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Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesprotokoll §§ 47-55, 57-71

Sammanträdesdatum

27 april 2021

Plats och tid

Digitalt i Teams, kl 13:25-15:05
Ajournering av sammanträdet kl 14:40-14:50

Tjänstgörande ledamöter

Anna Thunell (MP), ordförande
Håkan Ampellindh (M), 2:e vice ordförande
Madjid Ibrahim Ibrahim (S)
Carina Vallin (S)
Sture Larsson (L)
Magnus Edman (M)
Håkan Malmström (SD) §§ 60-71

Tjänstgörande ersättare

Barbara Bienkowska (S) §§ 47-55, Elisabeth Elander (L) §§ 56-58
och Johan Lembke (C) §§ 59-71 ersätter Monica Stolpe Nordin (C)
Mats Westerlund (KD) §§ 47-60 och Tomas Hedlund (M)
§§ 61-71 ersätter Anders Wallquist (M)
Gisela Carstinge (SD) §§ 47-59 ersätter Håkan Malmström (SD)

Vid protokollet

Frida Ramefelt

Justeras

Anna Thunell

Håkan Ampellindh

VÄSTERÅS STAD
Anslagsbevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Protokoll från
Miljö- och konsumentnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27
Justeringsdatum
2021-04Anslagsdatum
2021-04Datum för nedtagande
2021-05Förvaringsplats
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Underskrift

VÄSTERÅS STAD

Miljö- och konsumentnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-27

Frånvarande ledamöter
Monica Stolpe Nordin (C), 1:e vice ordförande
Anders Wallquist (M) deltog delvis men utan ljud och bild
Närvarande ersättare
Barbara Bienkowska (S)
Nils-Ove Andersson (S)
Elisabeth Elander (L)
Johan Lembke (C)
Gisela Carstinge (SD)

Tomas Hedlund (M)
Mats Westerlund (KD)
Övriga närvarande
Marianne Lidman Hägnesten, direktör
Ulrika Wahlström, enhetschef
Malin Urby, enhetschef
Frida Ramefelt, nämndsekreterare
Linda Granath, nämndsekreterare
Kristina Aspengren, handläggare
Susanne Lindvall, handläggare
Johan Strand Eriksson, handläggare
Ann Norberg, handläggare
Daniel Katzman, handläggare
Carolin Stärling, praktikant hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen,
närvarade under §§ 47-55, 57-71
På grund av tekniska problem med Teams hade flera ledamöter och
ersättare svårt att ansluta till sammanträdet.
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§ 47

Dnr MOKN 1809118-

Val av protokollsjusterare
Beslut
Nämnden föreslår att utse Håkan Ampellindh (M) att tillsammans med
ordföranden justera dagens protokoll.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Dnr MOKN 1809100-

Beslut om offentliga ärenden och fastställande av
föredragningslista
Beslut
1. Föredragningslistan godkänns med justeringen att punkt 15 om
planeringsinriktning 2022-2025 flyttas till punkt 24. Nämnden beslutar
även att inga ärenden är offentliga vid dagens sammanträde.
2. Caroline Stärling, praktikant hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen,
medges rätt att närvara under §§ 47-55, 57-71.
Ärendebeskrivning
1. Föredragningslistan fastställs
2. Inga ärenden är offentliga vid dagens sammanträde
3. Inga extraärenden från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anmäls
4. Håkan Ampellindh (M) föreslår justering av dagordningen enligt
beslutspunkt 1. Därutöver anmäls inga extraärenden från miljö- och
konsumentnämnden.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Dnr MOKN 1809099-

Närvarande vid miljö- och konsumentnämndens presidium
Ärendebeskrivning
Närvarande vid presidiet, genomgången av den preliminära dagordningen,
den 19 april 2021 klockan 13:00-14:00 var Anna Thunell (MP), Håkan
Ampellindh (M), Håkan Malmström (SD) och berörda handläggare. Monica
Stolpe Nordin (C) meddelade förhinder.
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§ 50

Dnr MOKN 2020/00135-4.1.1

Information - Förvaltningen informerar
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
1. Månadsrapport t.o.m. mars
2. Antal inspektioner t.om. mars
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Dnr MOKN 2020/00133-4.1.1

