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 Närvarande ersättare 

 Kim Naenfeldt Eklund (MP) 

Magnus Nystedt (C) 

Magnus Edman (M) 

Linnea Ytterstene (M) 

Kjell Eriksson (L) 

  

 Övriga närvarande 

 Marianne Lidman Hägnesten, direktör §§ 130-144 

 Ulrika Wahlström, enhetschef §§ 130-144 

Frida Ramefelt, nämndsekreterare §§ 130-144 

Adriano Grueso Gomez, handläggare §§ 130-144 

Cecilia Collin, konsumentjuridisk rådgivare § 134 

Anita Unger, handläggare § 138 
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§ 130 Dnr MOKN 1809118- 

Val av protokollsjusterare 

Beslut 

Miljö- och konsumentnämnden föreslår att utse Birgitta Åkerberg (L) att 

tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.  
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§ 131 Dnr MOKN 1809100- 

Fastställande av föredragningslista  

Beslut 

Miljö- och konsumentnämnden godkänner föredragningslistan.  

Ärendebeskrivning 

1) Anmälan av extraärenden från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. 

2) Anmälan av extraärenden från miljö- och konsumentnämnden.  
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§ 132 Dnr MOKN 1809107- 

Beslut om offentliga ärenden 

Beslut 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att punkterna 1-8 är offentliga vid 

dagens sammanträde.  
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§ 133 Dnr MOKN 1809099- 

Närvarande vid preliminär genomgång 

Ärendebeskrivning 

Närvarande vid preliminär genomgång den 12 december 2017 klockan 

15:00-15:45 var Anna Thunell (MP), Monica Stolpe Nordin (C), Johan 

Eriksson (M) och Deva Kahanda Liyanage (S) samt berörda handläggare.  
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§ 134 Dnr MOKN 2017/00012-4.1 

Informationsärenden 

Ärendebeskrivning 

Konsumentfrågor - Vad har varit aktuellt under året som gått, en 

tillbakablick på 2017 

Information om tekniskt avancerade avlopp 
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§ 135 Dnr MOKN 2017/00004-4.1.1 

Anmälan av inkomna handlingar 

Beslut 

Miljö- och konsumentnämnden lägger förteckningen över inkomna 

handlingar under perioden 19 november - 7 december 2017 till handlingarna.  
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§ 136 Dnr MOKN 2017/00002-4.1.1 

Anmälan av delegationsbeslut och ordförandebeslut 

Beslut 

Miljö- och konsumentnämnden lägger förteckningen över delegationsbeslut 

och ordförandebeslut under perioden 20 november - 7 december 2017 till 

handlingarna.  
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§ 137 Dnr MOKN 1809656- 

Anställningar  

Ärendebeskrivning 

Nyanställningar på förvaltningen är 

Robert Eveby - miljö- och hälsoskyddsinspektör, tillsvidaretjänst livsmedel 
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§ 138 Dnr MOKN 2017/00139-4.2.5 

Beslut - Avsluta tillsynsärende utan åtgärd 

Beslut 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att avsluta ärendet gällande xxx 

klagomål på störande trafik nattetid på Köpingsvägen under evenemanget 

Västerås Summer Meet. 

 

Beslutet fattas med stöd av 2 kap. 3, 6 och 7 §§, 9 kap.3 § samt 26 kap. 9 § 

miljöbalken.  

Ärendebeskrivning 

Den 30 augusti inkom ett klagomål, såväl muntligt som skriftligt, om 

störande trafik på Köpingsvägen på nätterna under evenemanget Västerås 

Summer Meet. Xxx, som bor i hörnet av xxx beskriver att det är omöjligt att 

sova och att störningarna pågår fram till 04-05 på morgonen under fyra 

nätter och att situationen förvärrats med åren. Han föreslår att cruisingen ska 

flyttas till ett industriområde där inga boende störs alternativt endast tillåtas 

fram till kl 23:00. 

 

xxx informerades om att evenemanget är tillståndspliktigt enligt 

ordningslagen och att det är polisen som ger tillstånd för detta. Miljö- och 

hälsoskyddsförvaltningen ges möjlighet att yttra sig till polisen, men har 

tidigare bedömt att evenemanget ger upphov till tillfällig störning och därför 

inte bedömts som en olägenhet för människors hälsa i miljöbalkens mening.  

 

xxx önskar ett beslut i ärendet.  

Kopia till 

xxx 

tillstand.vastmanland@polisen.se  

xxx  

xxx 
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§ 139 Dnr MOKN 2017/00120-1.7.1 

Remiss - Revisionsrapport 2017:1 - Granskning av 
korruptionsförebyggande arbete 

Beslut 

Miljö- och konsumentnämnden godkänner förslaget till yttrande som 

överlämnas till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Stadsledningskontoret har översänt revisionsrapport 2017:1 med titeln 

Granskning av korruptionsförebyggande arbete, för yttrande till miljö- och 

konsumentnämnden. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 

den 5 januari 2018. 

Granskningens syfte är att bedöma om styrelser och nämnder har säkerställt 

en god intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra mutbrott och 

oegentligheter i verksamheten.  

Kopia till 

kommunstyrelsen@vasteras.se 

kommunrevisionen@vasteras.se 
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§ 140 Dnr MOKN 2017/00142-1.2.3 

Beslut - Förteckning över attestanter för miljö- och 
konsumentnämnden från och med den 19 december 2017 

Beslut 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att följande ska gälla från och med 

den  

19 december 2017: 

 

Mottagnings- och granskningsattest: 

Den handläggare som gjort beställningen. 

