SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2019-11-21

Förbundsdirektion
Plats och tid

Delphisalen, Högskolecentrum, Arboga kl.13.30-14.50

Beslutande

Hans Carlsson (M), Kungsör
Magnus Vidin (SD), Kungsör
Petter Westlund (C), Kungsör
Dan Avdic Karlsson (V), vice ordförande, Arboga
Ingemar Johansson (L), Arboga
Joakim Rönnberg (S), Arboga
Karl-Bertil Eklund (S), Arboga

Övriga deltagare

Roland Magnusson (KD), Arboga
Byggnadsinspektör Ola Grönås § 104
Enhetssamordnare bygglov Salar Ali
Enhetssamordnare miljö- och hälsoskydd Maria Frejhed
Förbundschef Eva Carlstedt Ståhl
Assistent Maria Bengtsson

Utses att justera

Joakim Rönnberg med Karl- Bertil Eklund som ersättare

Justeringens plats och tid

Förbundskontoret den 21 november 2019
Protokollet omfattar

Underskrifter

Sekreterare

............................................................
Maria Bengtsson

§ 104 - 112

Ordförande

...........................................................................................................................
Dan Avdic Karlsson

Justerande

............................................................
Joakim Rönnberg

...........................................................

Bevis / Anslag

VMMF6000, v2.0, 2013-12-10

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Västra Mälardalens Myndighetsförbund Förbundsdirektion

Sammanträdesdatum
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Datum för anslagets uppsättande

Datum för anslagets
.......................................... nedtagande

Underskrift
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Utdragsbestyrkande

...............................................
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Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av
fritidshus på Haketorp i Arboga kommun
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Måluppföljning till och med 31 oktober 2019
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Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2019-11-21

§ 104

Information
Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen om den kommunala tillsynen inom
byggområdet.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2019-11-21

§ 105

Dnr 65/2019-002

Beslutattestanter 2020
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund utser beslutsattestant med ersättare för respektive ID för år 2020 enligt följande:
1 Eva Carlstedt Ståhl, med Dan Avdic Karlsson som ersättare, för ID
30000 (Förbundsdirektion) och ID 30100 (Revision).
2 Eva Carlstedt Ståhl, med Lotta Alm som ersättare, för ID 30200 (Besparing), ID 31000 (VMMF administration), ID 31099 (Felkontering löner),
ID 32100 (Bygglov administration), ID 32200 (Bygglov), ID 33100
(Miljö- och hälsoskydd administration), ID 33200 (Miljö- och hälsoskydd), ID 33300 (Alkoholtillstånd m.m), ID 90100 (Pensioner), ID
90200 (Oförutsett), ID 90400 (Avskrivningar externa), ID 91000 (Internränta), ID 93000 (Kommunbidrag), ID 94000 (Finansiella int/kostn), ID
95000 (Extraordn int/kostn), ID 96000 (Avskrivning), ID 99000 (Årets
resultat), ID 99300 (investeringar), ID 99998 (VMMF drift), ID 99999
(VMMF investeringar)
Handlingar som ingår i beslutet
• Förteckning beslutattestanter den 15 november 2019

Sammanfattning
Från förbundskontoret finns förslag till beslutattestanter för år 2020.

Skickas till
Revisorerna + handling
Berörda
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2019-11-21

§ 106

Dnr 41/2019-004

Dokumenthanteringsplan
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer dokumenthanteringsplan daterad den 4 oktober 2019.
Handlingar som ingår i beslutet
• Dokumenthanteringsplan den 4 oktober 2019

Sammanfattning
Från förbundskontoret finns upprättat förslag på revidering av Västra Mälardalens Myndighetsförbunds dokumenthanteringsplan.

Skickas till
Förbundskontoret
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2019-11-21

§ 107

Dnr 56/2019-041

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för offentlig
kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen att gälla från den 1
mars 2020.
2 Taxan överlämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande.

Handlingar som ingår i beslutet
• Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen den
12 november 2019
• Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2019

Sammanfattning
Den 14 december 2019 träder den nya EU-förordningen om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan i kraft.
För att säkerställa att förbundet har möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll efter årsskiftet behöver taxebestämmelserna anpassas.
Anpassningar i svensk lagstiftning kommer att genomföras först under
2020 men förordningsändringar kommer att beslutas under hösten 2019.
SKL har tagit fram ett nytt underlag för taxa för livsmedelskontroll anpassade till den nya kontrollförordningen. Förbundet har för avsikt att använda SKL:s förslag med undantag för den del som handlar om avgift för
export- och importkontroll eftersom det inte tillhör förbundets tillsynsområde.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2019-11-21

