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Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) 
 
Arboga 
Sista ansökningsdag 2017-03-19 
 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund är ett kommunalförbund med Arboga och Kungsörs 
kommuner som medlemmar. Förbundets uppgifter är att utföra kommunernas uppgifter inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet samt uppgifter inom plan- och bygglagens område. Förbundet 
ansvarar också för kommunernas energirådgivning.  
 
Förbundets kontor är förlagt till Arboga i trevliga lokaler i Högskolecentrum, nära Arboga 
järnvägsstation. Arboga har goda pendlingsmöjligheter med tåg (25 min från Örebro, 30 min från 
Västerås och 25 min från Eskilstuna). Förbundets kontor har två enheter, miljö- och 
hälsoskyddsenheten och bygglovenheten samt en central administration.  Totalt har förbundet 18 
tillsvidareanställda. 
 
Tjänstens arbetsuppgifter 
Huvudsakliga arbetsuppgifter är att handlägga bygglovärenden, leda byggsamråd och bedriva 
tillsyn över att lagar och beslut följs. En viktig uppgift är också att lämna råd och upplysningar 
runt byggande. Arbetet är självständigt men du arbetar i nära samarbete med övrig personal på 
bygglovenheten.  

 
Kvalifikationer för tjänsten 
Vi söker dig med universitet/högskoleutbildning inom husbyggnadsteknik som ingenjör eller 
motsvarande, alternativt byggnadsingenjörsutbildning på gymnasienivå eller motsvarande i 
kombination med praktisk erfarenhet. 
 
Du bör ha goda kunskaper i byggteknik/byggnadskonstruktion. I uppgiften ingår mycket 
kontakt med invånarna i kommunerna, varför vi gärna ser att du har en serviceinriktad 
inställning, men också integritet att värna om kommunens intressen. Arbetet förutsätter också att 
du har god förmåga att möta människor i olika situationer och du kan formulera dig väl i både 
tal och skrift. Arbetet innebär mycket kontakt med verksamhetsutövare, myndigheter och 
allmänhet varför stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Intresse och 
kunskaper om arkitektur, byggnadsvård och tillgänglighetsarbete är meriterade liksom 
kunskaper i plan- och bygglagstiftningen.  
 
 
Körkort    Arbetsgivare 
B    Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
 
Varaktighet/Arbetstid   Postadress 
Tills vidare    Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
    Box 19 
    732 21 Arboga 
 
Tillträde    Besöksadress 



Snarast    Gunnarsrovägen 2 
 
Lön    Telefon och internet 
Fast lön    Tel: 0589-67 02 00, 0227-67 02 00 
Vi tillämpar individuell lönesättning  E-post: miljo.bygg@vmmf.se 
    Hemsida: www.vmmf.se 
 
Ansökan    Kontaktpersoner 
Sista ansökningsdag: 2017-03-19 Förbundschef Thomas Åkesson 

0589- 620202, 070-162 90 50 
Ansökan skickas till Västra Mälardalens                           E-post: thomas.akesson@vmmf.se 
Myndighetsförbund, Box 19, 732 21 Arboga Enhetssamordnare bygg  Jonas Jansson,  

0589- 67 02 11 070-162 90 51 
Vi tar emot ansökan via e-post: miljo.bygg@vmmf.se  E-post: jonas.jansson@vmmf.se  
   

Fackliga företrädare 
Sveriges Ingenjörer, Ola Grönås, 0589-67 02 13 
E-post: ola.gronas @vmmf.se 

   Vision, Maria Bengtsson, 0589-67 02 01 
   E-post: maria.bengtsson@vmmf.se 
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