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§ 28  

Information 
Information från energi och klimatrådgivaren XXX. 

 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2018-03-22 Blad 3 

 

 

§ 29 Änr MI 2015-1690 

Överlåtelse av operativ tillsyn, Arboga Miljötransport AB  
Förbundsdirektionen beslutade den 16 november 2017, § 128, hemställa att 
kommunfullmäktige i Arboga gör framställan hos Länsstyrelsen om över-
låtelse av tillsynen på Arboga Miljötransport AB i Arboga till Västra Mä-
lardalens Myndighetsförbund. 

Arboga kommunfullmäktige beslutade den 1 februari 2018, § 9, att fram-
ställa hos Länsstyrelsen om överlåtelse av tillsynen. 

Länsstyrelsen beslutade den 27 januari att överlåta den operativa tillsynen 
enligt miljöbalken över Arboga Miljötransport AB till Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund. 
 

Beslutsunderlag 
• Arboga kommunfullmäktige beslut den 1 februari 2018, § 9 
• Länsstyrelsens beslut den 27 januari 2018 

 
Beslut 
Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Skickas till 
Miljö- och hälsoskyddsenheten 
Akten 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2018-03-22 Blad 4 

 

 

§ 30 Änr BLOV 2017-387 

Reviderad byggsanktionsavgift för nybyggnad av fritidshus 
på XXX i Arboga kommun 
Förbundsdirektionen beslutade den 25 januari 2018, § 3, om byggsankt-
ionsavgift på 25 648 kronor för nybyggnation av fritidshus på XXX i Ar-
boga kommun utan startbesked. 

Under tekniska samrådet framkom att arean blivit felaktig i inlämnad an-
sökan, där sökanden angivit en area på 174 m². Efter kontrollmätning fann 
man att husets area är 136 m². Sanktionsavgiften räknas på byggnadens 
area. 

Då det rör sig om en anspråkslös/enkel uppbyggnad av ett nedbrunnet 
hus ute på landet bedöms avgiften inte stå i rimlig proportion till den 
överträdelse som begåtts. Bygglovenheten bedömer att sanktionsavgiften 
kan sättas ned till en fjärdedel vilket ger en sanktionsavgift på 23 576 kro-
nor. 

Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av plan- 

och bygglagen 11 kap. 51 §, om byggsanktionsavgift på 23 576 kronor 
för XXX, i egenskap av byggherre ha startat nybyggnation av fritidshus 
på fastigheten XXX i Arboga kommun utan startbesked. 
 

2 Ovan beslut ersätter förbundsdirektionens tidigare fattat beslut den 25 
januari 2018, § 3, punkt 1. 
 

3 Byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet 
om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. 
 

4 Avgiften ska betalas till Västra Mälardalens Myndighetförbund. Fak-
tura på avgifterna skickas separat 

 
 
Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant över-
klagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myn-
dighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet. 

 
Skickas till XXX och akten 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2018-03-22 Blad 5 

 

 

§ 31 Änr BLOV 2015-249 

Föreläggande med vite att vidta åtgärder på XXX i Kungs-
örs kommun 
Den 21 september 2015 inkom en anmälan avseende ovårdad tomt på XXX i 
Kungsörs kommun. 
 
Tomten omfattas av byggnadsplan nummer 105 och ska användas för bostadsän-
damål. I planen från 1983 finns en övergångsbestämmelse för två verksamheter 
som bedrevs på fastigheten, en svetsfirma och en elinstallationsfirma. Övergångs-
bestämmelsen gav fastighetsägaren rätt till att bedriva dåvarande verksamhet 
tillsvidare. 
 
Bygglovenheten utförde flera tillsynsbesök på fastigheten och informerade fastig-
hetsägaren att det inte är förenligt med gällande byggnadsplan att använda fastig-
heten för parkering av olika yrkesfordon eller som upplagsplats/materialgård.  
 
Fastighetsägaren vidtog nödvändiga åtgärder och ärendet avslutades den 6 de-
cember 2016. 
 
Den 12 maj 2017 inkom en anmälan om att fastigheten fortfarande används som 
parkeringsplats/upplag/materialgård för olika fordon, containrar och jordhögar.  
 