§ 108

Änr BLOV 2019-252, MI 2019-967

Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fritidshus på Haketorp i Arboga kommun
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Haketorp XXX i Arboga kommun.
a) Särskilda skäl för att ge dispens föreligger då området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften.
b) Tomtplats är beslutad i tidigare ärende och omfattar hela fastigheten.
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 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Haketorp 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 vinner
laga kraft.
b) Bygglovet får verkställas (påbörjas) tidigast fyra veckor efter det
att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om
det inte har fått laga kraft.
c) Åtgärden får inte påbörjas förrän Västra Mälardalens Myndighetsförbund har gett startbesked.
d) Tekniskt samråd krävs i detta ärende, kallelse skickas separat
3 Avgift på 14 293 kronor tas ut för strandskyddsdispens, bygglov,
startbesked, kungörelse och expediering enligt Västra Mälardalens
Myndighetsförbunds taxa 2019. Faktura på avgiften skickas separat

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2019-11-21

§ 108 forts
Beslut har fattats med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b, 18 c pkt. 1 18 f
och 18 h §§ och förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken 9 kap. 5 § samt plan- och bygglagen 9 kap. 31, 42 a, 43 §§,
10 kap. 9 §.
Länsstyrelsen kan överpröva förbundets beslut om strandskyddsdispens.
Länsstyrelsen har tre veckor på sig att granska beslutet, räknat från den
dag beslutet kom in till myndigheten. Sökanden uppmanas att avvakta tiden för överprövningen innan arbetet med de ansökta åtgärderna påbörjas.
Handlingar som ingår i beslutet
• Ansökan om strandskyddsdispens den 21 oktober 2019
• Ansökan om bygglov den 11 september 2019
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 4 november 2019
Sammanfattning
Den 11 september 2019 inkom ansökan om bygglov för ett fritidshus om
54 m2 på fastigheten Haketorp. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus inkom den 21 oktober 2019. Fastigheten har varit
bebyggd tidigare, rivningslov lämnades 2012.
Fastigheten omfattas inte av detaljplan- eller områdesbestämmelser, men
av strandskydd och ligger helt inom det generella strandskyddsområdet
på 100 meter. Inga kända fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar
finns registrerade i närområdet.
Ärendet har remitterats till berörda.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att syftet med strandskyddet inte
motverkas och att det finns särskilda skäl att ge dispens från strandskyddet då området redan tagits i anspråk. Inga hinder föreligger för iordningsställande av vatten- och avloppsanläggning. En ny avloppsanläggning är tillståndspliktig och en ansökan ska lämnas till miljö- och hälsoskyddsenheten innan ett eventuellt avlopp inrättas. En ny avloppsanläggning får inte påverka grundvattnet negativt, vilket ställer krav på utformningen.
Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas.
Skickas till
Länsstyrelsen + handlingar, Trafikverket + karta, sökanden och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2019-11-21

§ 109

Dnr 18/2019-042

Ekonomirapport
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till
handlingarna.
Handlingar som ingår i beslutet
• Ekonomirapport den 8 november 2019
Sammanfattning
Ekonomirapporten visar för närvarande ett underskott på 170 000 kronor.
Underskottet beror på ökade utbildningskostnader för byte av datasystem
samt minskade intäkter för enskilda avlopp.
I ekonomirapporten redovisas finansen till och med den 31 oktober 2019

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2019-11-21

§ 110

Dnr 18/2019-041

Måluppföljning till och med 31 oktober 2019
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten om måluppfyllelse till handlingarna.
Handlingar som ingår i beslutet
• Rapport måluppfyllelse den 7 november 2019

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2019-11-21

§ 111

Dnr 19/2019-002

Redovisning av delegationsbeslut/yttranden
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av delegationsbeslut/yttranden.
Handlingar som ingår i beslutet
• Central administrations delegationslista för perioden 1 oktober till den
31 oktober 2019.
•

Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 oktober
till den 31 oktober 2019.

•

Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 oktober till den 31 oktober 2019.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2019-11-21

§ 112

Handlingar för kännedom
1 Mark- och miljödomstolens dom den 7 november 2019. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. Delegationsbeslut om avslutade åtgärder gällande oljespill på Granö i Kungsörs kommun.
Änr MI 2015-149
2 Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 8 oktober 2019, § 159. Antagande av detaljplan för kvarteret Cypressen med fler.
Dnr 7/2019-214
3 Underrättelse från Lantmäteriet om avslutad förrättning, ärendenummer U18151, avseende fastighetsreglering berörande Vallby i Arboga
kommun.
Dnr 8/2019-245
4 Underrättelse från Lantmäteriet om avslutad förrättning, ärendenummer U18360, avseende avstyckning från Tveta i Arboga kommun.
Dnr 8/2019-245
5 Underrättelse från Lantmäteriet om avslutad förrättning, ärendenummer U1869, avseende klyvning av Viby i Arboga kommun.
Dnr 8/2019-245
6 Underrättelse från Lantmäteriet om avslutad förrättning, ärendenummer U1929, avseende fastighetsbestämning berörande Östersäby. Avstyckning från Östersäby samt fastighetsreglering berörande Östersäby
i Kungsörs kommun.
Dnr 8/2019-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

