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§ 113 Dnr MOKN 1809118- 

Val av protokollsjusterare 

Beslut 

Miljö- och konsumentnämnden föreslår att utse Håkan Nilsson (M) att 

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

Fastställande av föredragningslista  

Beslut 

Miljö- och konsumentnämnden godkänner föredragningslistan.  

Ärendebeskrivning 

1) Inga extraärenden från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.  

2) Inga extraärenden från miljö- och konsumentnämnden.  
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§ 115 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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§ 116 Dnr MOKN 1809099- 

Närvarande vid preliminär genomgång 

Ärendebeskrivning 

Närvarande vid preliminär genomgång den 20 november 2018 klockan 

11:15-12:15 var Anna Thunell (MP) och Håkan Nilsson (M) samt berörda 

handläggare. Madjid Ibrahim Ibrahim (S) kom till presidiemötets ordinarie 

tid. Monica Stolpe-Nordin (C) meddelade förhinder.  
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§ 117 Dnr MOKN 2018/00005-4.1 

Informationsärenden 2018, miljö- och konsumentnämnden 

Beslut 

Nämnden tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Konsumentfrågor- Seniordagen och Vetenskapliga rådet 

Kontrollköp av tobak och receptfria läkemedel 

Nämndens hälsoskyddstillsyn 
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§ 118 Dnr MOKN 2018/00006-4.1.1 

Anmälan av inkomna handlingar 2018, miljö- och 
konsumentnämnden 

Beslut 

Redovisningen över inkomna handlingar under perioden 14 september - 14 

november 2018 läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Remisser från andra förvaltningar och myndigheter, samt anmälningsärenden 

som beslut och domar från andra myndigheter redovisas på en separat lista.  
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§ 119 Dnr MOKN 2018/00007-4.1.1 

Anmälan av delegationsbeslut och ordförandebeslut 2018, miljö- 
och konsumentnämnden 

Beslut 

Redovisningen över delegationsbeslut och ordförandebeslut under perioden 

13 september - 13 november 2018 läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Delegeringsbeslut samt beslut fattade på ordförandedelegation registrerade 

under perioden som gått sedan utskick till föregående sammanträde 

redovisas för nämnden i separat lista.  
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§ 120 Dnr MOKN 1809656- 

Anställningar  

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har inte anställt någon sedan förra nämndsammanträdet. 

Emmelie Johannesson som började på förvaltningen i september presenterar 

sig.  
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§ 121 Dnr MOKN 2018/00120-4.1.1 
        ECOS 2017-711 

Överklagande av villkor i länsstyrelsens beslut om tillstånd 
enligt 9 kap. miljöbalken till utökad djurhållning 

Beslut 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att överklaga länsstyrelsens beslut 

om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till utökad djurhållning på fastigheten 

xxx (länsstyrelsens dnr. 551-4940-17).   

 

Miljö- och konsumentnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.         

Ärendebeskrivning 

xxx har av miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Uppsala län 

beviljats tillstånd för utökad djurhållning på fastigheten xxx. Miljö- och 

hälsoskyddsförvaltningen mottog kopia på beslutet den 30 oktober 2018.  

 

Överklagandet måste vara länsstyrelsen tillhanda senast den 3 december. 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen kommer utveckla sina skäl i en 

kompletterande skrivelse senast den 21 december 2018. 

Verksamheten har i kompletteringar till ansökan uppgett att ingen gödsling 

kommer att ske på arealer som uppnått fosforklass IVB och V. De har också 

uppgett att lagring av gödsel i fält inte kommer att ske över vintern. 

    

  

Kopia till 

xxx 

Miljöprövningsdelegationen  

Länsstyrelsen i Uppsala län     

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

13 (25) 
Miljö- och konsumentnämnden 2018-11-27 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 122 Dnr MOKN 2018/00115-4.2.4 
        ECOS 2017-1994 

Vitesföreläggande om att göra en byggnadsteknisk utredning   

Beslut 

Miljö- och konsumentnämnden förelägger xxx med organisationsnummer 

xxx med verksamhet inom fastigheten xxx att senast tre månader efter att 

beslutet mottagits skriftligen redovisa resultatet en byggnadsteknisk 

utredning av flerbostadshuset på fastigheten xxx. 