Vid platsbesök den 25 januari 2018  framgick att det på fastigheten finns flera con-
tainrar, en silo, en lastbil, en skylift, en grävmaskin, ett lastbilsflak, en båt, ett antal 
storsäckar och ett antal pallar med betongplattor samt diverse annat såsom tom-
pallar, armeringsjärn med mera. Fastighetsägaren har meddelat att samtal pågår 
med Kungsörs kommun om att hitta en lämplig tomt för sin verksamhet.  
 
Bygglovenheten konstaterar att fastigheten används i strid med gällande bygg-
nadsplan och bedömer att ett föreläggande med vite behövs för att befintliga lag-
krav ska efterföljas. 
 
Kommunicering har skett. 
 

Beslutsunderlag 
• Anmälan om ovårdad tomt den 21 september 2015 
• Delegationsbeslut den 6 december 2016, föranleder ingen ytterligare 

åtgärd 
• Anmälan om ovårdad tomt den 12 maj 2017 

 
Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2018-03-22 Blad 6 

 

 

§ 31 forts 
 

• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 1 mars 2018 
 

Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund förelägger med stöd av plan– och 
bygglagen 11 kap. 20 och 37 §§ XXX, i egenskap av fastighetsägare till fas-
tigheten XXX enligt nedan: 

1 Med vite om 10 000 kronor bortforsla containrar, skylift, grävmaskin, 
lastbilsflak och lastbilssläp från fastigheten XXX. Föreläggandet gäller 
från och med den dag som infaller tre månader efter att detta beslut 
vunnit laga kraft.  
 

2 Med vite om 10 000 kronor bortforsla upplag av storsäckar, en silo och 
upplag av lastpallar från fastigheten XXX. Föreläggandet gäller från 
och med den dag som infaller tre månader efter att detta beslut vunnit 
laga kraft.  
 

3 Med vite om 10 000 kronor upphöra med att använda fastigheten XXX 
i strid mot gällande byggnadsplan. Föreläggandet gäller från och med 
den dag som infaller tre månader efter att detta beslut vunnit laga 
kraft. 

 
Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighets-
registrets inskrivningsdel. 
 

 
 

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant 
överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälarda-
lens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslu-
tet. 
 

Skickas till 
XXX 
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning 
Akten  

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2018-03-22 Blad 7 

 

 

§ 32 Änr MI 2016-599 

Föreläggande med vite att vidta åtgärder på XXX i Kungs-
örs kommun 
Vid miljötillsyn för lantbruk på XXX i Kungsörs kommun den 25 oktober 
2016, konstaterades brister. 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund förelade den 19 oktober 2017 (de-
legationsbeslut) verksamhetsutövaren att vidta åtgärder och redovisa 
dessa senast den 31 december 2017.  

Ingen redovisning har inkommit från verksamhetsutövaren. Miljö- och 
hälsoskyddsenheten konstaterar att föreläggandet inte följs och bedömer 
att föreläggande med vite behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas. 

Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit. 

 
Beslutsunderlag 
• Inspektionsrapport den 26 oktober 2016 
• Delegationsbeslut den 19 oktober 2017, föreläggande 
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 2 mars 2018 

 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund förelägger med stöd av miljöbal-
ken 2 kap 3 §, 26 kap 9 och 14 §§ samt med hänvisning till SJVFS  20 §, 
NFS 9 kap 1 § samt avfallsförordning 42 §, XXX med verksamhet på fas-
tigheten XXX enligt nedan. 

1 Med vite om 5 000 kronor ta fram en växtodlingsplan eller motsva-
rande. Denna punkt ska vara åtgärdad och redovisad till Västra Mä-
lardalens Myndighetsförbund senast den 30 maj 2018.  
 

2 Med vite om 1 000 kronor ordna en tät förvaring för flytande kemika-
lier och flytande farligt avfall. Denna punkt ska vara åtgärdad och re-
dovisad till Västra Mälardalens Myndighetsförbund senast den 30 maj 
2018. 
 

3 Med vite om 1 000 kronor ta cistern som inte används ur bruk, alterna-
tivt omgående kontrollbesiktiga den. Denna punkt ska vara åtgärdad 
och redovisad till Västra Mälardalens Myndighetsförbund senast den 
30 maj 2018. 