Anmälan av inkomna handlingar 2021, miljö- och
konsumentnämnden
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 mars -15 april 2021 redovisas i en postlista.
Remisser från andra förvaltningar och myndigheter, samt anmälningsärenden
som beslut och domar från andra myndigheter under samma period,
redovisas på en separat lista.
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Dnr MOKN 2020/00134-4.1.1

Anmälan av delegationsbeslut och ordförandebeslut 2021,
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 under perioden
19 mars -15 april 2021.
2. Förteckning över ett delegationsbeslut, ordförandebeslut, registrerat i
Ciceron under perioden 19 mars -15 april 2021.
3. Förteckning över delegationsbeslut registrerade i Alk-T under perioden
19 mars -15 april 2021.
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§ 53

Dnr MOKN 1809656-

Anställningar
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tillsvidareanställt Anna Dahlén, konsumentjuridisk
rådgivare.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Dnr MOKN 2021/00055-1.7.1
MHF 2021-834

Remiss - Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen om
VafabMiljö Kommunalförbunds prövotidsredovisning
(Mål nr. M 7081-11)
Beslut
Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till Nacka tingsrätt, mark- och
miljödomstolen.
Ärendebeskrivning
Mark- och miljödomstolen har i deldom 2013-05-29, mål M 7081–11,
lämnat dåvarande Vafab Miljö AB, numera VafabMiljö Kommunalförbund,
tillstånd att vid Gryta avfallsanläggning årligen hantera vissa mängder avfall.
Frågan om slutliga villkor avseende utsläpp av det vid Gryta
avfallsanläggning behandlade lakvattnet sköts upp under en prövotid. Under
prövotiden finns utredningskrav och provisoriska föreskrifter.
Miljö- och konsumentnämnden lämnas nu tillfälle att komma in med
yttrande om prövotidsredovisningen.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden lämnat följande
förslag till beslut:
Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till Nacka tingsrätt, mark- och
miljödomstolen.
Yrkanden
Anna Thunell (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen
mmd.nacka.avdelning3@dom.se
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Dnr MOKN 2021/00056-1.7.1
MHF 2021-835

Remiss - Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen om
VafabMiljö Kommunalförbunds prövotidsredovisning
(Mål nr. M 1675-07)
Beslut
Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till Nacka tingsrätt, mark- och
miljödomstolen.
Ärendebeskrivning
Dåvarande Miljödomstolen vid Stockholms tingsrätt har genom deldom
2007-02-08, mål M 28110-05, lämnat Vafab Miljö Aktiebolag tillstånd till
att uppföra och driva en anläggning för avfallsdeponering, nedan benämnd
Deponi 2009.
Miljödomstolen sköt i tillståndet upp bl.a. frågan om slutliga villkor för
behandling och utsläpp av lakvatten och vatten från behandlings- och
lagringsytor. Bolaget ålades att under en prövotid utreda lämpliga metoder
för behandling av lakvattnet och lämplig utsläppspunkt för det behandlade
lakvattnet. Under prövotiden gällde provisoriska föreskrifter.
Miljö- och konsumentnämnden lämnas nu tillfälle att komma in med
yttrande om prövotidsredovisningen.
Parallell prövotidsredovisning har lämnats in i mål M 7081–11 som gäller
Gryta avfallsanläggning där Miljö- och konsumentnämnden lämnar sina
synpunkter i särskild handling. Prövotidsredovisning i detta mål omfattar
dels fortsatt sambehandling av lakvatten från Gryta avfallsanläggning och
Deponi 2009, dels behovet och lämpligheten av åtgärder som kan föranledas
av kvaliteten på lakvattnet från Deponi 2009. Huvuddelen av de
miljötekniska utredningarna och recipientutredningen redovisas inom ramen
för mål M 7081-11. I detta mål hänvisar VafabMiljö generellt till dessa
utredningar.
VafabMiljö har ingen invändning mot att Mark- och miljödomstolen
handlägger de båda prövotidsredovisningarna gemensamt, om så anses vara
lämpligt.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden lämnat följande
förslag till beslut:
Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till Nacka tingsrätt, mark- och
miljödomstolen.
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Yrkanden
Anna Thunell (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen
mmd.nacka.avdelning3@dom.se
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Dnr MOKN 2021/00050-4.2.4
Alk-T 50-2021-00025

