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Frånvarande ledamöter
Anna Thunell (MP), Ordförande
Monica Stolpe Nordin (C), 1 :e vice ordförande
Henry Gergis (S)

Närvarande ersättare 
Barbara Bienkowska (S)
Nils-Ove Andersson (S)
Elisabeth Eländer (L)
Kristofer Åberg (MP)
Mats Westerlund (KD)

Övriga närvarande
Marianne Lidman Hägnesten, direktör 
Ulrika Wahlström, enhetschef 
Ronald Houben, tf enhetschef 
Frida Ramefelt, nämndsekreterare 
Linda Granath, nämndsekreterare 
Daniel Katzman, handläggare 
Maria Lundin, handläggare 
Susanne Lindvall, handläggare 
Elisabet Hedelind, handläggare 
Johan Strand Eriksson, handläggare
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§98 DnrMOKN 1809118-

Val av protokoilsjusterare

Beslut
Nämnden beslutar att utse Carina Vallin (S) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§99 DnrMOKN 1809100-

Beslut om offentliga ärenden och fastställande av
föredragningslista

Beslut
1. Nämnden fastställer föredragningslistan och beslutar att ärendena 1-7 är 

offentliga vid dagens sammanträde.
2. Förvaltningen meddelar att punkt 1 ärende 6, Förteckning över 

delegationsbeslut registrerade i Ecos 19 augusti-15 september 2022, 
utgår. Detta på grund av ett längre teknikstrul med Ecos som gjort att det 
inte går att få fram den statistiken just nu.

Justerandes signatur Utdraesbeslvrkandc
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§100 DnrMOKN 1809099-

Närvarande vid miljö- och konsumentnämndens presidium

Ärendebeskrivning
Presidiet den 19 september 2022 ställdes in.

6(25)

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§101 Dnr MOKN 2022/00002-1.2.3

Information - Förvaltningen informerar 

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
1. Aktuellt på förvaltningen
2. Antal inspektioner till och med augusti 2022

Justerandes signatur Utdraesbestvrkande
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§ 102 Dnr MOKN 2022/00004-1.2.3

Anmälan av inkomna handlingar 2022, miljö- och konsument
nämnden

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 19 augusti - 
15 september 2022 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.

Justerandes signatur

C

Utdraasbestvrkande

8(25)
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§103 Dnr MOKN 2022/00003-1.2.3

Anmälan av delegationsbeslut och ordförandebeslut 2022, 
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 - Utgår
2. Förteckning över delegationsbeslut registrerade i Alk-T under perioden 

19 augusti -15 september 2022.
3. Förteckning över delegationsbeslut registrerade i Ciceron under perioden 

19 augusti -15 september 2022.

Justerandes signatur Utdraesbestvrkande
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§ 104 DnrMOKN 1809656-

Anställningar

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har förlängt visstidsanställning för Mattias Scherberg, 
konsumentjuridisk rådgivare.

Justerandes sienatur Utdraasbestyrkande
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§105 DnrMOKN 2022/00081-1.7.1

Remiss - Förslag till föreskrifter för kosmetiska solarier och 
artificiella solningsanläggningar

Beslut
Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till Strålsäkerhetsmyndig- 
heten.

Ärendebeskrivning
Med syfte att ”förtydliga nuvarande regleringar, uppdatera inaktuella 
standarder, möta upp de tekniska lösningar som används av solarieföretagen 
och införa krav som ger en ökad strålsäkerhet”, skickade 
Strålsäkerhetsmyndigheten remiss om förslag till ändring av föreskrifter 
(SSMFS 2012:5) för kosmetiska solarier och artificiella 
solningsanläggningar, daterad 2022-07-04 och remitterad till miljö- och 
konsumentnämnden i Västerås stad, dnr: SSM2020-3666.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till miljö- och konsumentnämnden 
lämnat följande förslag till beslut:

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till Strålsäkerhetsmyndig
heten.

