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§ 136 DnrMOKN 1809118-

Val av protokollsjusterare

Beslut
Nämnden beslutar att utse Magnus Edman (M) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll.

Justen

(/

Utdraesbestvrkande
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§ 137 DnrMOKN 1809100-

Beslut om offentliga ärenden och fastställande av
föredragningslista

Beslut
1. Föredragningslistan fastställs med ändringen att ett extraärende om 

överläggning om tillfälliga serveringstillstånd vid evenemang införs som 
punkt 8.

2. Ärendena 1-7 är offentliga vid dagens sammanträde.
3. Praktikant hos Miljöpartiet medges rätt att närvara under sammanträdet.

Ärendebeskrivning
1. Föredragningslistan fastställs.
2. Ärende 1 till och med 7 i föredragningslistan är offentliga.
3. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anmäler ett extraärende om 

överläggning om tillfälliga serveringstillstånd vid evenemang.
4. Anna Thunell (MP) föreslår justering av dagordningen enligt 

beslutspunkt 1. Därutöver anmäls inga extraärenden från miljö- och 
konsumentnämnden.

Utdragsbestyrkande
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§ 138 DnrMOKN 1809099-

Närvarande vid miljö- och konsumentnämndens presidium

Arendebeskrivning
Närvarande vid presidiet, genomgången av den preliminära dagordningen, 
den 15 november 2021 klockan 13:30-14:20 var Anna Thunell (MP), Håkan 
Ampellindh (M), Anders Wallquist (M) och berörda handläggare. Monica 
Stolpe Nordin (C) meddelade förhinder. Anna Thunell anmälde jäv för punkt 
13 (Remiss - Tillsynsärende hos Justitiekanslem) och deltog inte i 
beredningen av ärendet.

6(20)

Utdraasbestvrkande
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§ 139 Dnr MOKN 2020/00135-4.1.1

Information - Förvaltningen informerar

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Arendebeskrivning
1. Aktuellt på förvaltningen

- Ny översiktsplan
- Konsumentinformation om Black Friday
- Avfallstippen i Skultuna

2. Antal inspektioner till och med oktober
3. Månadsrapport till och med oktober

Justei

i

Utdrassbestvrkande
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§ 140 Dnr MOKN 2020/00133-4.1.1

Anmälan av inkomna handlingar 2021, miljö- och 
konsumentnämnden

Beslut
1. Redovisningen över inkomna remisser och anmälningsärenden läggs till 

handlingarna.
2. Redovisad postlista över inkomna handlingar i Ciceron läggs till 

handlingarna.

Ärendebeskrivning
Handlingar som kommit in till miljö- och konsumentnämnden och 
registrerats i ärendehanteringssystemet Ciceron under perioden 15 oktober - 
11 november 2021 redovisas i en postlista.

Remisser från andra förvaltningar och myndigheter, samt anmälningsärenden 
som beslut och domar från andra myndigheter under samma period, 
redovisas i en separat lista.

Utdra esbestvrkande
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§ 141 Dnr MOKN 2020/00134-4.1.1

Anmälan av delegationsbeslut och ordförandebeslut 2021, 
miljö- och konsumentnämnden

Beslut
Delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut redovisas för nämnden i form av följande listor:

1. Förteckning över delegationsbeslut registrerade i Ecos under perioden 
15 oktober -11 november 2021.

2. Förteckning över delegationsbeslut registrerade i Alk-T under perioden 
15 oktober -11 november 2021.

3. Förteckning över delegationsbeslut, ett ordförandebeslut, registrerat i 
Ciceron under perioden 15 oktober -11 november 2021.

it
[y

Justeri Utdraesbestvrkande

9 (20)



VÄSTERÅS STAD
Miljö- och konsumentnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-11-23

10 (20)

Anställningar

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Arendebeskrivning
Ingen anställning har gjorts sedan föregående sammanträde.

