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 Frånvarande ledamöter 

 Anna Thunell (MP), Ordförande 

Emma Adehult (S) 

Magnus Edman (M) 

  

 Närvarande ersättare 

 Carina Vallin (S) 

Nils-Ove Andersson (S) 

Johan Lembke (C) 

Veronica Stensson (M) 

Tomas Hedlund (M) 

Ann-Sofie Karlström (SD) 

Mats Westerlund (KD) 

  

 Övriga närvarande 

 Marianne Lidman Hägnesten, direktör  

Malin Urby, enhetschef 

Ulrika Wahlström, enhetschef 

Anna Dahlén, nämndsekreterare 

Frida Ramefelt, nämndsekreterare  

Linda Granath, handläggare 

Robert Eveby, handläggare 

Sanna Westman Carling, konsumentjuridisk rådgivare 

Karolina Strömberg, handläggare 

Sanna Grystad, handläggare 

Linn Björling, handläggare 

Kristina Aspengren, handläggare 

Svante Larsson, handläggare 

Fredrik Ahlin, handläggare 

Emmy Larsson, sommarjobbare 

Carina Tunner, kommunikationsstrateg 
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§ 71 Dnr MOKN 1809118- 

Val av protokollsjusterare 

Beslut 

Miljö- och konsumentnämnden föreslår att utse Patric Sjölund (SD) att 

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

Beslut om offentliga ärenden och fastställande av 
föredragningslista  

Beslut 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att ärendena 1-7 är offentliga vid 

dagens sammanträde och godkänner föredragningslistan.  

Ärendebeskrivning 

1) Ärende 1 till och med 7 i föredragningslistan är offentliga  

2) Ingen anmälan av extraärenden från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 

3) Ingen anmälan av extraärenden från miljö- och konsumentnämnden 
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§ 73 Dnr MOKN 1809099- 

Närvarande vid preliminär genomgång 

Ärendebeskrivning 

Närvarande vid den preliminära genomgången den 10 juni 2019 klockan 

13:00-13:50 var Anna Thunell (MP), Monica Stolpe Nordin (C), Håkan 

Nilsson (M), Carina Vallin (S), samt berörda handläggare.  
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§ 74 Dnr MOKN 2019/00002-4.1.1 

Informationsärenden 2019, miljö- och konsumentnämnden 

Beslut 

Nämnden tackar för informationen 

Ärendebeskrivning 

Återvinningsverksamhet Skultuna 

Konsumentfrågor - Boendemånad, information från konsumentdagarna och 

marknadskontroller 

Förslag på åtgärder till Västerås stad reviderade handlingsplan för kemikalier 

Projekt - Nagelsalonger 

Verkstadsindustriprojekt 
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§ 75 Dnr MOKN 2019/00003-4.1.1 

Anmälan av inkomna handlingar 2019, miljö- och 
konsumentnämnden 

Beslut 

Redovisningen över inkomna handlingar under perioden 16 maj-14 juni 

2019 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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§ 76 Dnr MOKN 2019/00004-4.1.1 

Anmälan av delegationsbeslut och ordförandebeslut 2019, miljö- 
och konsumentnämnden 

Beslut 

Redovisningen över delegationsbeslut och ordförandebeslut under perioden 

16 maj - 10 juni 2019 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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§ 77 Dnr MOKN 1809656- 

Anställningar  

Beslut 

Nämnden tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Emmy Larsson har fått en anställning för att jobba hos oss i 4 veckor under 

sommaren.  
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§ 78 Dnr MOKN 2019/00068-4.2.4 
 MHF 2019-999 

Vitesföreläggande om att se till att bristfälligt rengjord disk inte 
tas tillbaka in i verksamheten 

Beslut 

Miljö- och konsumentnämnden förelägger Sveaköket, Region Västmanland, 

med organisationsnummer 232100-0172 att se till att bristfälligt rengjord 

disk inte tas tillbaka in i verksamheten.  

 

Föreläggandet medför ett vite om 100 000 kronor för varje tillfälle miljö- 

och konsumentnämnden konstaterar att smutsig disk ställts ut i diskförrådet, 

för att användas i verksamheten. 

 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar vidare att detta beslut ska gälla även 

om det överklagas.     

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har konstaterat återkommande brister i 

Sveakökets besiktning av diskat gods. Gods som har gått igenom 

diskmaskinen, men som inte har blivit rent, tas tillbaka i verksamheten när 

det egentligen borde diskas ännu en gång. 

 

Beslutet har kommunicerats 29 maj 2019. Inga synpunkter har inkommit.   

