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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-02-19

Blad 1

Innehåll
Information

2

Riktlinjer för bedömning av skyddsnivå vid enskilda
avloppsanläggningar i Arboga och Kungsörs kommun

3

Årsredovisning 2013

4

Revidering av delegationsordning

5

Remiss avseende åtgärdsprogram för äldre lövskogar med vitryggig
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Yttrande avseende klagomål på handläggning av överklagan av ärende
rörande avloppsanläggning på Hamre 1:18 i Arboga kommun

7

Ansökan om bygglov för uppförande av återvinningsstation på Söder 1:1
i Arboga kommun
9
Ansökan om bygglov för uppförande av återvinningsstation på Söder 1:1
i Arboga kommun
10
Ansökan om bygglov för uppförande av återvinningsstation på
Strömsnäs 1:1 i Arboga kommun

11

Ansökan om bygglov för utvändig ändring på Södra Kungsladugården
23 i Kungsörs kommun

12

Ekonomirapport för januari månad 2014

13

Måluppföljning till och med 31 januari 2014

14

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande

15

Mark- och miljödomstolens dom avseende upphävt beslut om
strandskyddsdispens på Östersäby 2:19 i Kungsörs kommun

16

Handlingar för kännedom

17

Val av personuppgiftsombud enligt PuL

19

Ändrad tid för sammanträden 2014
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Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-02-19

§ 14

Information
Miljö- och hälsoskyddsinspektörer XX och XX informerar om avloppstillstånd.

Förbundsdirektionen tackar för informationen.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-02-19

§ 15

Änr MI 2014-228

Riktlinjer för bedömning av skyddsnivå vid enskilda avloppsanläggningar i Arboga och Kungsörs kommun
Av Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7) om små avloppsanläggningar framgår att det är upp till varje kommun att utse områden där hög
respektive normal skyddsnivå ska gälla.
Tidigare fastställda riktlinjer av Arboga och Kungsörs kommun har nu
omarbetats för att kunna gälla gemensamt i båda kommunerna. Syftet
med riktlinjerna är att åstadkomma ett enhetligt och tydligt bedömningsunderlag i samband med handläggning av enskilda avloppsärenden.
Beslutsunderlag
 Förslag till riktlinjer daterad 27 januari 2014
 Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsenheten daterad 27 januari
2014
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer förslag till riktlinjer för
bedömning av skyddsnivå vid enskilda avloppsanläggningar i Arboga
och Kungsörs kommun.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-02-19

§ 16

Dnr 26/2013-042

Årsredovisning 2013
Från förbundschefen har inkommit årsredovisning daterad 7 februari
2014.
Årsredovisningen överlämnades till ekonomikontoren i Arboga respektive
Kungsörs kommun den 11 februari 2014.
Beslutsunderlag
 Årsredovisning daterad 7 februari 2014
 Tjänsteskrivelse från förbundschefen daterad 7 februari 2014
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner årsredovisning
2013.
2 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar reservera 860 000
kronor från 2013 års resultat till resultatutjämningsreserven (RUR).

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

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-02-19

§ 17

Dnr 27/2013-002

Revidering av delegationsordning
Från förbundskontoret föreligger förslag till revidering av Västra Mälardalens Myndighetsförbunds delegationsordning.
Beslutsunderlag
 Förslag reviderad delegationsordning daterad 7 februari 2014
 Tjänsteskrivelse från förbundschefen daterad 4 februari 2014
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer reviderad delegationsordning daterad 7 februari 2014.

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

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-02-19

§ 18

Änr MI 2014-52

Remiss avseende åtgärdsprogram för äldre lövskogar med
vitryggig hackspett som paraplyart
Från Länsstyrelsen i Västra Götaland har den 23 december 2013 inkommit
remiss i rubricerat ärende för yttrande senast den 10 mars 2014.
Den vitryggiga hackspetten är akut hotad och ställer stora krav på sin omgivning samtidigt som hundratals andra arter är beroende av samma typ
av livsmiljö som hackspetten. Det föreslagna åtgärdsprogrammet är baserat på tidigare program och flera års erfarenhet men saknar uppgift om
vilka områden som valts ut att ingå i åtgärdsplanen förutom på länsnivå.
Beslutsunderlag
 Remiss från Länsstyrelsen daterad 23 december 2013
 Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsenheten daterad 27 januari
2014
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar följande yttrande över
remiss för åtgärdsprogram för äldre lövskogar med vitryggig hackspett
som paraplyart:
Åtgärdsprogrammet bör förtydligas avseende vilka områden som valts ut
som prioriterade områden och som därmed ingår i själva åtgärdsprogrammet på en mer detaljerad nivå än länsnivå.

