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Miljö- och konsumentnämnden 
 
Kallelse och föredragningslista 

Enligt uppdrag Ordförande Anna Thunell 

Sammanträdesdatum 29 mars 2022 

Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, 14:30 

Informations-

/diskussionstimme 

Gruppmöten 

Kommunfullmäktiges sessionssal, 13:00 

Tema: ANDTS, myndighetssamverkan 

Stadshuset, 12:30 

Ledamöter Ordförande Anna Thunell (MP) 

1:e vice ordförande Monica Stolpe Nordin (C) 

2:e vice ordförande Håkan Ampellindh (M) 

Henry Gergis (S) 

Carina Vallin (S) 

Sture Larsson (L) 

Magnus Edman (M) 

Anders Wallquist (M) 

Håkan Malmström (SD) 

Ersättare Barbara Bienkowska (S) 

Nils-Ove Andersson (S) 

Elisabeth Elander (L) 

Johnas Rundgren (C) 

Kristofer Åberg (MP) 

Veronica Stensson (M) 

Gisela Carstinge (SD) 

Hedda Henriksen (M) 

Mats Westerlund (KD) 

Ersättarnas 

tjänstgöringsordning 

(S): S, MP, C, L, V, M, KD, SD  

(L): L, C, S, MP, M, KD, V, SD  

(C): C, L, MP, S, M, KD, V, SD  

(MP): MP, S, C, L, V, M, KD, SD  

(M): M, KD, C, L, MP, S, V, SD  

(SD): SD, KD, M, L, C, S, MP, V  

(V): V, S, MP, C, L, M, KD, SD  

(KD): KD, M, C, L, S, MP, SD, V 

 

Allmänhetens frågestund max 15 minuter 
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1 Dnr MOKN 1809118- 
Val av protokollsjusterare 
 

Förslag till beslut 

Nämnden föreslår att utse Håkan Malmström (SD) att tillsammans med 

ordföranden justera dagens protokoll. 

 

 

2  Dnr MOKN 1809100- 
Beslut om offentliga ärenden och fastställande av 
föredragningslista  
 

Förslag till beslut 

Nämnden godkänner föredragningslistan och beslutar att ärendena 1-7 är 

offentliga vid dagens sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 

1. Föredragningslistan fastställs 

2. Ärende 1 till och med 7 i föredragningslistan är offentliga 

3. Anmälan av extraärenden från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 

4. Anmälan av extraärenden från miljö- och konsumentnämnden 

 

 

3  Dnr MOKN 1809099- 
Närvarande vid miljö- och konsumentnämndens presidium 
 

Ärendebeskrivning 

Närvarande vid presidiet, genomgången av den preliminära dagordningen, 

den 22 mars 2022 klockan 14:00-15:00 var Anna Thunell (MP), Håkan 

Ampellindh (M), Monica Stolpe Nordin (C) och berörda handläggare.  

 

 

4  Dnr MOKN 2022/00002-1.2.3 
Information – Förvaltningen informerar  
 

Förslag till beslut 

Nämnden tackar för informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

1. Aktuellt på förvaltningen 

2. Antal inspektioner till och med februari 

3. Månadsrapport till och med februari 
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5  Dnr MOKN 2022/00004-1.2.3 
Anmälan av inkomna handlingar 2022, miljö- och 
konsumentnämnden 
 

Förslag till 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 11 februari - 

17 mars 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. 

 

 

6  Dnr MOKN 2022/00003-1.2.3 
Anmälan av delegationsbeslut och ordförandebeslut 2022,  
miljö- och konsumentnämnden 
 

Förslag till 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 11 

februari - 17 mars 2022. 

2. Förteckning över delegationsbeslut registrerade i Alk-T under perioden 

11 februari - 17 mars 2022.  

 

 

7 Dnr MOKN 1809656- 
Anställningar  
 

Förslag till beslut 

Nämnden tackar för informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har anställt Jasmine Gustavsson, miljö- och 

hälsoskyddsinspektör, visstidsanställning till och med sista december 2022.  
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Sluten del_______________________________________________ 
 

 

8  Dnr MOKN 2022/00031-4.2.4 
 Alk-T 52-2021-00183 

Ansökan om serveringstillstånd – Västerås Destilleri AB 
 

Förslag till beslut 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att avslå ansökan om stadigvarande 

provsmakningstillstånd för Västerås Destilleri AB, organisationsnummer 

559306-2846, vid tillverkningsstället Slakterigatan 10, 721 32 Västerås, då 

sökande inte uppfyller alkohollagens krav gällande provsmakningstillstånd 

enligt 8 kap. 7 §. 

 

Beslutet fattas med stöd av 8 kap 7 § Alkohollagen (2010:1622).  

 

Beslutet kan överklagas hos förvaltningsrätten i Uppsala, se Information om 

hur du överklagar. 

 

Ärendebeskrivning 

Västerås Destilleri AB har ansökt om provsmakningstillstånd för tillverkning 

av gin. 

