sven- Åke Lundin, Berga backe 3, 732 48 Arboga, utsedd, som är
certifierad kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen 10 kap 9 §.
Beslutsunderlag
• Ansökan om bygglov 25 augusti 2015
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 5 oktober 2015

Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 9 kap. 31 § att bevilja bygglov för ändrad användning,
till boende i form av HVB- hem på fastigheten Sörby 1:1 i Kungsörs
kommun.
a) Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två
år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga
kraft.
b) Åtgärden får inte påbörjas förrän Västra Mälardalens Myndighetsförbund har gett startbesked.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-10-14

§ 108 forts
c) Tekniskt samråd krävs i detta ärende, kallelse skickas separat
2 Avgift för bygglov och startbesked, 13 428,50 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2015. Faktura på avgiften skickas separat

Skickas till
Sökande
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-10-14

§ 109

Änr BLOV 2015-202

Byggsanktionsavgift för olovlig installation av eldstad på
Torpstång 1:5 i Arboga kommun
Den 13 juli 2015 inkom ett sotarintyg avseende installation av eldstad på
fastigheten Torpstång 1:5 i Arboga kommun. Bygglovenheten kunde konstatera att det inte fanns någon anmälan om installation av eldstad på den
aktuella fastigheten. Anmälan avseende installation av eldstad inkom 25
augusti 2015.
Bygglovenheten finner inga skäl till nedsättning av byggsanktionsavgiften.
Kommunicering har skett och inga synpunkter har inkommit.
Beslutsunderlag
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 30 september 2015
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av plan-och
bygglagen 11 kap. 51 §, om byggsanktionsavgift på 4 450 kronor för
Sven-Erik Henriksson, pnr 380819-7879, Torpstångs Gård 655, 732 97
Arboga, i egenskap av byggherre ha installerat en kamin på Torpstång
1:5 i Arboga kommun utan startbesked.
2 Byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.
3 Avgiften ska betalas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund. 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
Sven-Erik Henriksson
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-10-14

§ 110

Dnr 8/2015-042

Ekonomirapport för september månad 2015
Ekonomirapporten visar för närvarande på ett överskott om 495 000 kronor.
Överskottet beror bland annat på lägre kostnader för avskrivningar och
förbrukningsmaterial och lägre kostnader avseende direktionens kurser
och arvoden samt ökade intäkter för bygglovärenden, enskilda avlopp och
PCB ärenden.
I ekonomirapporten redovisas finansen till och med den 30 september
2015.
Beslutsunderlag
• Ekonomirapport 8 oktober 2015
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till
handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-10-14

§ 111

Dnr 26/2014-041

Måluppföljning till och med den 30 september 2015
Från förbundskontoret föreligger rapport i rubricerat ärende.
Beslutsunderlag
• Rapport måluppfyllelse 1 oktober 2015
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-10-14

§ 112

Dnr 9/2015-002

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande
1 Central administrations delegationslista för perioden 1 september till
den 30 september 2015.
2 Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 september till den 30 september 2015.
3 Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 september till den 30
september 2015.
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av delegationsbeslut/yttranden.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-10-14

§ 113

Handlingar för kännedom
1 Länsstyrelsens beslut 28 september 2015. Länsstyrelsen beslutar ändra
förbundsdirektionens beslut den 26 augusti 2015, § 72, om strandskyddsdispens på Nannberga 1:21 i Arboga i den del som avser tomtplatsavgränsningen
Änr BLOV 2015-125, Änr MI 2015-1100
2 Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 15:24. Budgetpropositionen för år 2016.
Dnr 44/2015-400
3 Bekräftelse på anmälan om etablering av yrkesmässig hygienisk behandling på Engelbrekt 4 i Arboga kommun.
Änr MI 2015-1497
4 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Skillinge 4:11 och 4:12 i
Kungsörs kommun.
Dnr 4/2015-245
5 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande upphävande av befintligt servitut för plankorsning 131 + 812 i Kungsörs kommun.
Dnr 4/2015-245
6 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Urvalla 1:9 och 3:2 i Arboga
kommun.
Dnr 4/2015-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 23