 

Yrkanden 

Monica Stolpe Nordin (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Kopia till 

Region Västmanland 

Sveaköket, Regionhuset 

72189 Västerås              
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§ 79 Dnr MOKN 2019/00066-4.2.4 
 MHF 2019-2026 

Vitesföreläggande om förbud att släppa ut avloppsvatten 

Beslut 

Miljö- och konsumentnämnden förbjuder fastighetsägarna xxx och xxx vid 

vite om 20 000 kronor vardera att släppa ut spillvatten från vattentoalett och 

bad-, disk- och tvättvatten på fastigheten xxx i Västerås kommun från och 

med den 31 oktober 2019. Förbudet gäller så länge anläggningen inte har 

förbättrats så att den uppfyller nedanstående reduktionskrav. 

 

1. Biokemiskt syreförbrukande ämnen (BOD7) ska reduceras med minst 

90 procent. 

2. Fosfor (tot-P) ska reduceras med minst 90 procent. 

3. Kväve (tot-N) ska reduceras med minst 50 procent.  

4. Utsläppen av avloppsvatten från anläggningen ska inte medföra en ökad 

risk för smitta eller annan olägenhet i form av lukt eller förorening av 

dricks- eller ytvatten.  

 

Beslutet fattas med stöd av 26 kap 9 och 14 §§ miljöbalken (1998:808) med 

hänvisning till 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (1998:808).    

 

Ärendebeskrivning 

Den 4 maj 2017 besökte miljö- och hälsoskyddsförvaltningen er fastighet för 

att kontrollera er avloppsanläggning. Vid besöket noterades följande brister 

som meddelades i tillsynsrapporten den 8 maj 2017: 

 

1. Det fanns inga synliga tecken på att det finns en markbädd. 

Anläggningen saknar fördelningsbrunn, luftningsrör och utloppsbrunn. 

Avloppsanläggningen består troligtvis bara av en slamavskiljare och alla 

näringsämnen och bakterier/virus släpps ut orenat. 

 

2. Slamavskiljaren (trekammarbrunnen) saknar ett T-rör i utgående ledning, 

vilket gör att flytslam rinner ut. Detta leder till att en efterföljande 

markbädd kan förstöras och reningen fungerar sämre.  

 

3. Om det finns en markbädd så ligger den under en väg som trafikeras. Det 

ökar risken att anläggningen fryser och blir ojämnt packad med försämrat 

reningsresultat som följd. 
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4. Om det finns en markbädd så saknar den luftningsrör, vilket gör att 

mikroorganismer som bryter ner fosfor, kväve och bakterier får brist på 

syre. Detta leder i sin tur till att bäddens förmåga att rena avloppsvattnet 

försämras. 

 

Den 11 juli 2017 fattade miljö- och konsumentnämnden ett beslut om förbud 

att släppa ut avloppsvatten från fastigheten xxx från och med den 4 maj 

2019. Fastighetsägaren har inte kommit in med en anmälan om ändring av 

avloppsanläggning eller på annat vis meddelat miljö- och 

hälsoskyddsförvaltningen om att anläggningen kommer att åtgärdas. Därför 

förutsätter vi att bristerna finns kvar och att anläggningen fortsatt inte 

uppfyller dagens krav på rening.  

 

Förslag till beslut har skickats ut till fastighetsägarna för kommunicering den 

9 maj 2019, men inga synpunkter har inkommit.    

 

Yrkanden 

Monica Stolpe Nordin (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.   

Kopia till 

Fastighetsägarna              
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§ 80 Dnr MOKN 2019/00050-1.7.1 

Remiss - Motion från (M) om mikroplaster 

Beslut 

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.     

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har remitterat en motion från Moderaterna angående 

mikroplaster till tekniska nämnden och miljö- och konsumentnämnden för 

yttrande. Motionen är undertecknad av Elisabeth Unell (M) och Anna Hård 

af Segerstad (M). I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta om 

följande: 

 

- Att ta fram en riktlinje för att begränsa användandet av konstgräs på 

allmänna platser, till exempel rondeller och lekytor 

- Att ta fram förslag till åtgärder för att begränsa läckage av 

gummigranulat i Västerås 

- Att utreda möjligheten att göra årliga provtagningar av förekomst av 

mikroplaster och gummigranulat i vårt dricksvatten 

 

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 17 juli 2019.    

 

Yrkanden 

Monica Stolpe Nordin (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

kommunstyrelsen@vasteras.se             
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§ 81 Dnr MOKN 2019/00042-1.7.1 

Remiss - Uppdrag framtagande av utvecklingsplan för 4 
Mälarstäder 

Beslut 

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till Fyra Mälarstäder.        