 
Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2018-03-22 Blad 8 

 

 

§ 32 forts 

 
4 Med vite om 1 000 kronor anmäla egen transport av farligt avfall till 

länsstyrelsen i Västmanland. Denna punkt ska vara åtgärdad och re-
dovisad till Västra Mälardalens Myndighetsförbund senast den 30 maj 
2018. 
 

Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighets-
registrets inskrivningsdel. 

 
 
 

 

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant 
överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälarda-
lens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslu-
tet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Skickas till 
XXX 
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning 
Akten 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2018-03-22 Blad 9 

 

 

§ 33 Änr MI 2016-586 

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på XXX, hus nr 
1, i Arboga kommun 
Vid avloppsinventeringen 2014 konstaterades brister i avloppsanordning-
en på XXX, hus nummer 1,  i Arboga kommun. Nuvarande avloppsan-
ordning 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 23 april 2014 
• Delegationsbeslut, förbud den 1 juni 2016 
• Miljö- och hälsoskyddsenheten tjänsteskrivelse den 5 mars 2018 

 
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 35 000 kronor förbjuda XXX, att från och med den 23 juli 
2018 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen 
för hus nr 1 på fastigheten XXX i Arboga kommun. 
 

2 Med vite om 35 000 kronor förbjuda XXX, att från och med den 23 juli 
2018 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen 
för hus nr 1 på fastigheten XXX i Arboga kommun. 
 

3 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastig-
hetsregistrets inskrivningsdel. 
 

 
 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 
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Förbundsdirektion 2018-03-22 Blad 10 

 

 

§ 33 forts 
 

4 Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,  
2 730 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 
2017. Faktura på avgiften skickas separat  
 

5 Beslut om avgift enligt punkt fem gäller omedelbart även om beslutet 
överklagas. 

 
 
 

 

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant 
överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälarda-
lens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslu-
tet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickas till 
XXX 
XXX 
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning 
Akten 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 
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Datum  
Förbundsdirektion 2018-03-22 Blad 11 

 

 

§ 34 Änr MI 2016-588 

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på XXX, hus nr 
2, i Arboga kommun 
Vid avloppsinventeringen 2014 konstaterades brister i avloppsanordning-
en på XXX, hus nummer 2, XXX i Arboga kommun. Nuvarande avlopps-
anordning uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen och måste där-
för 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 be-
dömer att förbud med vite behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas. 

Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.  

 
Beslutsunderlag 
• Inspektionsrapport den 23 april 2014 
• Delegationsbeslut den 1 juni 2016, förbud 
• Miljö- och hälsoskyddsenheten tjänsteskrivelse den 5 mars 2018 

 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av Västra Mä-
lardalens 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 35 000 kronor förbjuda XXX, att från och med den 23 juli 
2018 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen 
för hus nr 2 på fastigheten XXX i Arboga kommun. 
 

2 Med vite om 35 000 kronor förbjuda XXX, att från och med den 23 juli 
2018 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen 
för hus nr 2 på fastigheten XXX i Arboga kommun. 
 

3 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastig-
hetsregistrets inskrivningsdel. 
 
 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 
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Datum  
Förbundsdirektion 2018-03-22 Blad 12 

 

 

§ 34 forts 
 

4 Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,  
2 730 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 
2017. Faktura på avgiften skickas separat  
 

5 Beslut om avgift enligt punkt fyra gäller omedelbart även om beslutet 
överklagas.  

 
 
 

 

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant 
överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälarda-
lens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslu-
tet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
XXX 
XXX 
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning 
Akten 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 
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Datum  
Förbundsdirektion 2018-03-22 Blad 13 

 

 

§ 35 Änr MI 2016-589 

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på XXX, hus nr 
3, i Arboga kommun 
Vid avloppsinventeringen 2014 konstaterades brister i avloppsanordning-
en på XXX, hus nummer 3, XXX Arboga kommun. Nuvarande avloppsan-
ordning 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 be-
dömer att förbud med vite behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas. 

Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.  

 
Beslutsunderlag 
• Inspektionsrapport den 23 april 2014 
• Delegationsbeslut, förbud den 1 juni 2016 
• Miljö- och hälsoskyddsenheten tjänsteskrivelse den 5 mars 2018 

 
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 35 000 kronor förbjuda XXX, att från och med den 23 juli 
2018 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen 
för hus nr 3 på fastigheten XXX i Arboga kommun. 
 