 

Beslutsattest: 

Marianne Lidman Hägnesten 

Ulrika Wahlström 

Malin Urby 

 

Behörighetsattest: 

Anna Thunell 

Monica Stolpe Nordin 

Marianne Lidman Hägnesten 

Ulrika Wahlström 

Malin Urby 

Ärendebeskrivning 

För Västerås stad finns ett gemensamt attestreglemente som gäller för 

stadens samtliga ekonomiska transaktioner. Kommunstyrelsen ansvarar för 

utfärdandet av stadens gemensamma tillämpningsanvisningar till 

reglementet, samt ansvarar för uppföljning och utvärdering av reglerna. Det 

är nämndens ansvar att attestreglementet följs.  

Kopia till 

Kommunrevisionen 

Ekonomicenter 
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§ 141 Dnr MOKN 2017/00141-1.2.3 

Fullmakt att som handläggare uppträda som ombud för miljö- 
och konsumentnämnden i mark- och miljödomstolen och mark- 
och miljööverdomstolen 2018 

Beslut 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att ge direktör Marianne Lidman 

Hägnesten, enhetschef Ulrika Wahlström och enhetschef Malin Urby, samt 

miljö- och hälsoskyddsinspektörerna Fredrik Ahlin, Kristina Aspengren, 

Fredrik Hermansson, Ronald Houben, Adriano Grueso Gomez, Susanna 

Grystad, Daniel Katzman, Svante Larsson, Roger Lind, Maria Lundin, Ann 

Norberg, Erika Kurberg, Caroline Söderlund, Jonathan Holm, Anita Unger 

och Sunitharani Vijayalekshmi rätt att företräda nämnden i förhandling i mål 

i mark- och miljödomstolen och mark- och miljööverdomstolen samt att 

tidigare fullmakt (2016 MoKN § 166) upphör att gälla.  

Ärendebeskrivning 

Enligt 22 kapitlet i Miljöbalken kan miljö- och konsumentnämnden inbjudas 

till förhandling i mål i mark- och miljödomstolen och mark- och 

miljööverdomstolen. När en handläggare skall uppträda som ombud måste 

de kunna styrka sin behörighet att företräda nämnden genom en fullmakt. 

Ställningstaganden i samband med uppdraget som ombud föregås av samråd 

med direktören eller nämnden, beroende på typen av ärende.  

Kopia till 

Berörda handläggare 
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§ 142 Dnr MOKN 2017/00143-1.2.3 

Beslut - Fullmakt för stadens jurister att företräda Miljö- och 
Konsumentnämnden 

Beslut 

Fullmakt ges till chefsjurist Oscar Arnell samt stadsjuristerna Sandra Ahlbin, 

Daniel Dahlström, Emelie Eckervall, Caroline Eller, Matilda Funkquist, Åsa 

Olsson, Rossana Rothstein eller den någon av dem förordnar i sitt ställe vid 

ett eller flera tillfällen, att i domstolar, andra myndigheter eller på annat 

ställe, i varje avseende, anhängiggöra, utföra och bevaka kommunens talan i 

mål eller ärende som faller inom miljö- och konsumentnämndens 

verksamhetsområde. 

Fullmakten gäller med den behörighet som följer av 12 kapitlet 14 § 

rättegångsbalken med rätt att även förkasta eller anta ackord samt att motta 

och kvittera medel, värdehandling och annan egendom.    

Utdrag ur beslutsprotokollet ska gälla som rättegångsfullmakt.  

Ärendebeskrivning 

I Västerås stad för respektive nämnd/styrelse kommunens talan i mål och 

ärenden inom nämndens/styrelsens verksamhetsområde, det följer av stadens 

reglementen. Stadens jurister biträder samtliga nämnder/styrelser som 

ombud i mål och ärenden och ser vid behov till att externt ombud förordnas.  

Rätten att företräda nämnden/styrelsen måste kunna styrkas genom ett 

protokollsutdrag där beslut om förordnande framgår.  

Med anledning av personalförändringar behöver en ny fullmakt för stadens 

jurister utfärdas.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen@vasteras.se 
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§ 143 Dnr MOKN 2017/00140-1.4.1 

Verksamhetsplan för miljö- och konsumentnämnden 2018  

Beslut 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att fastställa Verksamhetsplan 2018 

Ärendebeskrivning 

Enligt miljötillsynsförordningen ska det hos en operativ tillsynsmyndighet 

finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens samtliga 

ansvarsområden enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om 

tre år. Utredningen ska ses över vid behov och minst en gång varje år. 

Utifrån behovsutredningen ska en operativ tillsynsmyndighet för varje 

verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens 

ansvarsområde enligt miljöbalken. 

 

I Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel som 

trädde i kraft den 1 januari 2017 står att kontrollmyndigheten varje år ska 

fastställa en plan för livsmedelskontrollen. En förutsättning för detta är att 

det finns en utredning av behovet av kontroll. I verksamhetsplanen anges 

inriktningen på livsmedelskontrollen för 2018. På förvaltningsnivå finns en 

detaljerad plan som styr kontrollen av varje enskild verksamhet.  

 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har sammanfattat hela nämndens 

område i ett förslag till verksamhetsplan för 2018.  
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§ 144 Dnr MOKN 1809163- 

Övriga frågor 

Beslut 

      

Ärendebeskrivning 

Anna Thunell (MP) tackar oppositionen för ett gott samarbete och önskar 

samtliga en god jul.      

 

 