 

Utredningen ska omfatta: 

1. Ventilationens funktion och luftflöden i samtliga lägenheter vilka upplåts         

    till bostadsändamål samt i gemensamma hygienutrymmen. Uppmätta    

    luftflöden ska jämföras mot kraven i Folkhälsomyndighetens allmänna råd    

    FoHMFS 2014:18 om ventilation.  

2. Lokalisering och undersökning av samtliga nya och/eller gamla fuktskador  

    i samtliga lägenheter vilka upplåts till bostadsändamål samt i   

    gemensamma hygienutrymmen. Utredningen ska också beskriva   

    skadornas eventuella negativa påverkan på inomhusmiljön. 

3. Lokalisering av andra eventuella brister i byggnaden som kan påverka   

    inomhusmiljön i de uthyrda bostäderna negativt. 

4. Åtgärdsförslag och bedömning av kostnader för att åtgärda eventuella   

    påträffade brister enligt punkt 1-3 

 

Utredningen ska utföras fackmannamässigt av tekniska konsult/-er med 

erfarenhet av byggnadsteknik och fuktskadeutredningar respektive 

ventilation.  

 

Föreläggandet medför ett vite om 10 000 kronor per punkt 1-4.  

 

Beslutet fattas med stöd av 2 kap 1, 3 och 7 §§, 9 kap 3 §, 26 kap 9, 14 och 

22 §§ miljöbalken (1998:808) samt 33 § förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

        

 

Ärendebeskrivning 

Sommaren 2016 inkom klagomål på inomhusmiljön i din fastighet där du 

hyr ut fem mindre lägenheter. Lägenheterna har små toalettutrymmen med 

WC och handfat. I källaren finns gemensamt duschrum och tvättstuga. 
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Klagomålet gällde dålig ventilation, nya och gamla fuktskador, avsaknad av 

plastmatta i toalettutrymmena, samt dålig hygien i duschrummet.  

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gjorde en inspektion i juni 2016, se 

bifogad inspektionsrapport, där flera brister kunde konstateras. Bland annat 

kunde vi se tydliga tecken på tidigare ej åtgärdade fuktskador, bristfällig 

ventilation med avsaknad av uteluftventiler, indikation på fukt i golvet i flera 

toalettutrymmen samt smutsigt och dåligt ventilerat gemensamt dusch-

utrymme i källaren. Du, som är fastighetsägare och själv bor i huset, var med 

vid inspektionen och uppgav att du skulle börja undersöka och åtgärda 

bristerna. Under hösten 2016 kontaktades förvaltningen av ett företag som 

du hade kontaktat för att undersöka ventilationen. Därefter uppgav du din 

dåliga hälsa som orsak till varför inget gjordes.  

 

De boende har återigen kontaktat förvaltningen under 2017 och uppgett att 

inget hänt i fastigheten. Den 5 januari 2018 skickades en kommunicering till 

dig där du gavs möjlighet att komma in med synpunkter och redovisa om du 

vidtagit några åtgärder sedan förvaltningens inspektion sommaren 2016. 

Inga synpunkter eller andra uppgifter har kommit in. 

 

Den 21 mars 2018 skickades ett beslut, vilket bifogas, med krav på utredning 

och åtgärder. Inget delgivningskvitto inkom trots påminnelse så 

delgivningen dröjde till den 18 juli då den gjordes personligen. I beslutet 

fanns bl.a. krav på en byggnadsteknisk utredning som skulle redovisas senast 

två månader efter att beslutet vunnit laga kraft. Någon utredning har inte 

inkommit till förvaltningen.      

Kopia till 

xxx              
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§ 123 Dnr MOKN 2018/00119-4.2.4 
        ECOS 2017-3488 

Beslut om att avsluta ärende utan åtgärd  

Beslut 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att avsluta ärendet gällande xxx 

klagomål på störande buller och vibrationer i sin bostad på xxx. 

 

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

miljöbalken. 