Serveringstillstånd - Enskilda firman XX
Beslut
1. Miljö- och konsumentnämnden beslutar att avslå ansökan om
serveringstillstånd för Enskilda firman XX, personnummer XXXXXXXXXX, vid serveringsställe Restaurang Lövudden, Lövudden 6, 725 91
Västerås, då sökande inte uppfyller alkohollagens lämplighetskrav enligt
8 kap 12.
Beslutet fattas med stöd av 8 kap 12 § Alkohollagen (2010:1622).
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
Enskilda firman XX har ansökt om serveringstillstånd för Restaurang
Lövudden i Västerås.
I Alkohollagens 8 kap 12 § anges att serveringstillstånd endast får meddelas
den som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och
ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva
verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de
krav som ställs upp i denna lag.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att sökande inte uppfyller de
högt ställda krav som ställs upp i 8 kap 12 § Alkohollagen.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden lämnat följande
förslag till beslut:
1. Miljö- och konsumentnämnden beslutar att avslå ansökan om
serveringstillstånd för Enskilda firman XX, personnummer XXXXXXXXXX, vid serveringsställe Restaurang Lövudden, Lövudden 6, 725 91
Västerås, då sökande inte uppfyller alkohollagens lämplighetskrav enligt
8 kap 12.
Beslutet fattas med stöd av 8 kap 12 § Alkohollagen (2010:1622).
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Yrkanden
Anna Thunell (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
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Kopia till
Enskilda firman XX
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§ 57

Dnr MOKN 2021/00018-1.7.1

Remiss - Motion från (M) om att förbättra näringslivsklimatet i
Västerås
Beslut
Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Remiss från kommunstyrelsen gällande motion från (M) om att förbättra
näringslivsklimatet i Västerås daterad 2021-01-26 och remitterad till
byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, tekniska nämnden och miljö- och
konsumentnämnden (kommunstyrelsens dnr: KS 2021/00234- 5.1.1).
Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 13 maj 2021.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden lämnat följande
förslag till beslut:
Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Anna Thunell (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@vasteras.se
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Dnr MOKN 2021/00021-1.7.1

Remiss - Revisionsrapport 2020:9 - Granskning av
upphandlingsprocessen i förhållande till Lagen om offentlig
upphandling (LOU)
Beslut
Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Remiss från kommunstyrelsen gällande Revisionsrapport 2020:9 –
Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU, daterad
2021-03-03 och remitterad till berörda nämnder inom staden
(kommunstyrelsens dnr: KS 2021/01463-1.6.1).
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Västerås stad
genomfört en granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.
Granskningens syfte är att bedöma huruvida det föreligger en ändamålsenlig
intern kontroll i staden med avseende på genomförande av upphandlingar
enligt LOU samt stadens styrdokument.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden lämnat följande
förslag till beslut:
Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Anna Thunell (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@vasteras.se
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Dnr MOKN 2021/00043-1.3.5

Ledningens genomgång i miljö- och konsumentnämnden 2021
Beslut
Vision, verksamhetsidé, övergripande policy samt kvalitets-, miljö- och
arbetsmiljömål antas för 2021.
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 2021.
Yrkanden
Anna Thunell (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
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Dnr MOKN 2021/00042-1.4.1

Miljö- och konsumentnämndens behovsutredning för perioden
2021-2023, reviderad version
Beslut
Behovsutredningen godkänns och läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för tillsyn hos verksamheter i
kommunen som kan innebära risker för hälsan eller miljön. Miljöbalken
anger att tillsynen ska finansieras av avgifter. Av miljötillsynsförordningen
framgår även att tillsynsmyndighetens resurser ska anpassas efter det
tillsynsbehov som finns.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram en vägledning för
kommunala behovsutredningar samt en ny nationell taxemodell för
miljöbalkens område, den behovsstyrda taxan, där fokus läggs på hur
behovsutredning, tillsynsplanering och tillsynsfinansiering hör ihop.
Principen är att tillsynsbehovet för en bransch ska spegla tillsynsobjektens
årliga avgift, så att tillsynen finansieras av verksamheterna.
Miljö- och konsumentnämndens behovsutredning för perioden 2021-2023
har reviderats enligt SKR:s vägledning, vilket bland annat innebär att nya
begrepp för tillsynskategorier införts och att riskbedömningen av verksamheter nu görs i behovsutredningen och inte i taxan. Riskbedömningen ligger
till grund för tillsynsbehovet och görs nu på branschnivå, inte som tidigare
på objektsnivå.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har med 23,8 årsarbetskrafter för styrd,
behovsprioriterad och händelsestyrd tillsyn samt 12,8 årsarbetskrafter för
skattefinansierad tillsyn och verksamhet tillgängliga resurser motsvarande
cirka 43 000 timmar per år.
Behovsutredningen visar att det totala behovet för verksamhetsåret 2021
motsvarar cirka 55 000 timmar, vilket ger ett underskott på cirka
12 000 timmar i resurser.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden lämnat följande
förslag till beslut:
Behovsutredningen godkänns och läggs till handlingarna.
Yrkanden
Anna Thunell (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
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Dnr MOKN 2021/00030-4.0.1