Skickas till
natur.vastragotaland@lansstyrelsen.se, diarienr: 511-18386-2011
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-02-19

§ 19

Änr MI 2012-137

Yttrande avseende klagomål på handläggning av överklagan av ärende rörande avloppsanläggning på Hamre 1:18 i
Arboga kommun
Den 25 maj 2013 inkom XX med överklagande av en skrivelse till Västra
Mälardalens Myndighetsförbund.
XX har i en anmälan till JO framfört klagomål mot Västra Mälardalens
Myndighetsförbund med anledning av handläggning av överklagandet.
Från JO har den 19 december 2013 inkommit begäran om upplysning och
yttrande i rubricerat ärende senast den 10 mars 2014.
Beslutsunderlag
 Överklagan från klaganden daterad 25 maj 2013
 Remiss från JO daterad 18 december 2013
 Tjänsteskrivelse från förbundschefen daterad 28 januari 2014
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar följande yttrande till JO:
Handläggarna i ärendet har getts tillfälle att lämna synpunkter.
Förbundets handläggningsförfarande kring enskilda avlopp
Förbundsdirektionen anser med stöd av miljöbalken att det är en fastighetsägares ansvar att tillse att en avloppsanläggning som nyttjas på en
fastighet uppfyller lagstiftningens krav. Myndighetsförbundet har i sina
skrivelser redovisat sin bedömning om att avloppsanläggningen på aktuell fastighet Hamre 1:18 inte uppfyller de krav som miljöbalken ställer på
en avloppsanläggning. Fastighetsägaren har med den information som
lämnats möjlighet att vidta åtgärder. Stödet till detta handläggningsförfarande är principen i 26 kap 1 § och 26 kap 9§ om att en myndighet inte ska
tillgripa mer ingripande tvångsåtgärder än vad som krävs för att åstadkomma att miljöbalkens regler följs.
Om en fastighetsägare inte delar gjord bedömning eller inte vill åtgärda
anläggningen har fastighetsägaren, som är aktuellt i detta ärende, informerats om att nästa steg i vår handläggning är meddelande om förbud att
släppa ut avloppsvatten från avloppsanläggningen. Förbundet har enligt
förbundsdirektionens bedömning varit tydligt med att det beslut som då
tas är överklagningsbart.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-02-19

§ 19 forts
Handläggning av överklagan
25 maj 2013 inkom en överklagan från XX, av ett informationsbrev som
skickats ut. Informationsbrevets syfte och innehåll var en påminnelse om
den bedömning som tidigare gjorts och att steg två d.v.s. meddelande om
förbud om utsläpp av avloppsvatten kommer att tas m.m.
14 november 2013 sändes en tjänsteskrivelse till XX som svar på inkommen överklagan. I tjänsteskrivelsen bemöts XX påståenden om anläggningen och att den tidigare bedömningen kvarstår dvs att anläggningen
inte uppfyller miljöbalkens krav. Vidare framförs i skrivelsen att inget
överklagningsbart beslut är taget samt hur fortsatt handläggning i ärendet
kommer att ske. Förbundsdirektionen finner att den information som
lämnats i förbundets skrivelse är korrekt och att inget överklagningsbart
beslut har lämnats.
Den kritik som är befogad är att svaret till XX lämnades efter drygt fem
månader. Skälet till det är enligt handläggaren att en bedömning gjordes
att inte anse skrivelsen som inkom 25 maj 2013 som ett formellt överklagande då inget beslut med rättsverkan är fattat. En alternativ handläggning som förbundsdirektionen anser kunde ha skett efter det att XX överklagan inkom vore, tillsammans med ett snabbare svar med information,
att påbörja handläggning av myndighetsbeslut som innebar att förbjuda
utsläpp av avloppsvattnen från den enskilda avloppsanläggningen. Anledningen till att detta inte skedde var för att hantera alla fastighetsägare
på likartat sätt med möjlighet att agera inom en två års period. Nu kommer sådan handläggning att starta i mars 2014. XX kommer då att få möjligheter att lämna synpunkter på förslag på beslut och om beslut tas ha
möjlighet att överklaga.
Sammanfattning
Utifrån detta vill förbundsdirektionen framföra att XX inte förvägrats möjlighet att överklaga ärendet i sak, men att detta först kan ske när förbundet tagit beslut med rättsverkan i ärendet. Den information som har lämnats i detta ärende kan inte anses medföra sådan rättsverkan att informationen går att överklaga.