        

Ärendebeskrivning 

Den 13 december 2017 inkom för första gången xxx med klagomål till miljö- 

och hälsoskyddsförvaltningen angående störande lågfrekvent buller och 

vibrationer från grannens lägenhet. Bostaden är en hyreslägenhet som ägs av 

Mimer Bostadsaktiebolag. Han misstänkte att ljudet kom från grannens 

frysskåp. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har besökt lägenheten vid tre 

tillfällen men har inte vid något tillfälle uppfattat ljudet som störande. 

 

Vid den första inspektionen den 14 december 2017 kom vi överens om att 

Mimer börjar med att kontakta grannen för att se om det går att få bort 

bullerkällan, och återrapporterar till xxx och till miljö- och 

hälsoskyddsförvaltningen så snart som möjligt. Efter detta skulle vi bedöma 

om, och hur, vi går vidare i ärendet.  

 

Mimer har anlitat ÅF-Infrastructure AB Ljud & Vibrationer i Stockholm 

som gjort flera bullerutredningar i bostaden och föreslagit åtgärder som 

handlat om att isolera grannens båda kyl- och frysskåp så att ljudet inte ska 

fortplantas till byggnaden. Vid den sista mätningen den 17 augusti var alla 

föreslagna åtgärder utförda och då överskreds riktvärdet endast med en 

decibel vid frekvensen 50 Hz i vardagsrummet när både kyl och frys gick i 

maxdrift hos grannen.  

 

Vid MHFs indikerande ljudmätningar 2 och 4 oktober uppmättes dock i 

vissa punkter i sovrummet ljudnivåer vid frekvensen 50 Hz som överskrider 

Folkhälsomyndighetens riktvärde på 43 dB med upp till 7 dB. De högre 

värdena uppmättes i hörnen samt i sänghöjd, ca 50 cm från väggen, där man 

normalt har huvudet när man sover.  

I mitten av sovrummet är värdena avsevärt lägre. Enligt den mätmetod som 

ska användas räknar man ut ett medelvärde för tre mätpunkter och resultatet 

blir då 47 dB.  
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xxx har upprepade gånger kontaktat förvaltningen med nya klagomål och 

beskrivningar av hur hans hälsa påverkas av ljudet och vibrationerna. Han 

beskriver också andra störande ljud, än de från kyl- och frysskåpen, vilka 

han misstänker att grannen medvetet skapar för att skada honom. Han har 

också framfört oro för att byggnaden skulle skadas p.g.a. vibrationer. Mimer 

har vid upprepade tillfällen erbjudit honom att byta lägenhet. Det har också 

drivits ett ärende i hyresnämnden om störningarna.  

      

Kopia till 

xxx 

Bostadsaktiebolaget Mimer              
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§ 124 Dnr MOKN 2018/00114-4.2.4 
        ECOS 2018-407 

Förbud med vite att hyra ut undervisningslokaler  

Beslut 

Miljö- och konsumentnämnden förbjuder Västerås Stad, Fastighetsnämnden 

med organisationsnummer 212000-2080 att hyra ut lokaler för undervisning 

på fastigheten Såningsmannen 3 från och med den 19 augusti 2019. Förbudet 

förenas med ett vite om 100 000 kronor.  

 

Förbudet upphör att gälla när fastighetsägaren kan visa att risk för olägenhet 

i berörda undervisningslokaler inte föreligger. Detta ska redovisas genom att 

till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen:  

Redovisa en utredning av buller från fasta installationer. Bullermätning ska 

göras i samtliga lokaler där undervisning sker. Ljudnivåerna ska inte över-

skrida 30 dBA ekvivalent ljud eller maximalt 45 dBA enligt tabell 1 eller 

överskrida lågfrekvent buller enligt tabell 2 i Folkhälsomyndighetens all-

männa råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13).  

Bullerutredningen ska utföras fackmannamässigt och av utomstående 

sakkunnig person enligt standardiserad metod. Ljudnivåmätare av klass 1 ska 

användas.  

 

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

14, 21, och 22 §§ miljöbalken.         

Ärendebeskrivning 

Inom Västerås stad är fastighetsnämnden ägaransvarig och därmed ytterst 

ansvarig för fastigheten Såningsmannen 3. Fastighetsnämnden hyr ut 

lokalerna till grundskolenämnden som är ansvarig för skolverksamheten 

(S:ta Gertruds skola) som bedrivs på Såningsmannen 3.  