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Beslut
Kommunfullmäktige föreslås fastställa den föreslagna taxan för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken och att taxan ska gälla från och med den
1 januari 2022.
Reservation
Håkan Ampellindh (M), Magnus Edman (M) och Tomas Hedlund (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för följande förslag till beslut:
”Vi befinner oss mitt i en pandemi. Privatpersoner, många företagare och
verksamheter är hårt drabbade. Moderaternas inriktning är att timavgiften
under 2022 skall vara oförändrad, samt att indexuppräkning kopplat till PKV
skall införas först den 1 januari 2023. För att ge förvaltningen möjlighet att
bereda ett förslag, yrkar vi på mötet en återremiss.”
Ärendebeskrivning
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för tillsyn hos verksamheter i
kommunen som kan innebära risker för hälsan eller miljön. Miljöbalken
anger att tillsynen ska finansieras av avgifter. Av miljötillsynsförordningen
framgår även att tillsynsmyndighetens resurser ska anpassas efter det
tillsynsbehov som finns. Den nuvarande taxan beslutades av
kommunfullmäktige den 22 juni 2016, § 214 och började gälla den 1 januari
2017.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram en vägledning för
kommunala behovsutredningar samt en ny nationell taxemodell för
miljöbalkens område där fokus läggs på hur behovsutredning,
tillsynsplanering och tillsynsfinansiering hör ihop. Principen är att
tillsynsbehovet för en bransch ska spegla tillsynsobjektens årliga avgift, så
att tillsynen finansieras av verksamheterna.
Miljö- och konsumentnämndens behovsutredning har reviderats enligt
SKR:s vägledning, vilket medfört att även taxan för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken reviderats enligt SKR:s nya taxemodell.
Den nya taxemodellen är utformad för att vara enklare att förstå och tillämpa
jämfört med den tidigare risk- och erfarenhetsbaserade modellen. Den gör
det även lättare att jämföra och likrikta taxor mellan olika kommuner samt
mellan kommuner och länsstyrelser.
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Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden lämnat följande
förslag till beslut:
Kommunfullmäktige föreslås fastställa den föreslagna taxan för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken och att taxan ska gälla från och med den
1 januari 2022.
Yrkanden
Håkan Ampellindh (M), Magnus Edman (M) och Tomas Hedlund (M) yrkar
att förslaget återremitteras till förvaltningen.
Anna Thunell (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels Håkan
Ampellindhs (M), Magnus Edmans (M) och Tomas Hedlunds (M) yrkande
om återremiss och dels Anna Thunells (MP) yrkande om bifall till
förvaltningens förslag. Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att
nämnden först får ta ställning till om ärendet ska återremitteras eller avgöras
idag. Om nämnden beslutar att avgöra ärendet idag får nämnden därefter ta
ställning till förvaltningens förslag. Nämnden godkänner beslutsgången.
Ordföranden låter nämnden ta ställning till förslagen och finner att nämnden
beslutat att avgöra ärendet idag. Därefter finner ordföranden att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Kopia till
Kommunfullmäktige
kommunstyrelsen@vasteras.se
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Dnr MOKN 2021/00031-4.0.1