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

Kopia till
Strålsäkerhetsmyndigheten
registrator@ssm.se

Justcrandes signatur Utdragsbestvrkande

mailto:registrator@ssm.se
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§106 Dnr MOKN 2022/00062-1.7.1

Remiss - Arkitekturprogram, Arkitektur Västerås 

Beslut
Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till stadsbyggnadsförvalt- 
ningen.

Ärendebeskrivning
Remiss från stadsbyggnadsförvaltningen gällande Arkitektur Västerås - 
Arkitekturprogram, daterad 2022-05-19 och remitterad till miljö- och konsu
mentnämnden (stadsbyggnadsförvaltningens dnr: BN 2020/00911-1.3.2).

Förslaget till Arkitekturprogram för Västerås har tagits fram av en arbets
grupp bestående av tjänstepersoner från stadsbyggnadsförvaltningen (SBF). 
Tjänstepersoner från Teknik- och fastighetsförvaltningen och Kultur-, 
idrotts- och fritidsförvaltningen har bidragit till olika delar av arbetet.

Arkitekturprogrammet är ett långsiktigt dokument som ska vara vägledande 
för alla som planerar, bygger och förvaltar i hela Västerås. Programmet ska 
stödja och inspirera till beslut och arbetssätt som sammantaget leder till en 
långsiktigt attraktiv, inkluderande och hållbart byggd miljö.

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

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till stadsbyggnadsförvalt
ningen.

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

Kopia till
Stadsbyggnadsförvaltningen
stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se

Justcrandes signatur Utdracsbestvrkande

mailto:stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se
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§ 107 Dnr MOKN 2022/00069-1.7.1

Remiss - Handlingsplan för yt- och grundvatten 2022-2027

Beslut
Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Remiss från kommunstyrelsen gällande Revidering av handlingsplan för 
yt- och grundvatten, daterad 2022-06-03 och remitterad till miljö- och 
konsumentnämnden (kommunstyrelsens dnr: KS 2022/00338- 1.3.2).

Västerås stads vattenplan antogs av kommunfullmäktige 2012 och har sedan 
dess fungerat som ett verktyg för att systematiskt arbeta med att förbättra 
vattenkvaliteten i Västerås grundvatten, sjöar och vattendrag. 2019 antogs en 
reviderad handlingsplan för yt- och grundvatten och nu förslås planen 
revideras igen, för att spegla Vattenmyndighetens nya åtgärdsprogram och 
fånga upp aktuella vattenfrågor samt arbeta in nya aktiviteter i 
handlingsplanen.

Ett nytt åtgärdsprogram och nya miljökvalitetsnormer från Vattenmyndig
heten har beslutats och staden behöver utifrån det revidera handlingsplanen 
för yt- och grundvatten. Revideringen möjliggör samtidigt att pågående 
aktiviteter och åtgärder i planen bättre speglar var stadens arbete befinner 
sig.

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 
kommunstyrelsen@vasteras. se

Justerartdes signatur Utdraesbestyrkande
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§ 108 DnrMOKN 2022/00091-1.7.1

Remiss - Detaljplan för del av Barkaröby 15:196, 6:70 och 
Barkaröby 6:72, Eriksbo trädgårdsstad, Västerås, Dp 1939

Beslut
Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning
Remiss från byggnadsnämnden gällande samråd för detaljplan för del av 
Barkaröby 15:196, 6:70 och Barkaröby 6:72, Eriksbo trädgårdsstad, 
Västerås, Dp 1939, daterad 2022-08-24 och remitterad till miljö- och 
konsumentnämnden, dnr: BN 2018/01068-3.1.2.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i området 
med möjlighet att bygga även samhällsservice i form av en förskola. Syftet 
är även att möjliggöra byggnation av ny väg med separerad gång- och cykel
väg intill, samt värna naturvärdena området hyser.

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

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden.