Skickas till
JO Riksdagens ombudsmän + handlingar (2 ex)
JOkansli1@jo.se
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-02-19

§ 20

Änr BLOV 2013-207

Ansökan om bygglov för uppförande av återvinningsstation på Söder 1:1 i Arboga kommun
Sökande: XX
Ansökan innebär uppförande av ny återvinningsstation på parkmark intill
vårdcentralen på Söder 1:1 (Österled) i Arboga kommun.
Området är parkmark enligt gällande stadsplan från 1978.
Berörda grannar, Landstinget och miljö- och hälsoskyddsenheten har inkommit med erinran.
Bygglovenheten bedömer att bygglov inte kan medges för den sökta åtgärden med hänvisning till att föreslagen plats inte får användas för upplag, placeringen strider mot gällande plan samt att platsen är olämplig
med hänsyn till närheten till vårdcentralen. Åtgärden kan inte bedömas
som liten avvikelse.
Kommunicering har skett. Inga sypunkter har inkommit.
Beslutsunderlag
 Ansökan om bygglov daterad 16 oktober 2013
 Tjänsteskrivelse från bygglovenheten daterad xx februari 2014
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 9 kap 30 § och 31b § avslå ansökan om bygglov för uppförande av återvinningsstation på Söder 1:1 (Österled) i Arboga kommun med hänvisning till att åtgärden strider mot gällande stadsplan.
2 Avgift för avslag, 3 279 kronor, enligt av Västra Mälardalens Myndighetsförbund taxa 2013. (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 och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-02-19

§ 21

Änr BLOV 2013-208

Ansökan om bygglov för uppförande av återvinningsstation på Söder 1:1 i Arboga kommun
Sökande: XX
Ansökan innebär uppförande av ny återvinningsstation på Söder 1:1 (Birgittagatan) i Arboga kommun.
Området är gatumark enligt gällande stadsplan från 1962.
Berörda grannar och miljö- och hälsoskyddsenheten har inkommit med
erinran.
Bygglovenheten bedömer att bygglov inte kan medges för den sökta åtgärden med hänvisning till att föreslagen plats inte får användas för upplag, placeringen strider mot gällande plan samt att platsen är olämplig
med hänsyn till de närmaste bostadshusen. Åtgärden kan inte bedömas
som liten avvikelse.
Kommunicering har skett. Inga sypunkter har inkommit.
Beslutsunderlag
 Ansökan om bygglov daterad 16 oktober 2013
 Tjänsteskrivelse från bygglovenheten daterad 20 januari 2014
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 9 kap 30 § och 31b § avslå ansökan om bygglov för uppförande av återvinningsstation på Söder 1:1 (Birgittagatan) i Arboga
kommun med hänvisning till att åtgärden strider mot gällande stadsplan.
2 Avgift för avslag, 3 279 kronor, enligt av Västra Mälardalens Myndighetsförbund taxa 2013. (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 och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-02-19

§ 22

Änr BLOV 2013-209

Ansökan om bygglov för uppförande av återvinningsstation på Strömsnäs 1:1 i Arboga kommun
Sökande: XX
Ansökan innebär uppförande av återvinningsstation på Strömsnäs 1:1 i
Arboga kommun.
Området är parkmark enligt gällande detaljplan från 1995.
Berörda grannar har inkommit med erinran.
Miljö- och hälsoskyddsenheten har ingen erinran.
Bygglovenheten bedömer att bygglov inte kan medges för den sökta åtgärden med hänvisning till att föreslagen plats inte får användas för upplag. Åtgärden kan inte bedömas som liten avvikelse.
Kommunicering har skett. Inga sypunkter har inkommit.
Beslutsunderlag
 Ansökan om bygglov daterad 16 oktober 2013
 Tjänsteskrivelse från bygglovenheten daterad 21 januari 2014
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 9 kap 30 § och 31b § avslå ansökan om bygglov för uppförande av återvinningsstation på Strömsnäs 1:1 i Arboga kommun
med hänvisning till att åtgärden strider mot gällande detaljplan.
2 Avgift för avslag, 3 279 kronor, enligt av Västra Mälardalens Myndighetsförbund taxa 2013. (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 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-02-19