 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen genomför regelbundet tillsyn enligt 

miljöbalken på samtliga grundskolor. Vid en rutininspektion år 2014 

uppmärksammade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen första gången 

störande ventilationsbuller på S:ta Gertruds skola. Enligt 

inspektionsrapporten orsakar ventilationen ”störande ljud i samtliga 

klassrum. Detta bör åtgärdas”. Vid efterföljande rutininspektioner år 2015, 

2016 och 2017 noteras skriftligen i inspektionsrapporterna att ventilationen 

är bristfällig och ska bytas ut i samband med renovering.  

 

I samband med en rutininspektion på S:ta Gertruds skola den 14 februari 

2018 uppmärksammades åter igen det höga bullret från ventilationen.  
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Miljö-och hälsoskyddsförvaltningen genomförde därför en indikerande 

bullermätning i tre av skolans klassrum den 15 februari 2018.  

Samtliga mätningar visade att Folkhälsomyndighetens riktvärde på 30 dB 

(Aeq) överskreds. Även det lågfrekventa bullret för flera frekvenser 

överskreds.  

 

Miljö- och konsumentnämnden förelade den 7 maj 2018 Västerås stad, skol-

verksamheter att senast den 7 juli 2018 redovisa en bullerutredning 

omfattandes samtliga lokaler där undervisning bedrivs på S:ta Gertruds 

skola. Föreläggandet omfattade även att skicka in en åtgärdsplan, om 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 

2014:13) överskreds. Föreläggandet i sin helhet bifogas.  

Den 7 augusti 2018 skickades en påminnelse till rektor, 

verksamhetsplanerare på BUF och teknisk förvaltare på teknik- och 

fastighetsförvaltningen om att redovisa bullerutredningen.  

 

Bullerutredningen genomfördes den 10 september 2018 och kom in till 

miljö-och hälsoskyddsförvaltningen den 2 oktober 2018. Utredningen 

omfattade en ljudnivåmätning (ekvivalent ljud, maximalt ljud och 

redogörelse för lågfrekvent buller). Totalt mättes ljudnivån i 19 

undervisningsrum. FoHMFS 2014:13 riktvärden för buller och lågfrekvent 

buller överskreds i 18 undervisningsrum.  

 

FoHMFS 2014:13 riktvärden för högsta A-vägda ljudnivån, tabell 1: 

Maximalt ljud (LAFmax) 45 dB 

Ekvivalent ljud (LAeqT) 30 dB 

 

FoHMFS 2014:13 riktvärden för lågfrekvent buller, tabell 2: 

Tersband [Hz] 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 

Riktvärde [dB] 56 49 43 42 40 38 36 34 32 

 

Resultatet av bullerutredningen visar att: Riktvärdena för lågfrekvent buller 

överskrids på mellan 2-9 frekvenser i rum A103, A107, A111, A112, B103, 

B104, B107, C103, C104, C107, C108, C112, C116, C117, D107 och D115. 

Riktvärdena för ekvivalent ljud överskrids i rum A103, A104, A107, A108, 

A111, A112, B103, B107, C103, C107, C108, C112, C116, C117, D107 och 

D115. Riktvärdena för maximalt ljud överskrids i rum C112 och D107 

Bullerutredningen i sin helhet bifogas.  

 

Personal på skolan upplever att det störande ventilationsbullret påverkar 

både elever och personal och klagomål har framförts under flera års tid till 

fastighetsförvaltningen.  
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Renoveringen/ombyggnationen av bland annat ventilationen som från början 

planerades att vara klar år 2017 har ännu inte startat och således har inga 

bullerreducerande åtgärder genomförts. Vid kontakt med projektledare för 

renoveringen/ombyggnationen av S:ta Gertruds skola den 3 oktober 2018 var 

fortfarande inte avtal skrivet med någon byggnadsentreprenör. Den 8 oktober 

2018 fick miljö- och hälsoskyddsförvaltningen den del av åtgärdsplanen 

enligt tidigare föreläggande som anger att renoveringen/ombyggnationen ska 

vara klar för slutbesiktning den 2 augusti 2019.  