§ 142 DnrMOKN 1809656-

Justei Utdraesbestvrkande
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§ 143 DnrMOKN 1814095-

Överläggning - Tillfälliga serveringstillstånd vid evenemang

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Särskilt yttrande
Håkan Malmström (SD) lämnar särskilt yttrande enligt följande:

En hörnpelare i den svenska alkoholpolitiken är att verka för en alkoholfri 
uppväxt och att alkoholdebuten skjuts upp. Den ökande alkoholkonsum
tionen i samhället medför ökade risker för barn och ungdomar. De riskerar 
både att skadas av sin egen konsumtion och av omgivningens. Därför är 
skyddet för barn och ungdomar särskilt viktigt. Det förebyggande arbetet för 
bam och ungdomar måste både innehålla insatser för att minska 
tillgängligheten och för att minska efterfrågan.

De mest effektiva åtgärderna för att minska tillgängligheten för bam och 
ungdomar är att upprätthålla åldersgränser och övriga regler för försäljning 
och servering samt att tillse att platser och miljöer där bam och ungdomar 
vistas är fria från alkohol.

För detta krävs en ökad tillsyn och kontroll samt att kommunen är 
återhållsam med att ge tillstånd till försäljning av alkohol vid tillställningar 
som riktar sig till bam och ungdomar eller där man kan förvänta sig att barn 
och ungdomar kan vistas.

I alla insatser som görs skall det finnas ett tydligt bamperspektiv.

Med detta i åtanke så är jag mycket tveksam till att bevilja ett 
serveringstillstånd i samband med evenemang som riktar sig till 
barnfamiljer.

Ärendebeskrivning
Överläggning om tillfälliga serveringstillstånd vid evenemang.

11 (20)

Utdraesbestvrkande



VÄSTERÅS STAD
Miljö- och konsumentnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-11-23

12 (20)

§144 DnrMOKN 2021/00083-1.7.1

Remiss - Motion från (M) om att skydda vårt dricksvatten

Beslut
Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Arendebeskrivning
Remiss från kommunstyrelsen gällande motion från (M) om att skydda vårt 
dricksvatten, daterad 2021-06-17 och remitterad till miljö- och 
konsumentnämnden (kommunstyrelsens dnr: KS 2021/01147-4.4.2).

(M) föreslår i en motion kommunfullmäktige att besluta:

att ta fram en långsiktigplan för hur Mälarens vatten för att begränsa 
kommande utsläpp och spridning av PFAS.

att Västerås stad tar fram plan, åtgärder och mål för att minska 
fosforbelastningen på kommunens ägda jordbruksmark.

att Västerås stad tar fram en planering och förslag på framtida (reserv) 
vattentäkter.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden lämnat följande 
förslag till beslut:

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 
beslutar enligt detta.

Kopia till
kommunstyrelsen@vasteras. se

Ju. Utdraesbestvrkande
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§145 Dnr MOKN 2021/00090-1.7.1

Remiss - Motion från (M) om borttag av begränsning mot 
servering av helflaskor vid bord

Beslut
Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Miljö- och konsumentnämnden har fått Motion från (M) om borttag av 
begränsning mot servering av helflaskor vid bord på remiss 
(kommunstyrelsens dnr: KS 2021/01533).

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden lämnat följande 
förslag till beslut:

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 
beslutar enligt detta.

Kopia till
kommunstyrelsen@vasteras. se

1/

Utdraesbestvrkande
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§ 146 Dnr MOKN 2021/00116-1.2.3

Fullmakt att som handläggare uppträda som ombud för miljö- 
och konsumentnämnden i mark- och miljödomstolen och mark- 
och miljööverdomstolen

Beslut
1. Nämnden ger direktör Marianne Lidman Hägnesten, enhetschef Ulrika 

Wahlström och enhetschef Malin Urby, samt miljö- och hälsoskydds- 
inspektörema Fredrik Ahlin, Sara Ahmad, Dimah Albenny, Kristina 
Aspengren, Malin Axelsson, Lena-Marie Burman, Robert Eveby, Linda 
Granath, Adriano Grueso Gomez, Susanna Grystad, Johann Gräff, Fredrik 
Hermansson, Ronald Houben, Emmelie Johannesson, Daniel Katzman, 
Erika Kurberg, Svante Larsson, Maria Lundin, Ann Norberg, Anita Unger 
och Sara Welin rätt att företräda nämnden i förhandling i mål i mark- och 
miljödomstolen och mark- och miljööverdomstolen.