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen
Beslut
Kommunfullmäktige föreslås fastställa den föreslagna taxan för offentlig
kontroll inom livsmedelslagstiftningen och att taxan ska gälla från och med
den 1 januari 2022.
Reservation
Håkan Ampellindh (M), Magnus Edman (M) och Tomas Hedlund (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för följande förslag till beslut:
”Vi befinner oss mitt i en pandemi. Privatpersoner, många företagare och
verksamheter är hårt drabbade. Moderaternas inriktning är att timavgiften
under 2022 skall vara oförändrad. För att ge förvaltningen möjlighet att
bereda ett förslag, yrkar vi på mötet en återremiss.”
Ärendebeskrivning
Taxan för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen har reviderats
med förslag på ny timavgift samt att endast en timavgift fortsättningsvis ska
gälla för livsmedelskontrollen. Den nuvarande taxan beslutades av
kommunfullmäktige den 5 december 2019, § 341 och började gälla den
14 december 2019.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden lämnat följande
förslag till beslut:
Kommunfullmäktige föreslås fastställa den föreslagna taxan för offentlig
kontroll inom livsmedelslagstiftningen och att taxan ska gälla från och med
den 1 januari 2022.
Yrkanden
Håkan Ampellindh (M), Magnus Edman (M) och Tomas Hedlund (M) yrkar
att förslaget återremitteras till förvaltningen.
Anna Thunell (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels Håkan
Ampellindhs (M), Magnus Edmans (M) och Tomas Hedlunds (M) yrkande
om återremiss och dels Anna Thunells (MP) yrkande om bifall till
förvaltningens förslag. Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att
nämnden först får ta ställning till om ärendet ska återremitteras eller avgöras
idag.
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Om nämnden beslutar att avgöra ärendet idag får nämnden därefter ta
ställning till förvaltningens förslag. Nämnden godkänner beslutsgången.
Ordföranden låter nämnden ta ställning till förslagen och finner att nämnden
beslutat att avgöra ärendet idag. Därefter finner ordföranden att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Kopia till
Kommunfullmäktige
kommunstyrelsen@vasteras.se

Justerandes signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-27

Dnr MOKN 2021/00044-4.0.1

Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen
Beslut
Kommunfullmäktige föreslås fastställa den föreslagna taxan för verksamhet
enligt strålskyddslagen och att taxan ska gälla från och med den 1 januari
2022.
Reservation
Håkan Ampellindh (M), Magnus Edman (M) och Tomas Hedlund (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för följande förslag till beslut:
”Vi befinner oss mitt i en pandemi. Privatpersoner, många företagare och
verksamheter är hårt drabbade. Moderaternas inriktning är att timavgiften
under 2022 skall vara oförändrad, samt att indexuppräkning kopplat till PKV
skall införas först den 1 januari 2023. För att ge förvaltningen möjlighet att
bereda ett förslag, yrkar vi på mötet en återremiss.”
Ärendebeskrivning
Taxan för verksamhet enligt strålskyddslagen har anpassats till Sveriges
kommuner och regioners (SKR) nya taxemodell där fokus läggs på hur
behovsutredning, tillsynsplanering och tillsynsfinansiering hör ihop. Liksom
taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken hänger taxan för
verksamhet enligt strålskyddslagen ihop med revideringen av miljö- och
konsumentnämndens behovsutredning. Den nuvarande taxan beslutades av
kommunfullmäktige den 22 juni 2016, § 214 och började gälla den 1 januari
2017.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden lämnat följande
förslag till beslut:
Kommunfullmäktige föreslås fastställa den föreslagna taxan för verksamhet
enligt strålskyddslagen och att taxan ska gälla från och med den 1 januari
2022.
Yrkanden
Håkan Ampellindh (M), Magnus Edman (M) och Tomas Hedlund (M) yrkar
att förslaget återremitteras till förvaltningen.
Anna Thunell (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels Håkan
Ampellindhs (M), Magnus Edmans (M) och Tomas Hedlunds (M) yrkande
om återremiss och dels Anna Thunells (MP) yrkande om bifall till
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förvaltningens förslag. Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att
nämnden först får ta ställning till om ärendet ska återremitteras eller avgöras
idag. Om nämnden beslutar att avgöra ärendet idag får nämnden därefter ta
ställning till förvaltningens förslag. Nämnden godkänner beslutsgången.
Ordföranden låter nämnden ta ställning till förslagen och finner att nämnden
beslutat att avgöra ärendet idag. Därefter finner ordföranden att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Kopia till
Kommunfullmäktige
kommunstyrelsen@vasteras.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-27