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

Kopia till
Byggnadsnämnden 
by ggnadsnamnd@ vasteras. s e

Justerandes signatur Utdrassbestyrlcande
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§109 Dnr MOKN 2022/00098-4.2.2 
Alk-T 50-2022-00117

Ansökan om serveringstillstånd - Triple-T AB

Beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att avslå ansökan om stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten för Triple-T AB, organisationsnummer 
559213-4067, vid serveringsställe Udden Japanese Cuisine, Verksgatan 15, 
722 10 Västerås, då sökande inte uppfyller alkohollagens krav enligt 8 kap.
12 §.

Beslutet fattas med stod av 8 kap. 12 § Alkohollagen (2010:1622).

Beslutet kan överklagas hos förvaltningsrätten i Uppsala, se Information om 
hur du överklagar.

Ärendebeskrivning
Triple-T AB har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten.

18 kap. 12 § AL framgår att serveringstillstånd endast ges den sökande som 
kan visa att han till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt 
omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att 
verksamheten kommer drivas i enlighet med de krav som alkohollagen 
ställer upp.

Då sökande inte visat att de högt ställda kraven på lämplighet enligt alkohol
lagen är uppfyllda kan serveringstillstånd inte meddelas.

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

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att avslå ansökan om stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten för Triple-T AB, organisationsnummer 
559213-4067, vid serveringsställe Udden Japanese Cuisine, Verksgatan 15, 
722 10 Västerås, då sökande inte uppfyller alkohollagens krav enligt 8 kap. 
12 §.

Beslutet fattas med stöd av 8 kap. 12 § Alkohollagen (2010:1622).

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

Justerandcs signatur Utdraesbestvrkande
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Kopia till
Triple-T AB 
Verksgatan 15 
722 10

Justerandes sisnatur Utdraesbcstyrkande
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§110 Dnr MOKN 2022/00089-1.2.3

Nämndinitiativ - Initiativ från (SD), omedelbar sanering av tippen 
i Skultuna

Beslut
Nämndinitiativet behandlas inom ramen för redan pågående ärende.

Reservation
Håkan Malmström (SD) reserverar sig mot beslutet.

Särskilt yttrande
Håkan Malmström (SD) inkommer med ett särskilt yttrande enligt följande:

”Det är av yttersta vikt för såväl miljö som människors hälsa att processen 
med att sanera området som användes av NM Trading & Transport AB som 
upplag av rivningsmassor av okänt innehåll inte fördröjs ytterligare utan 
kommer till stånd omgående.

NM Trading & Transport AB:s konkursbo har inte agerat trots att nämnden 
föreläde bolaget beträffande bortforsling 24 november 2020, nu nästan två år 
senare kan konstateras att inget har skett förutom att risken för människors 
hälsa och miljö ytterligare ökat.

Den som har försökt att lugga en flintskallig blir tämligen kvickt varse att 
resultatet blir magert och här har vi ett konkursbo som vad som framkommit 
så här långt inte har de medel som är erforderliga för att kunna fullfölja 
nämndens begäran å den 24/11-2020, det som däremot rimligen finns är en 
annan part i ärenden som har ett rejält hårsvall där det således inte finns 
några problem med tillgången på erforderliga medel och det är det 
försäkringsbolag där bolaget haft sin företagsförsäkring.

Rekvisitet beträffande direktkravsrätten är uppfyllt i detta fall så det är inget 
hinder att ställa krav direkt på bolagets försäkringsbolag.

Direktkravsrätten återfinns i Försäkringsavtalslag (2005:104), 9 kap 7§, och i 
det fall man ännu inte ställt frågan till konkursboet beträffande försäkrings- 
frågan så är det hög tid att göra detta.”

Ärendebeskrivning
Håkan Malmström och Gisela Carstinge, båda (SD), har inkommit med ett 
nämndinitiativ med rubriken ”Nämndinitiativ till Västerås miljö- och 
konsumentnämnd Omedelbar sanering av tippen i Skultuna.”

Justerandes sienalur Utdrassbcstvrkande
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Nämndinitiativet anmäldes den 30 augusti 2022, § 97 till miljö- och 
konsumentnämnden för beredning.

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

Nämndinitiativet behandlas inom ramen för redan pågående ärende.