§ 23

Änr BLOV 2013-195

Ansökan om bygglov för utvändig ändring på Södra
Kungsladugården 23 i Kungsörs kommun
Sökande: XX
Ansökan innebär installation av garagedörr i befintlig carport på Södra
Kungsladugården 23 i Kungsörs kommun.
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 88. Detaljplanen reglerar inte frågan
om eventuella garagedörrar. Området är ett ”kedjehusområde” med enhetligt uppförda byggnader, där parkeringsplatser intill husen utgörs av
carportar utformade som vagnslidrar.
Bygglovenheten bedömer att bygglov inte kan beviljas för garagedörr i
befintlig carport. Området är i dagsläget enhetligt med öppna carportar.
Att installera enstaka garagedörrar i området ger inte en god helhetsverkan, så som menas i plan- och bygglagen.
Kommunicering har skett. Inkomna synpunkter förändrar inte bygglovenhetens bedömning.
Beslutsunderlag
 Ansökan om bygglov daterad 2 oktober 2013
 Tjänsteskrivelse från bygglovenheten daterad 5 februari 2014
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 9 kap 30 § avslå ansökan om bygglov för uppsättning
av garagedörr på Södra Kungsladugården 23 i Kungsör med hänvisning till att åtgärden inte ger en god helhetsverkan enligt plan– och
bygglagen 2 kap 6 § första stycket 1.
2 Avgift för avslag, 490 kronor, enligt av Västra Mälardalens Myndighetsförbund taxa 2014. (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 och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-02-19

§ 24

Dnr 14/2014-042

Ekonomirapport för januari månad 2014
Ekonomirapporten för januari månad visar ingen avvikelse.
I ekonomirapporten redovisas finansen till och med den 31 januari 2014.
Beslutsunderlag
 Ekonomirapport från förbundskontoret daterad 6 februari 2014
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till
handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-02-19

§ 25

Dnr 32/2013-041

Måluppföljning till och med 31 januari 2014
Från förbundskontoret föreligger rapport i rubricerat ärende.
Beslutsunderlag
 Rapport från förbundskontoret daterad 1 februari 2014
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-02-19

§ 26

Dnr 15/2014-002

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande
1 Central administrations delegationslista för perioden 1 januari till den
31 januari 2014.
2 Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 januari
till den 31 januari 2014.
3 Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 januari till den 31 januari 2014..
4 Av förbundsdirektionens ordförande lämnade synpunkter vid samråd
med Lantmäterimyndigheten den 10 februari 2014.
Dnr 16/2014-002
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisning av delegationsbeslut/yttranden.

Skickas till
Akterna
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-02-19

§ 27

Änr MI 2012-1035
Änr BLOV 2012-440

Mark- och miljödomstolens dom avseende upphävt beslut
om strandskyddsdispens på Östersäby 2:19 i Kungsörs
kommun
Förbundsdirektionen beslutade den 23 november 2012, § 116, att bevilja
bygglov och strandskyddsdispens för två mindre fritidshus, en friggebod
och en container på Östersäby 2:19 i Kungsörs kommun.
Länsstyrelsen beslutade den 15 april 2013 att upphäva strandskyddsdispensen.
Förbundsdirektionens arbetsutskott överklagade den 29 april 2013, § 2,
Länsstyrelsens beslut.
Mark- och miljödomstolen beslutade i dom den 11 februari 2014 att avvisa
Västra Mälardalens Myndighetsförbunds överklagande.
Beslutsunderlag
 Dom från Mark- och miljödomstolen daterad 11 februari 2014
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger Mark- och miljödomstolens dom till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-02-19