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och konsumentnämnden har fått tillfälle att yttra sig över en 

gemensam utvecklingsplan under samlingsnamnet Fyra Mälarstäder som 

Västerås har tagit fram tillsammans med Enköping, Eskilstuna och 

Strängnäs. 

 

Utgångspunkt i den gemensamma utvecklingsplanen är samverkan. 

Tillsammans ska kommunerna skapa en upplevd fysisk och digital närhet 

genom god infrastruktur, en vital arbetsmarknad och ett livslångt lärande, en 

mälarnära destination med stark attraktionskraft och erbjuda livskvalitet för 

våra invånare genom trygghet och närhet som ger tid över i vardagen. Den 

gemensamma utvecklingsplanen sänds ut på remiss mellan den 8 april och 

den 8 juli. Remissen går ut till berörda regionala aktörer, myndigheter, 

aktörer inom näringslivet, kommuner och internt inom Fyra Mälarstäder.          

 

Yrkanden 

Monica Stolpe Nordin (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Fyra Mälarstäder  

fyramalarstader@eskilstuna.se              
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§ 82 Dnr MOKN 2019/00049-1.7.1 

Remiss - Motion från (M) om att göra Västerås till ett logistiknav 

Beslut 

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.        

 

Ärendebeskrivning 

Moderaterna har föreslagit att Västerås ska ha en god planberedskap för 

etableringar inom logistikbranschen och som underlättar samordning mellan 

de olika trafikslagen. De föreslår också att Västerås stad tar initiativ till en 

klusterbildning för att underlätta samverkan och samordning inom 

logistikbranschen.      

Yrkanden 

Monica Stolpe Nordin (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Kommunstyrelsen     

kommunstyrelsen@vasteras.se       
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§ 83 Dnr MOKN 2019/00058-1.7.1 

Remiss - Handlingsplan för fritidsgård och klubb 2020-2026 

Beslut 

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till nämnden för idrott, fritid 

och förebyggande.        

Ärendebeskrivning 

Miljö- och konsumentnämnden har fått möjlighet att läsa och lämna 

synpunkter på Handlingsplan för fritidsgårdsverksamheten och öppen 

fritidsverksamhet för 10- till 12-åringar i Västerås för åren 2020-2026.  

 

Den nya handlingsplanen ska beslutas 2019 och ha en tydlig koppling till 

stadens övergripande planer, program och policys.  

 

Frågeställningar som tagits upp är bland annat hur fritidsverksamheten kan 

se ut i framtiden och hur den ska bidra till ökad tillit, framtidstro och 

jämlikhet hos barn och ungdomar. 

 

Yttrandet ska lämnas senast den 28 juni.    

 

Yrkanden 

Monica Stolpe Nordin (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 

namndenforidrottfritidochforebyggande@vasteras.se 
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§ 84 Dnr MOKN 2019/00045-1.4.2 

Månadsrapport 2019, miljö- och konsumentnämnden 

Beslut 

Miljö- och konsumentnämnden lägger rapporten till handlingarna.        

Ärendebeskrivning 

Alla nämnder ska göra en månadsrapportering till kommunstyrelsen per 

mars, maj, september, oktober och november. Månadsrapporterna 

kompletterar delårsboksluten. 

 

Rapporteringen sker i Hypergene, stadens portal för verksamhetsstyrning 

men månadsrapporterna bör, enligt anvisningarna, även redovisas och 

beslutas i nämnden.   

 

Yrkanden 

Monica Stolpe Nordin (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Kommunstyrelsen       

kommunstyrelsen@vasteras.se        
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§ 85 Dnr MOKN 2019/00063-1.3.2 

Delegationsordning - revidering juni 2019 

Beslut 

Delegationsordningen godkänns och den reviderade versionen börjar gälla 

från och med den 1 juli 2019.   

 

Anmälan av delegeringsbeslut ska göras till nämnden vid närmast 

efterföljande nämndsammanträde.      

 

Ärendebeskrivning 

Sedan den senaste revideringen av nämndens delegationsordning har flera 

lagändringar gjorts. Därför behöver miljö- och konsumentnämnden nu 

uppdatera delegationsordningen för att den ska vara anpassad efter dessa 

ändringar. I samband med revideringen har förvaltningen även gjort en 

översyn av hela delegationsordningen och försökt göra den mer lättanvänd 

för användaren.  

 

Miljö- och konsumentnämnden fattade beslut om den nu gällande 

delegeringsordningen i § 86 den 26 juni 2012.   

 

Yrkanden 

Monica Stolpe Nordin (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.    
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§ 86 Dnr MOKN 1809163- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för stadens Instagramkonto under 

vecka 26.      

 