2. Tidigare fullmakt enligt beslut i miljö- och konsumentnämnden, MOKN,
§ 121, 2020 slutar att gälla.

Arendebeskrivning
Enligt 22 kapitlet i Miljöbalken kan miljö- och konsumentnämnden bjudas in 
till förhandling i mål i mark- och miljödomstolen och mark- och 
miljööverdomstolen. När en handläggare ska uppträda som ombud måste hen 
kunna styrka sin behörighet att företräda nämnden genom en fullmakt.

Inför ett uppdrag som ombud går handläggaren, beroende på typen av 
ärende, igenom nämndens ställningstaganden i samråd med direktör eller 
nämnd.

Eftersom det varit viss personalomsättning på förvaltningen under året 
behöver fullmakten uppdateras.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden lämnat följande 
förslag till beslut:

1. Nämnden ger direktör Marianne Lidman Hägnesten, enhetschef Ulrika 
Wahlström och enhetschef Malin Urby, samt miljö- och hälsoskydds- 
inspektörema Fredrik Ahlin, Sara Ahmad, Dimah Albenny, Kristina 
Aspengren, Malin Axelsson, Lena-Marie Burman, Robert Eveby, Linda 
Granath, Adriano Grueso Gomez, Susanna Grystad, Johann Gräff, Fredrik 
Hermansson, Ronald Houben, Emmelie Johannesson, Daniel Katzman, 
Erika Kurberg, Svante Larsson, Maria Lundin, Ann Norberg, Anita Unger 
och Sara Welin rätt att företräda nämnden i förhandling i mål i mark- och 
miljödomstolen och mark- och miljööverdomstolen.
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2. Tidigare fullmakt enligt beslut i miljö- och konsumentnämnden, MOKN, 
§ 121, 2020 slutar att gälla.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 
beslutar enligt detta.

Kopia till
Berörda handläggare

Utdraesbestvrkande
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§147 Dnr MOKN 2021/00113-1.3.2

Riktlinje för serveringstillstånd

Beslut
Reviderad riktlinje för serveringstillstånd antas.

Beslutet träder i kraft den 1 december och innebär att tidigare prövotid för att 
bevilja serveringstillstånd till längst 05.00 fredag, lördag och dag före 
helgdag förlängs till och med den 31 augusti 2023.

Arendebeskrivning
Kommunen förfogar över de direkta redskapen när det gäller 
alkoholpolitiken i den del som avser tillståndsgivning och tillsyn enligt 
alkohollagens bestämmelser. I egenskap av tillståndsmyndighet ska 
kommunen på bästa möjliga sätt förverkliga intentionerna i lagen.

Alkohollagen ger ett visst utrymme till lokal anpassning av när och var 
servering av alkoholdrycker ska tillåtas i kommunen.

I alkohollagen anges att kommunen ska ge information om vad som gäller 
enligt alkohollagen, anslutande föreskrifter och i de riktlinjer för 
tillämpningen av föreskrifterna som beslutats i kommunen.

Riktlinjerna återger i väsentliga delar vad som gäller enligt lag och andra 
författningar, samt vad kommunen väger in i fråga om de omständigheter 
som hänsynen till lokala förhållanden ger anledning till. Riktlinjerna ska 
också säkerställa ett riktigt agerande och god kvalitet när det gäller 
tillståndsgivning och tillsyn vid alkoholservering i Västerås.

I nuvarande Riktlinjer för serveringstillstånd som beslutades av miljö- och 
konsumentnämnden den 26 januari § 10, finns en möjlighet att söka utökad 
serveringstid till 05.00 fredag, lördag och dag före helgdag under en prövotid 
på två år från och med den 1 september 2020.