 

I Alkohollagens 8 kap 7 § anges att den som tillverkar alkoholdrycker eller 

alkoholdrycksliknande preparat från råvaror som produceras på den egna 

gården och som har ett stadigvarande serveringstillstånd har rätt att, efter 

anmälan till kommunen, vid tillverkningsstället erbjuda provsmakning av de 

egenproducerade dryckerna eller preparaten.  

 

Om sådant tillstånd saknas, får tillverkaren erbjuda provsmakning av 

egentillverkade alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat vid 

tillverkningsstället efter särskilt tillstånd för provsmakning. 

 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att sökande inte uppfyller de 

krav på provsmakningstillstånd som ställs upp i 8 kap 7 § Alkohollagen, då 

sökande inte tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den 

egna gården.   

 

Kommunicering med verksamheten har skett löpande i handläggnings-

processen.  

 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden lämnat följande 

förslag till beslut:  

 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att avslå ansökan om stadigvarande 

provsmakningstillstånd för Västerås Destilleri AB, organisationsnummer 

559306-2846, vid tillverkningsstället Slakterigatan 10, 721 32 Västerås, då 

sökande inte uppfyller alkohollagens krav gällande provsmakningstillstånd 

enligt 8 kap. 7 §. 

 

Beslutet fattas med stöd av 8 kap 7 § Alkohollagen (2010:1622). 
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9  Dnr MOKN 2022/00030-4.2.4 
 Alk-T 24-2021-00047 

Återkallelse av serveringstillstånd – Spanska Restaurangen 
Västerås AB 
 

Förslag till beslut 

1. Miljö- och konsumentnämnden beslutar att återkalla det stadigvarande 

serveringstillståndet för Spanska Restaurangen Västerås AB, 556890-

9716, på serveringsstället Indigo då de högt ställda kraven enligt 

alkohollagen 8 kap. 12 § Alkohollagen (2010:1622), AL, inte är 

uppfyllda.  

 

Beslutet gäller från och med den 7 april 2022.  

 

Beslutet fattas med stöd av 9 kap 18 § AL.  

 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Beslutet kan överklagas hos förvaltningsrätten i Uppsala, se Information om 

hur du överklagar. 

 

Ärendebeskrivning 

Spanska Restaurangen Västerås AB har ett stadigvarande serveringstillstånd 

till allmänheten på serveringsstället Indigo, Stora Gatan 45, 722 12 Västerås. 

 

I samband med ägar- och styrelseändring ska miljö- och 

hälsoskyddsförvaltningen utreda om tillståndshavaren fortsättningsvis 

uppfyller alkohollagens krav enligt 8 kap. 12 § på lämplighet. 

 

Enligt 8 kap 12 § AL, får serveringstillstånd endast ges den sökande som kan 

visa att hen till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt 

omständigheter i övrigt uppfattas som lämplig att utöva verksamheten samt 

att verksamheten kommer drivas i enlighet med de krav som alkohollagen 

ställer upp.  

 

Kraven enligt 8 kap. 12 § AL kvarstår även efter det att tillstånd meddelats. 

 

Kommunicering med verksamheten har skett löpande i handläggnings-

processen. 

 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att tillståndshavaren inte 

uppfyller de högt ställda krav som ställs upp i 8 kap. 12 § AL. 

Serveringstillståndet bör därför återkallas, med stöd av 9 kap. 18 § AL. 

 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden lämnat följande 

förslag till beslut: 

 

1. Miljö- och konsumentnämnden beslutar att återkalla det stadigvarande 

serveringstillståndet för Spanska Restaurangen Västerås AB, 556890-

9716, på serveringsstället Indigo då de högt ställda kraven enligt 
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alkohollagen 8 kap. 12 § Alkohollagen (2010:1622), AL, inte är 

uppfyllda.  

 

Beslutet gäller från och med den 7 april 2022.  

Beslutet fattas med stöd av 9 kap 18 § Alkohollagen (2010:1622). 

 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

 

10  Dnr MOKN 2021/00104-4.2.4 
 Ecos, MHF 2021-1787 

Ansökan om att döma ut vite - Derik Restaurang AB  
 

Förslag till beslut 

Miljö- och konsumentnämnden ansöker om att Förvaltningsrätten i Uppsala 

beslutar om att Derik Restaurang AB med organisationsnummer 559144-

9417, Köpingsvägen 71, 724 63 Västerås ska betala vite på 45 000 kronor 

eftersom förbudet under punkt 1, 2a och 2d, § 133 med diarienummer 

MOKN 2021/00104-4.2.4, inte följs. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har vid flera tillfällen kontrollerat 

rökning i serveringslokalen på Ya Mal Al Sham Kolgrill & Meze, 

Köpingsvägen 71. Det har då konstaterats att rökning av vattenpipa 

förekommit i lokalen på verksamhetens servering. Rökning är förbjuden i 

restauranger och på andra serveringsställen. Rökning är också förbjuden i 

andra lokaler när allmän sammankomst eller en offentlig tillställning 

anordnas och i andra lokaler om allmänheten har tillträde till lokalerna 

(Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) LTLP). 