Dnr MOKN 2021/00045-4.0.1

Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande
produkter
Beslut
Kommunfullmäktige föreslås fastställa den föreslagna taxan för prövning
och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter och att taxan ska
gälla från och med den 1 januari 2022.
Reservation
Håkan Ampellindh (M), Magnus Edman (M) och Tomas Hedlund (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för följande förslag till beslut:
”Vi befinner oss mitt i en pandemi. Privatpersoner, många företagare och
verksamheter är hårt drabbade. Moderaternas inriktning är att timavgiften
under 2022 skall vara oförändrad, samt att indexuppräkning kopplat till PKV
skall införas först den 1 januari 2023. För att ge förvaltningen möjlighet att
bereda ett förslag, yrkar vi på mötet en återremiss.”
Ärendebeskrivning
Den 1 juli 2019 trädde Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i
kraft. Den nya lagstiftningen innebar bland annat att tillståndsplikt infördes
för handel med tobak. Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror får
efter att lagen trätt i kraft endast bedrivas av den som har tillstånd för sådan
handel. Huvudsyftet med tillståndsplikten är att stävja den illegala handeln
med tobaksprodukter.
Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen av en tillståndsansökan
för att sälja tobaksvaror. Kommunen får även ta ut avgifter för sin tillsyn av
den som bedriver tillståndspliktig försäljning och av den som bedriver
anmälningspliktig försäljning enligt Lagen om tobak och liknande produkter.
Grunderna får bestämmas av kommunfullmäktige. Avgifterna ska spegla
kommunens faktiska kostnad för hanteringen av tillstånd och tillsyn.
Avgifterna ska följa de allmänna krav om självkostnadsprincipen som finns
om kommunala taxor.
Nu gällande taxa för miljö- och konsumentnämndens prövning och tillsyn
enligt Lag om tobak och liknande produkter beslutades av
kommunfullmäktige i juni 2019 inför att den nya lagstiftningen skulle träda i
kraft. Eftersom lagstiftningen var ny fanns ingen erfarenhet av hur mycket
tid som skulle krävas för att handlägga tillståndsansökningar och för att
bedriva en effektiv tillsyn. Nu har lagen funnits i snart två år och därmed
finns erfarenhet av såväl tillståndsprövning som tillsyn.
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Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden lämnat följande
förslag till beslut:
Kommunfullmäktige föreslås fastställa den föreslagna taxan för prövning
och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter och att taxan ska
gälla från och med den 1 januari 2022.
Yrkanden
Håkan Ampellindh (M), Magnus Edman (M) och Tomas Hedlund (M) yrkar
att förslaget återremitteras till förvaltningen.
Anna Thunell (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels Håkan
Ampellindhs (M), Magnus Edmans (M) och Tomas Hedlunds (M) yrkande
om återremiss och dels Anna Thunells (MP) yrkande om bifall till
förvaltningens förslag. Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att
nämnden först får ta ställning till om ärendet ska återremitteras eller avgöras
idag. Om nämnden beslutar att avgöra ärendet idag får nämnden därefter ta
ställning till förvaltningens förslag. Nämnden godkänner beslutsgången.
Ordföranden låter nämnden ta ställning till förslagen och finner att nämnden
beslutat att avgöra ärendet idag. Därefter finner ordföranden att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Kopia till
Kommunfullmäktige
kommunstyrelsen@vasteras.se
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Dnr MOKN 2021/00046-4.0.1