Yrkanden
Håkan Ampellindh (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Håkan Malmström (SD) yrkar bifall till nämndinitiativet i sin helhet.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Dels förvaltningens 
förslag till beslut, dels Håkan Malmströms (SD) yrkande att bifalla nämnd
initiativet i sin helhet.

Ordföranden föreslår en beslutsgång där de två förslagen ställs mot varandra. 
Nämnden godkänner beslutsgången.

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till 
beslut.

Justerandes sienatur Utdrassbestvrkande
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§ 111 Dnr MOKN 2022/00071-1.7.1

Remiss - Handlingsplan för stadens fåglar

Beslut
Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till tekniska nämnden. 

Ärendebeskrivning
Remiss från tekniska nämnden gällande ”Handlingsplan för stadens fåglar - 
Utmaningar i mötet mellan fåglar och människor i publika miljöer”, daterad 
2022-06-15 och remitterad till berörda nämnder inom staden samt till 
berörda styrelser, myndigheter och kommunala politiska partier (tekniska 
nämndens dnr: 2020/00665).

En ny och utökad handlingsplan för stadens fåglar har tagits fram med 
anledning av att det inkommit allt fler klagomål till kommunen gällande 
störande fåglar. Den nya handlingsplanen redogör för de utmaningar som 
uppstår mellan fåglar och människor i publika miljöer samt ger förslag till 
strategier och åtgärder för hantering av fågelrelaterade utmaningar.

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

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till tekniska nämnden.

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

Kopia till
Tekniska nämnden 
tekniskanamnden@ vasteras. s e

Justerandes sianatur Utdrassbestvrkande
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§112 Dnr MOKN 2022/00058-1.4.2

Uppföljning säkerhetsskydd 2022 och Dimensionerande 
hotbeskrivning 2022

Beslut
Redovisningen av arbetet med säkerhetsskydd 2022 läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Säkerhetsskydd handlar om att skydda den information och de verksamheter 
som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terrorist
brott och vissa andra hot. Säkerhetsskydd handlar också om att skydda 
verksamhet som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt 
åtagande om säkerhetsskydd.

Den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet är skyldig att utreda behovet 
av säkerhetsskydd. Detta görs genom en säkerhetsskyddsanalys, 2 kap. 1 § 
Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Med utgångspunkt i analysen ska 
verksamhetsutövaren planera och vidta de säkerhetsskyddsåtgärder som 
behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, förekomst av 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och övriga omständigheter.

En säkerhetsskyddsanalys är en grundläggande och viktig del i ett 
strukturerat och systematiskt säkerhetsskyddsarbete och en förutsättning för 
att kunna vidta effektiva säkerhetsskyddsåtgärder. Sälcerhetsskyddsanalysen 
ska ge svar på:

• Vad ska skyddas?
• Mot vad ska det skyddas?
• Hur ska det skyddas?

Antagonistiska hot som spioneri, sabotage och terroristbrott samt andra brott 
som kan hota verksamheten och skada Sveriges säkerhet ska beaktas i 
säkerhetsskyddsanalysen. I säkerhetsskyddsanalysen identifieras och bedöms 
skyddsvärden utifrån ett konsekvensperspektiv, det vill säga utifrån hur 
allvarlig konsekvensen av en eventuell skada blir, istället för att fokusera på 
sannolikheten för att ett säkerhetshot realiseras.

Förvaltningens arbete
Förvaltningen har genomfört säkerhetsskyddsanalysen i enlighet med 
Säkerhetspolisens vägledning och rådande lagstiftning. Analysen har, i sin 
helhet, redovisats till Västerås stads säkerhetsskyddschef.

Västerås stads säkerhetsskyddschef utövar under kommunstyrelsen kontroll 
över att säkerhetsskyddet finns, är tillräckligt och fungerar.

Justerandes sicnalur Utdraesbostvrkande
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Säkerhetsskyddschefen ska vidare samordna skyddet samt säkerställa att 
berörd personal ges erforderlig utbildning. Säkerhetsskyddschefen och 
dennes biträdande är i dessa funktioner direkt underställd stadsdirektör i 
enlighet med Säkerhetsskyddslag (2018:585) 2 kap. 7 §.

