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Innehåll
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Policy samt riktlinjer för kundfakturering och krav/inkassohantering

5

Verksamhetsrapport

6

Ansökan om bygglov för nybyggnad av småhus på XXX i Arboga
kommun

7

Ansökan om nybyggnad av lagerbyggnader på XXX i Arboga kommun
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Ansökan om strandskyddsdispens för bastu på XXX i Kungsörs
kommun
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Redovisning av delegationsbeslut/yttrande

11

Handlingar för kännedom

12

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-05-17

§ 57

Information
Information om GDPR (General Data Protection Regulation).

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-05-17

§ 58

Dnr 21/2018-100

Val av dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen
Den 25 maj 2018 upphör personuppgiftslagen och ersätts av dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär att uppdraget som personuppgiftsombud upphör och att personuppgiftsansvarig (förbundsdirektionen) ska
utse ett dataskyddsombud.
Kommuncheferna i Köping, Arboga och Kungsör har enats om att föreslå
kommunernas gemensamma IT-strateg XXX som dataskyddsombud för
kommunernas nämnder, bolag och förbund.

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar följande:
1

XXX, Västra Mälardalens Kommunalförbund, entledigas som personuppgiftsombud från och med den 25 maj 2018.

2

XXX, IT-strateg för Köping, Arboga och Kungsörs kommuner, utses
som dataskyddsombud från och med den 25 maj 2018 då dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen.

3

Beslutet anmäls till Dataskyddsinspektionen.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna
Västra Mälardalens Kommunalförbund
XXX
XXX
Dataskyddsinspektionen
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-05-17

§ 59

Dnr 21/2018-100

Policy för personuppgiftsbehandlingar
Målet med denna policy är att säkerställa att Västra Mälardalens Myndighetsförbund hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR), dataskyddslagen
samt förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Policyn omfattar samtliga behandlingar där personuppgifter
hanteras och avser både strukturerat och ostrukturerat material.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger stor vikt vid att den behandling av personuppgifter som sker inom verksamheten utförs på ett
korrekt och rättssäkert sätt. Kommuninvånarna och andra intressenter ska
känna sig trygga med hanteringen av deras personuppgifter och att hanteringen följer de lagar och förordningar som gäller.
Det innebär bland annat att personuppgifter endast behandlas för berättigat ändamål och att endast behöriga har åtkomst till personuppgifterna.
Det ställer också krav på att personuppgifterna är korrekta och att de enbart bevaras så länge som det är nödvändigt utifrån ändamålet.
Beslutsunderlag
• Policy för personuppgiftsbehandlingar den 8 maj 2018

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer policy för personuppgiftsbehandlingar.

Skickas till
Dataskyddsombud/VMKF
Förbundsmedlemmarna + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-05-17

§ 60

Dnr 22/2018-008
Dnr 23/2018-008

Policy samt riktlinjer för kundfakturering och
krav/inkassohantering
Från förbundskontoret föreligger upprättad policy samt riktlinjer i rubricerat ärende.
Syftet är att införa tydliga och enhetliga regler för hantering av kundfakturering och kravverksamhet i Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
Kravåtgärderna ska stå i proportion till skuldbeloppet och dess art.

Beslutsunderlag
• Policy för kundfakturering samt krav och inkassohantering
• Riktlinjer för kundfakturering samt krav och inkassohantering

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer:
1

Policy för kundfakturering samt krav och inkassohantering.

2

Riktlinjer för kundfakturering samt krav och inkassohantering.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-05-17

§ 61

Dnr 13/2018-042

Verksamhetsrapport
Från förbundskontoret föreligger verksamhetsrapport för perioden 1 januari till 30 april 2018.

Beslutsunderlag
• Verksamhetsrapport den 7 maj 2018

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner verksamhetsrapport
för perioden 1 januari till 30 april 2018 och överlämnar den till förbundsmedlemmarna.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-05-17

§ 62

Änr BLOV 2018-65

Ansökan om bygglov för nybyggnad av småhus på XXX i
Arboga kommun
Ansökan avser bygglov för småhus utanför detaljplanelagt område men
inom strandskyddat område. Förbundsdirektionen beslutade den 22 mars,
§ 36, om strandskyddsdispens för nybyggnad av småhus på fastigheten.
Tomten är sedan tidigare bebyggd med ett småhus och garage. Både småhuset och garaget kommer att rivas. Åtgärden kräver inte rivningslov.
Ärendet har remitterats till grannar för yttrande. Inga synpunkter har inkommit. Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas.
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 9 mars 2018
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 2 maj 2018
Beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar med stöd av plan- och
bygglagen 9 kap 31 § bygglov för nybyggnad av småhus på fastigheten
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) Åtgärden får inte påbörjas förrän Västra Mälardalens Myndighetsförbund har gett startbesked.
c) Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd
skickas separat.