2 Med vite om 35 000 kronor förbjuda XXX, att från och med den 23 juli 
2018 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen 
för hus nr 3 på fastigheten XXX i Arboga kommun. 
 

3 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastig-
hetsregistrets inskrivningsdel. 

 
 
 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 
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§ 35 forts 
 

4 Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,  
2 730 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 
2017. Faktura på avgiften skickas separat  
 

5 Beslut om avgift enligt punkt fyra gäller omedelbart även om beslutet 
överklagas.  

 
 
 

 

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant 
överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälarda-
lens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslu-
tet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
XXX 
XXX 
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning 
Akten 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 
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Datum  
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§ 36 Änr MI 2018-120 

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad på XXX i 
Arboga kommun 
Sökande: XXX 
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnation av småhus på fas-
tigheten XXX i Arboga kommun.   

Fastigheten ingår i Länsstyrelsens Naturvårdsplan 2015 och är utpekat 
som klass 3 område i naturvårdsplanen.  

Planerad byggnation ligger cirka 30 meter från strandlinjen inom tomt-
plats och placeras bakom det nuvarande bostadshuset som ska rivas.   

Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att det finns särskilda skäl att ge 
dispens från strandskyddet då området redan tagits i anspråk för bostads-
ändamål. 

Åtgärden är bygglovpliktig. Bygglov och startbesked krävs innan bygg-
nation kan påbörjas. 

Beslutsunderlag 
• Ansökan om strandskyddsdispens den 26 januari 2018 
• Miljö- och hälsoskyddsenheten tjänsteskrivelse den 5 mars 2018 

 
Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar med stöd av miljöbal-

ken 7 kap. 18 b § strandskyddsdispens för nybyggnation av bostadshus 
på fastigheten XXX, Arboga 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 2016-06-17.  

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 tas ut för fyra timmars nedlagd handläggningstid i ärendet, 
3720 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2018. 
Faktura på avgiften skickas separat 
 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2018-03-22 Blad 16 

 

 

§ 36 forts 

 

3 Beslut om avgift enligt punkt 2 gäller omedelbart även om beslutet 
överklagas.  

 

 
 

 

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 
Lantmäterimyndigheten + karta 
Trafikverket + karta 
Sökanden 
Akten 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2018-03-22 Blad 17 

 

 

§ 37 Dnr 13/2018-042 

Finansrapport februari 2018 
Redovisning av finansen februari 2018. 

 
Beslutsunderlag 
• Finansrapport den 8 mars 2018 

 
Beslut 
Västra Mälardalens myndighetsförbund lägger rapporten till handlingar-
na. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2018-03-22 Blad 18 

 

 

§ 38 Dnr 24/2017-041 

Måluppföljning till och med 28 februari 2018 
Från förbundskontoret föreligger rapport i rubricerat ärende. 

 
Beslutsunderlag 
• Rapport måluppfyllelse den 1 mars 2018 

 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten om måluppfyl-
lelse till handlingarna. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Skickas till 
Akten 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2018-03-22 Blad 19 

 

 

§ 39 Dnr 14/2018-002 

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande 
1 Central administrations delegationslista för perioden 1 februari till den 

28 februari 2018. 
 

2 Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 febru-
ari till den 28 februari 2018. 
 

3 Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 februari till den 28 
februari 2018. 

 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av de-
legationsbeslut/yttranden. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2018-03-22 Blad 20 

 

 

§ 40  

Handlingar för kännedom 
1 Bekräftelse på anmälan om ändring av förskola på XXX i Arboga 

kommun.  
Änr MI 2018-199 
 

2 Bekräftelse på anmälan om etablering av förskola på XXX i Arboga 
kommun.  
Änr MI 2018-219 
 

3 Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 1 februari 2018, § 9. Begäran 
om överlåtelse av tillsyn från Länsstyrelsen till Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund.  
Änr MI 2015-1690 
 

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

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

 
6 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning 

avseende fastighetsreglering berörande XXX samt ledningsrättsåtgärd i 
Arboga kommun.  
Dnr 3/2018-245 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 
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