§ 28

Handlingar för kännedom
1 Länsstyrelsens beslut den 16 januari 2014 att avvisa överklagat delegationsbeslut fattat den 21 maj 2013. Tillstånd att inrätta avloppsanläggning
på Hagby 4:4 i Arboga kommun
Änr MI 2013-694
2 Länsstyrelsens beslut den 8 januari 2014 att inte pröva Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut den 11 december § 117, om strandskyddsdispens på Säby 3:32 i Arboga kommun.
Änr MI 2013-1334
3 Länsstyrelsens beslut den 17 december avseende revidering av bevarandeplaner för Natura 2000-områden i Västmanlands län.
Änr MI 2014-55
4 Ekonomisk redovisning avseende energi- och klimatrådgivning 2013
för Arboga kommun och Kungsörs kommun.
Dnr 88/2011-047
5 Rapport till Livsmedelsverket avseende livsmedelskontroll 2013.
Änr MI 2013-1392
6 Bekräftelse på anmälan om tillfällig etablering av grundskola,
Holmsätter 2:11 i Arboga kommun.
Änr MI 2014
7 Redovisning av miljö- och hälsoskyddsenhetens projekt:
PCB-inventering i Kungsörs kommun
PCB-inventering i Arboga kommun
Fastighetsägarnas egenkontroll
Marknadsprojekt Arboga/Kungsör
Inventering av enskilda avlopp Arboga kommun
Delrapport enskilda avlopp Kungsörs kommun
Förorenade områden Kungsör

Änr MI 2013-1689
Änr MI 2013-780
Änr MI 2013-1688
Änr MI 2013-671, 2013-964
Änr MI 2013-547
Änr MI 2013-547
Änr MI 2014-220

8 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Skäftruna 1:22, 5:11, 6:5, 6:6 och
Svarthäll 2:1 i Kungsörs kommun.
Dnr 8/2014-245
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-02-19

§ 28 forts
9 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Brattberget 1:89 och 1:90 i Arboga kommun.
Dnr 8/2014-245
10 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Findla 2:10, 2:16 och
Frösshammar 1:14 i Arboga kommun.
Dnr 8/2014-245
11 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Nyby 1:3 och Racksätter 2:13 i
Arboga kommun.
Dnr 8/2014-245
12 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Hult 1:5 och Frösshammar 1:14
i Arboga kommun.
Dnr 8/2014-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-02-19

§ 29

Dnr 212/2011-100

Val av personuppgiftsombud enligt PuL
Västra Mälardalens Myndighetsförbund är personuppgiftsansvarig för
den personuppgiftsbehandling som förekommer inom förbundet. Genom
att utse ett ombud behöver inte förbundet göra någon anmälan till Datainspektionen om de behandlingar som förbundet är personuppgiftsansvarig
för.
Västra Mälardalens Kommunalförbund tillhandahåller en gemensam specialistfunktion som personuppgiftsombud enligt PuL. Förbundsdirektionen beslutade den 25 januari 2012, § 7, att utse XX som personuppgiftsombud för Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
Västra Mälardalens Kommunalförbund önskar frigöra mer resurser för
upphandlingsverksamheten och föreslår att uppdraget som PuL-ombud
flyttas till XX, löneansvarig, inom förbundet.
Beslutsunderlag
 Skrivelse från Västra Mälardalens Kommunalförbund daterad 14 januari 2014
Beslut
1 XX entledigas från sitt uppdrag som personuppgiftsombud för Västra
Mälardalens Myndighetsförbund.
2 XX vid Västra Mälardalens Kommunalförbund utses som personuppgiftsombud för Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
3 Besluten anmäls till Datainspektionen.

Skickas till
Västra Mälardalens Kommunalförbund
XX
XX
Datainspektionen
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-02-19

§ 30

Dnr 54/2013-006

Ändrad tid för sammanträden 2014
Enligt fastställd sammanträdesplan för år 2014 ska direktionens sammanträden börja kl.13.30.
Ronny Moström (S), Kungsör, föreslår att sammanträdestiden ändras till
kl.14.00.
Beslut
Direktionens sammanträden under 2014 börjar kl.14.00.

Skickas till
Förbundsdirektionens ledamöter och ersättare
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 20