2

Avgift på 20 725:50 kronor tas ut för bygglov, startbesked, expediering
och underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2018. Faktura på avgiften skickas separat

Skickas till sökanden och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-05-17

§ 63

Änr BLOV 2018-101

Ansökan om nybyggnad av lagerbyggnader på XXX i Arboga kommun
Ansökan avser nybyggnad av två lagerbyggnader vardera på cirka 363,9
m2 på fastigheten XXX i Arboga kommun.
Fastigheten omfattas av detaljplan som medger byggnation av industribyggnader. Byggnadshöjden får maximalt uppgå till åtta meter. Byggrätten uppgår till 50 % av tomten.
Olika verksamheter har bedrivits på fastigheten, bland annat skrotningsverksamhet och försäljning av begagnade bilar.
Fastighetsägaren och verksamhetsutövaren har undersöknings- och saneringsansvaret i samband med byggnationen.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att det är befogat att markprovtagning görs, motsvarande Mifo fas 2 innan byggnationen påbörjas.
Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas.
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 10 april 2018
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 2 maj 2018

Beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar med stöd av plan- och
bygglagen 9 kap 30 § bygglov för nybyggnad av två lagerbyggnader på
fastigheten 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) Åtgärden får inte påbörjas förrän Västra Mälardalens Myndighetsförbund har gett startbesked.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-05-17

§ 63 forts
c) Byggherren/fastighetsägaren ansvarar för att en markundersökning görs, motsvarande Mifo fas 2 innan byggnationen påbörjas.
d) Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd
skickas separat.
2

Avgift på 20 725:50 kronor tas ut för bygglov, startbesked, expediering
och underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2018. Faktura på avgiften skickas separat

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-05-17

§ 64

Änr MI 2018-403

Ansökan om strandskyddsdispens för bastu på XXX i
Kungsörs kommun
Ansökan innebär strandskyddsdispens för en bastu på hjul på fastigheten
XXX i Kungsörs kommun. Åtgärden kräver inte bygglov.
Planerad bastu på hjul kommer att placeras ungefär 40 meter från strandlinjen och en farbar väg finns mellan hus och bastu. Placering av bastun
blir utanför tidigare beslutad tomtplats vilket föranleder en ändring av
tidigare beslutad tomtplats.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att det finns särskilda skäl att ge
dispens från strandskyddet då området redan tagits i anspråk.
Beslutsunderlag
• Ansökan om strandskyddsdispens den 20 februari 2018
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 2 maj 2018
Beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b § strandskyddsdispens för en bastu på hjul på fastigheten 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) Tomtplatsen bestäms enligt situationsplan daterad 20 april 2018.
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 3 720 kronor tas ut för fyra timmars nedlagd handläggningstid i ärendet enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa för
2018. Faktura på avgiften skickas separat

Länsstyrelsen har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från det att
Länsstyrelsen fått del av beslutet. Sökanden uppmanas att avvakta tiden
för överklagandet innan arbetet med de ansökta åtgärderna påbörjas.
Skickas till Länsstyrelsen + ansökan + karta, Trafikverket + karta, sökanden och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-05-17

§ 65

Dnr 14/2018-002

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande
1

Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 april
till den 30 april 2018.

2

Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 april till den 30 april
2018.

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av delegationsbeslut/yttranden.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-05-17

§ 66

Handlingar för kännedom
1

Mark- och miljödomstolens dom den 24 april 2018. Länsstyrelsen har
beslutat om upphävande av bygglov för tillbyggnad på XXX i Arboga
kommun. Bygglovsökanden har överklagat till Mark- och miljödomstolen som avslår överklagandet.
Änr BLOV 2017-289

2

Sveriges kommuner och landstings cirkulär 18:17. Vårpropositionen
och vårändringsbudgeten för 2018.
Dnr 8/2018-400

3

Bekräftelse på anmälan om ändring av yrkesmässig hygienisk behandling på XXX i Arboga kommun.
Änr MI 2018-438

4

Beslut i kommunfullmäktige/Kungsör den 9 april 2018, § 35. Bokslut
och årsredovisning 2017 för Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
Dnr 53/2017-007

5

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande XXX i Arboga kommun.
Dnr 3/2018-245

6

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende avstyckning från XXX i Arboga kommun.
Dnr 3/2018-245

7

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende ledningsrätt berörande XXX med flera i Arboga kommun.
Dnr 3/2018-245

8

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende anläggningsförrättning berörande omprövning av XXX i Arboga kommun.
Dnr 3/2018-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-05-17

§ 66 forts
9

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsbestämning berörande XXX med flera i Arboga
kommun.
Dnr 3/2018-245

10 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende anläggningsförrättning berörande XXX med flera i Kungsörs
kommun.
Dnr 3/2018-245
11 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende särskild gränsutmärkning berörande XXX samt avstyckning
från XXX i Kungsörs kommun.
Dnr 3/2018-245
12 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende omprövning av XXX i Kungsörs kommun.
Dnr 3/2018-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