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

Redovisningen av arbetet med säkerhetsskydd 2022 läggs till handlingarna.

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

Kopia till
Stadsledningskontoret
kommunstyrelsen@vasteras.se

Justerandes signatur Utdracsbestvrkande
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§ 113 DnrMOKN 2022/00096-1.7.1

Remiss - Rapporten Översyn av lokala säkerhetsnämnder (SSM 
2022:07)

Beslut
Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till Regeringskansliet.

Ärendebeskrivning
Enligt regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Strålsäkerhetsmyndig- 
heten (SSM) ska myndigheten se över syftet och uppdraget för de lokala 
säkerhetsnämndema, samt föreslå författningsändringar som behövs, 
exempelvis i förordningen (2007:1054) med instruktion för lokala 
säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar.

Västerås stad har genom miljö- och konsumentnämnden beretts möjlighet att 
komma med synpunkter på Strålsäkerhetsmyndighetens rapport Översyn av 
lokala säkerhetsnämnder.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har lämnat följande förslag till beslut: 

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till Regeringskansliet.

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

Kopia till
m.remissvar@regeringskansliet.se
m.ke@regeringskansliet.se

Justerandes signatur Utdraesbeslvrkande
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§ 114 Dnr MOKN 2022/00093-4.0.1

Miljö- och konsumentnämndens delegationsordning, reviderad 
september 2022

Beslut
Den reviderade delegationsordningen godkänns och ersätter 
delegationsordningen med diarienummer MOKN 2021/00002.

Ärendebeskrivning
Miljö- och konsumentnämndens delegationsordning har reviderats utifrån 
lagändringar inom nämndens verksamhetsområde samt ny vägledning från 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Bland annat har lagen om 
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen upphört att gälla medan 
lagen om tobaksfria nikotinprodukter tillkommit. Genom EU:s nya kontroll- 
förordning (2017/625) har även den svenska livsmedelslagstiftningen 
anpassats så att det nu finns möjlighet att bland annat utföra inköp under 
dold identitet inom den offentliga livsmedelskontrollen.

På beslutsnivå har miljö- och konsumentnämndens presidium tillkommit 
som delegat för beslut om avslag och återkallande av serverings- och tobaks- 
tillstånd i ärenden som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt för kommunen. Delegat för beslut om att bifalla ansökningar om 
serveringstillstånd har också ändrats från enhetschef till handläggare, vilket 
går i linje med beslut om bifall för övriga verksamhetsområden inom miljö- 
och hälsoslcyddsförvaltningen. Inom miljöbalkens område införs även 
möjlighet att besluta om att förena föreläggande eller förbud med vite på 
handläggarnivå upp till 10 000 kr.

I övrigt har en översyn gjorts av hela delegationsordningen för att göra den 
tydligare och lättare att använda.

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

Den reviderade delegationsordningen godlcänns och ersätter 
delegationsordningen med diarienummer MOKN 2021/00002.

Justerandes signatur

C
Utdragsbestvrkande
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§115 Dnr MOKN 2022/00094-1.4.2

Verksamhetsuppföljning - Delårsrapport 2, 2022, miljö- och 
konsumentnämnden

Beslut
Miljö- och konsumentnämndens delårsrapport 2, 2022, godkänns.

Ärendebeskrivning
Enligt anvisningar till delårsrapport ska nämnder och styrelser lämna en 
analys av verksamhet och ekonomi per den 31 augusti och prognos för hela
2022.

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

Miljö- och konsumentnämndens delårsrapport 2, 2022, godkänns.

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

Kopia till
Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@vasteras.se

Justerandes signatur Utdraasbestyrkande
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§ 116 DnrMOKN 1809163-

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning
Håkan Ampellindh (M) tackar förvaltningen och nämndens ledamöter för 
den gångna mandatperioden.
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Justera rules signatur Utdiassbcstyrkande