 

Ärendet har kommunicerats med verksamhetsutövaren. Teknik- och 

fastighetsförvaltningens projektledare för ombyggnationen kom in med ny 

information den 6 november 2018 om att tidsplanen kommer att skjutas fram 

för ombyggnationen. Detta innebär att en av de totalt fyra byggnaderna som 

ska byggas om inte kommer vara klar förrän i oktober 2019. Eftersom 

renoveringen av denna byggnad påbörjas i juli, enligt aktuell tidplan, 

kommer inga elever att vistas i byggnaden fram till dess ombyggnationen är 

klar. 

 

Informationen har tagits i beaktande men påverkar inte förvaltningens för-

slag till beslut då ingen undervisning kommer att bedrivas i den aktuella 

byggnaden före renovering.    

Kopia till 

Västerås Stad 

Fastighetsnämnden    

Grundskolenämnden           
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§ 125 Dnr MOKN 2018/00117-4.2.4 
        ECOS 2018-407 

Beslut om förbud att använda undervisningslokaler  

Beslut 

Miljö- och konsumentnämnden förbjuder Västerås Stad, 

Grundskolenämnden med organisationsnummer 212000-2080 att använda 

undervisningslokaler inom fastigheten Såningsmannen 3 från och med den 

19 augusti 2019.  

 

Förbudet upphör att gälla när fastighetsägaren kan visa att risk för olägenhet 

i berörda undervisningslokaler inte föreligger. Detta ska redovisas genom att 

till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen:  

Redovisa en utredning av buller från fasta installationer. Bullermätning ska 

göras i samtliga lokaler där undervisning sker. Ljudnivåerna ska inte över-

skrida 30 dBA ekvivalent ljud eller maximalt 45 dBA enligt tabell 1 eller 

överskrida lågfrekvent buller enligt tabell 2 i Folkhälsomyndighetens all-

männa råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13).  

Bullerutredningen ska utföras fackmannamässigt och av utomstående 

sakkunnig person enligt standardiserad metod. Ljudnivåmätare av klass 1 ska 

användas.  

 

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

21, och 22 §§ miljöbalken.         

Ärendebeskrivning 

Inom Västerås stad är fastighetsnämnden ägaransvarig och därmed ytterst 

ansvarig för fastigheten Såningsmannen 3. Fastighetsnämnden hyr ut 

lokalerna till grundskolenämnden som är ansvarig för skolverksamheten 

(S:ta Gertruds skola) som bedrivs på Såningsmannen 3.  

 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen genomför regelbundet tillsyn enligt 

miljöbalken på samtliga grundskolor. Vid en rutininspektion år 2014 

uppmärksammade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen första gången 

störande ventilationsbuller på S:ta Gertruds skola. Enligt 

inspektionsrapporten orsakar ventilationen ”störande ljud i samtliga 

klassrum. Detta bör åtgärdas”. Vid efterföljande rutininspektioner år 2015, 

2016 och 2017 noteras skriftligen i inspektionsrapporterna att ventilationen 

är bristfällig och ska bytas ut i samband med renovering.  

 

I samband med en rutininspektion på S:ta Gertruds skola den 14 februari 

2018 uppmärksammades åter igen det höga bullret från ventilationen.  
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Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen genomförde därför en indikerande 

bullermätning i tre av skolans klassrum den 15 februari 2018.  

Samtliga mätningar visade att Folkhälsomyndighetens riktvärde på 30 dB 

(Aeq) överskreds. Även det lågfrekventa bullret för flera frekvenser 

överskreds.  

 

Miljö- och konsumentnämnden förelade den 7 maj 2018 Västerås stad, skol-

verksamheter att senast den 7 juli 2018 redovisa en bullerutredning 

omfattandes samtliga lokaler där undervisning bedrivs på S:ta Gertruds 

skola. Föreläggandet omfattade även att skicka in en åtgärdsplan, om 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 

2014:13) överskreds. Föreläggandet i sin helhet bifogas.  

 

Den 7 augusti 2018 skickades en påminnelse till rektor, 

verksamhetsplanerare på barn- och utbildningsförvaltningen och teknisk 

förvaltare på teknik- och fastighetsförvaltningen om att redovisa 

bullerutredningen.  