Med de restriktioner som gällt för serveringsställen under pandemin har det 
inte funnits något intresse för att ansöka om utökad serveringstid. För att 
verksamheterna ska ha möjlighet att pröva utökad serveringstid under ett år 
och för att få tid att utvärdera prövoperioden bör försöksperioden utökas.

Dessutom föreslås ett förtydligande kring förutsättningarna för att beviljas 
utökad serveringstid.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden lämnat följande 
förslag till beslut:

Utdraesbestvrkande



VÄSTERÅS STAD
Miljö- och konsumentnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-11-23

17(20)

Reviderad riktlinje för serveringstillstånd antas.

Beslutet träder i kraft den 1 december och innebär att tidigare prövotid för att 
bevilja serveringstillstånd till längst 05.00 fredag, lördag och dag före 
helgdag förlängs till och med den 31 augusti 2023.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 
beslutar enligt detta.

Utdraesbestvrkande
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§ 148 Dnr MOKN 2021/00097-1.3.2

Remiss - Västerås stads handlingsplan gällande alkohol, 
narkotika, doping, tobak och spel om pengar (ANDTS) 2022-2025

Beslut
Förslag till yttrande antas och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Miljö- och konsumentnämnden har fått Västerås stads handlingsplan 
gällande alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar (ANDTS) 
2022-2025 på remiss från kommunstyrelsen (kommunstyrelsens dnr: KS 
2020/00864).

Syftet med handlingsplanen är att ange en gemensam, samlad riktning för 
Västerås stads preventionsarbete gällande alkohol, narkotika, dopning, tobak 
och spel (ANDTS). Mål och aktiviteter ska säkerställa effektiva arbetssätt, 
metoder och samverkan. De målområden och aktiviteter som presenteras gör 
inte anspråk på att omfatta hela det samlade ANDTS förebyggande arbetet i 
staden utan är prioriterade, utpekade områden och insatser.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden lämnat följande 
förslag till beslut:

Förslag till yttrande antas och överlämnas till kommunstyrelsen.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 
beslutar enligt detta.

Kopia till
kommunstyrelsen@vasteras. se

18 (20)

Utdraesbestvrkande
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§ 149 DnrMOKN 2021/00101-1.7.1

Remiss - Tillsynsärende hos Justitiekanslern

Nämnden ajournerar sig under beredningen av ärendet.

Beslut
Anna Thunell (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut. 

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till Justitiekanslern.

Ärendebeskrivning
Justitiekanslern har i remiss daterad den 5 oktober 2021 (dnr: 2021/5842) 
begärt att miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ska yttra sig med anledning 
av en anmälan om att förvaltningen har handlagt en begäran om utfående av 
allmänna handlingar i strid med anonymitetsskyddet.

Då miljö- och hälsoskyddsförvaltningen inte är en självständig myndighet i 
förhållande till miljö- och konsumentnämnden saknas möjlighet för 
förvaltningen att enskilt yttra sig i ärendet. Yttrandet kan därför endast 
lämnas av nämnden.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande 
som har utarbetats av juridikenheten på stadsledningskontoret.

Svarstid enligt remissen var den 15 november 2021. Nämnden har fått 
anstånd att inlämna sitt yttrande till den 30 november 2021.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden lämnat följande 
förslag till beslut:

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till Justitiekanslern.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 
beslutar enligt detta.

Kopia till
registrator@justitiekanslem.se

Beslut samt två exemplar av yttrandet skickas även till:

Justitiekanslern
Box 2308
103 17 Stockholm

Utdraesbestvrkande

mailto:registrator@justitiekanslem.se
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§150 DnrMOKN 1809163-

Övriga frågor

Ärendebeskrivning
Marianne Lidman Hägnesten informerar om studiebesök hos Northvolt.

Justerafldt ftur Utdraesbestvrkande