 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har vid flera tillfällen påtalat för 

verksamheten att rökning inte får ske i lokalen med undantag för särskilda 

uppförda rökrum. Trots flertalet påtalanden har rökning i lokalen inte 

upphört. 

 

Miljö- och konsumentnämnden beslutade om förbud mot rökning och 

restriktioner kring användning av rökrummet den 3 juni 2021. 

 

Vid inspektion den 23 september 2021 konstaterades återigen rökning i 

serveringsdelen. Ett av sällskapen som åt mat hade även med sig ett barn 

som utsattes för passiv rökning. En inspektion gjordes även på 

verksamhetens rökrum och det konstaterades då att borden i rökrummet var 

uppdukade. 

 

Miljö- och konsumentnämnden beslutade därför den 26 oktober 2021 att 

förena förbudet mot rökning i lokalen med ett vite på 30 000 kronor för varje 

tillfälle som förbudet överträds, dock högst en gång per dygn. 

Restriktionerna för rökrummet förenades med ett vite på 15 000 kronor för 

varje tillfälle som en eller flera av punkterna överträds (se nämndbeslut), 

dock högst en gång per dygn. MOKN 2021/00104-4.2.4, § 133  
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Den 8 december 2021 genomfördes en inspektion på verksamheten.  

Vid besöket konstaterades i serveringen att dörren till förrummet som vetter 

vidare mot rökrummet stod öppen. Dörren till rökrummet stod också öppen 

vilket medförde att rök kunde ta sig ut till serveringen. Inne i rökrummet 

konstaterades att två sällskap hade dricksglas på sina bord och att en servitör 

var inne för att samla in dricksglasen.  

 

Den 19 februari 2022 inkom en spaningsfilm till miljö- och 

hälsoskyddsförvaltningen. Filmen spelades in av Polismyndigheten den  

4 februari 2022. I filmen går det att konstatera att rökning sker i 

verksamhetens servering. 

 

Rökning är förbjuden i restauranger och på andra serveringsställen om 

allmänheten har tillträde till lokalerna (LTLP 6 kap. 2 §). I ett rökrum får 

bara rökning förekomma. Ingen servering får ske i rökrum. Mat eller dryck 

för inte föras med in i rökrummet (LTLP 6 kap. 6 §). 

 

Kommunicering med verksamheten har skett löpande i 

handläggningsprocessen.  

 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden lämnat följande 

förslag till beslut: 

 

Miljö- och konsumentnämnden ansöker om att Förvaltningsrätten i Uppsala 

beslutar om att Derik Restaurang AB med organisationsnummer 559144-

9417, Köpingsvägen 71, 724 63 Västerås ska betala vite på 45 000 kronor 

eftersom förbudet under punkt 1, 2a och 2d, § 133 med diarienummer 

MOKN 2021/00104-4.2.4, inte följs. 

 

 

11  Dnr MOKN 2022/00021-1.7.1 
Remiss – Handlingsplan dagvatten och dagvattenpolicy 
 

Förslag till beslut 

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Remiss från kommunstyrelsen gällande handlingsplan för dagvatten 2021-

2027 samt dagvattenpolicy, daterad 2021-11-18 och remitterad till berörda 

nämnder och styrelser inom staden (kommunstyrelsens dnr: KS 

2021/02264), sista svarsdag den 4 april 2022.  

 

Handlingsplanens syfte är att utgöra underlag och redovisa de faktorer som 

påverkar dagvattenhanteringen. Den ska även klargöra mål angående 

dagvattenkvalité samt att ta fram åtgärder för att nå dessa mål i Västerås.  

 

Dagvattenhanteringen är komplex till sin natur och regleras av flera 

lagstiftningar. Handlingsplanen innehåller förtydligande om 

ansvarsfördelning och visar att samverkan är viktig. En uppföljning av den 

tidigare handlingsplanen från 2014 finns med. Nya inriktnings- och 

effektmål föreslås för dagvattenhantering samt åtgärder.   
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Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden lämnat följande 

förslag till beslut:  

 

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

 

 

12  Dnr MOKN 2022/00028-1.3.5 
Ledningens genomgång i miljö- och konsumentnämnden 2022 
 

Förslag till beslut 

Vision, verksamhetsidé, övergripande policy samt kvalitets-, miljö- och 

arbetsmiljömål antas för 2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och konsumentnämnden med förvaltning har ett integrerat 

ledningssystem för kvalitet, arbetsmiljö och miljö. Enligt ISO-standarderna 

för kvalitet- och miljöledning ska ledningens genomgång genomföras 

regelbundet. Nämnden informeras därför en gång per år om läget vad gäller 

ledningssystemet. Samtidigt beslutas om eventuella förändringar i vision, 

verksamhetsidé och övergripande policy. Även kvalitets-, miljö- och 

arbetsmiljömål för aktuellt år ska beslutas. 

 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden lämnat följande 

förslag till beslut: 

 

Vision, verksamhetsidé, övergripande policy samt kvalitets-, miljö- och 

arbetsmiljömål antas för 2022. 

 

 

13  Dnr MOKN 1809163- 
Övriga frågor 
 

 

 

 