 

Bullerutredningen genomfördes den 10 september 2018 och kom in till 

miljö-och hälsoskyddsförvaltningen den 2 oktober 2018. Utredningen 

omfattade en ljudnivåmätning (ekvivalent ljud, maximalt ljud och 

redogörelse för lågfrekvent buller). Totalt mättes ljudnivån i 19 

undervisningsrum. FoHMFS 2014:13 riktvärden för buller och lågfrekvent 

buller överskreds i 18 undervisningsrum.   

 

FoHMFS 2014:13 riktvärden för högsta A-vägda ljudnivån, tabell 1: 

Maximalt ljud (LAFmax) 45 dB 

Ekvivalent ljud (LAeqT) 30 dB 

 

FoHMFS 2014:13 riktvärden för lågfrekvent buller, tabell 2: 

Tersband [Hz] 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 

Riktvärde [dB] 56 49 43 42 40 38 36 34 32 

   

Resultatet av bullerutredningen visar att: Riktvärdena för lågfrekvent buller 

överskrids på mellan 2-9 frekvenser i rum A103, A107, A111, A112, B103, 

B104, B107, C103, C104, C107, C108, C112, C116, C117, D107 och D115. 

Riktvärdena för ekvivalent ljud överskrids i rum A103, A104, A107, A108, 

A111, A112, B103, B107, C103, C107, C108, C112, C116, C117, D107 och 

D115. Riktvärdena för maximalt ljud överskrids i rum C112 och D107 

Bullerutredningen i sin helhet bifogas. 
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Personal på skolan upplever att det störande ventilationsbullret påverkar 

både elever och personal och klagomål har framförts under flera års tid till 

fastighetsförvaltningen. Renoveringen/ombyggnationen av bland annat 

ventilationen som från början planerades att vara klar år 2017 har ännu inte 

startat och således har inga bullerreducerande åtgärder genomförts. Vid 

kontakt med projektledare för renoveringen/ombyggnationen av S:ta 

Gertruds skola den 3 oktober 2018 var fortfarande inte avtal skrivet med 

någon byggentreprenör. Den 8 oktober 2018 fick miljö- och 

hälsoskyddsförvaltningen den del av åtgärdsplanen enligt tidigare 

föreläggande som anger att renoveringen/ombyggnationen ska vara klar för 

slutbesiktning den 2 augusti 2019. 

 

Ärendet har kommunicerats med verksamhetsutövaren. Teknik- och 

fastighetsförvaltningens projektledare för ombyggnationen kom in med ny 

information den 6 november 2018 om att tidsplanen kommer att skjutas fram 

för ombyggnationen. Detta innebär att en av de totalt fyra byggnaderna som 

ska byggas om inte kommer vara klar förrän i oktober 2019.  

Eftersom renoveringen av denna byggnad påbörjas i juli, enligt aktuell 

tidplan, kommer inga elever att vistas i byggnaden fram till dess 

ombyggnationen är klar. 

 

Informationen har tagits i beaktande men påverkar inte förvaltningens för-

slag till beslut då ingen undervisning kommer att bedrivas i den aktuella 

byggnaden före renovering. 

   

Kopia till 

Västerås Stad 

Grundskolenämnden 

Fastighetsnämnden              
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§ 126 Dnr MOKN 2018/00110-1.2.3 

Sammanträdesdatum för miljö- och konsumentnämnden 2019 

Beslut 

Miljö- och konsumentnämnden sammanträder följande tisdagar under 2019 

klockan 14:30: 

 

29 januari  

19 februari 

26 mars 

7 maj 

28 maj 

Måndagen 17 juni 

27 augusti 

24 september 

22 oktober 

26 november 

17 december 

 

Presidieberedning med föredragning av ärenden tisdagar klockan 15.00 

22 januari  

12 februari 

19 mars 

23 april 

21 maj 

11 juni 

20 augusti 

17 september 

15 oktober 

19 november 

10 december        

Ärendebeskrivning 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har tagit fram ett förslag till 

sammanträdesplan för miljö- och konsumentnämnden 2019. Hänsyn har 

tagits till helgdagar och skollov.       
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Kopia till 

Stadsledningskontoret              
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§ 127 Dnr MOKN 1809163- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

Inga övriga frågor vid dagens sammanträde.    

 

 