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen
Beslut
Kommunfullmäktige föreslås fastställa den föreslagna taxan för prövning
och tillsyn enligt alkohollagen och att taxan ska gälla från och med den
1 januari 2022.
Ärendebeskrivning
Serveringstillstånd tillhörde fram till den 31 december 2020 individ- och
familjenämnden. Vid årsskiftet gick ansvaret över till miljö- och
konsumentnämnden.
I början av hösten 2020 fick nuvarande och kommande enhetschefer
tillsammans med representant för verksamheten i uppdrag av ordförande för
respektive nämnd att se över avgifterna för prövning och tillsyn enligt
alkohollagen.
Den nu gällande taxan beslutades 2011 och var framräknad med
utgångspunkt att ge 100 % avgiftsfinansiering och skulle täcka kostnaderna
för tre tjänster samt alla övriga kostnader som krävs för att bedriva
verksamheten som hyra, IT-stöd, förbrukningsmaterial, administration och
del i chef med mera.
Sedan taxan togs fram har krogbranschen förändrats och det har blivit fler
restauranger med serveringstillstånd. Det gör att intäkterna har tenderat att
bli högre än kostnaderna. Självkostnadsprincipen säger att kommunen inte
får ta ut högre avgifter än att det täcker kostnaderna. Det fanns därmed ett
behov att se över avgifterna.
Vid jämförelser med andra kommuners avgifter kan det konstateras att
prövningsavgifterna i Västerås ligger i nivå med avgifter i andra jämförbara
kommuner. Samtidigt har det konstaterats att avgifter för ändring i bolag
ligger lågt i förhållande till arbetsinsatsens storlek. Dessutom behöver det
förtydligas vad som avses med ändring i bolag.
Årliga avgifter för tillsyn är högre i Västerås än i jämförbara kommuner och
behöver justeras.
I samband med jämförelsen av avgiftsnivåer granskades också några
alternativa taxekonstruktioner. Det är viktigt att taxan är transparent och att
det är lätt för krögarna att förstå hur stor avgiften kommer att bli. Ingen
bättre konstruktion hittades i jämförelsen och därför föreslås ingen ändring
av upplägget, utan avgiften föreslås även fortsättningsvis baseras på
alkoholomsättningen.
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Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden lämnat följande
förslag till beslut:
Kommunfullmäktige föreslås fastställa den föreslagna taxan för prövning
och tillsyn enligt alkohollagen och att taxan ska gälla från och med den
1 januari 2022.
Yrkanden
Anna Thunell (MP) och Håkan Ampellindh (M) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Kommunfullmäktige
kommunstyrelsen@vasteras.se
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Dnr MOKN 2021/00047-4.0.1

Taxa för verksamhet enligt lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel
Beslut
Kommunfullmäktige föreslås fastställa den föreslagna taxan för verksamhet
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och att taxan ska gälla
från och med den 1 januari 2022.
Reservation
Håkan Ampellindh (M), Magnus Edman (M) och Tomas Hedlund (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för följande förslag till beslut:
”Vi befinner oss mitt i en pandemi. Privatpersoner, många företagare och
verksamheter är hårt drabbade. Moderaternas inriktning är att timavgiften
under 2022 skall vara oförändrad, samt att indexuppräkning kopplat till PKV
skall införas först den 1 januari 2023. För att ge förvaltningen möjlighet att
bereda ett förslag, yrkar vi på mötet en återremiss.”
Ärendebeskrivning
Taxan för verksamhet enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
har reviderats med förslag på indexuppräkning samt ny timavgift. Den
nuvarande taxan beslutades av kommunfullmäktige den 7 december 2017,
§ 446 och började gälla den 1 januari 2018.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden lämnat följande
förslag till beslut:
Kommunfullmäktige föreslås fastställa den föreslagna taxan för verksamhet
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och att taxan ska gälla
från och med den 1 januari 2022.
Yrkanden
Håkan Ampellindh (M), Magnus Edman (M) och Tomas Hedlund (M) yrkar
att förslaget återremitteras till förvaltningen.
Anna Thunell (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels Håkan
Ampellindhs (M), Magnus Edmans (M) och Tomas Hedlunds (M) yrkande
om återremiss och dels Anna Thunells (MP) yrkande om bifall till
förvaltningens förslag. Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att
nämnden först får ta ställning till om ärendet ska återremitteras eller avgöras
idag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

31 (39)

VÄSTERÅS STAD

Miljö- och konsumentnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-27

Om nämnden beslutar att avgöra ärendet idag får nämnden därefter ta
ställning till förvaltningens förslag. Nämnden godkänner beslutsgången.
Ordföranden låter nämnden ta ställning till förslagen och finner att nämnden
beslutat att avgöra ärendet idag. Därefter finner ordföranden att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Kopia till
Kommunfullmäktige
kommunstyrelsen@vasteras.se
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Dnr MOKN 2021/00048-4.0.1

Taxa för verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer
Beslut
Kommunfullmäktige föreslås fastställa den föreslagna taxan för verksamhet
enligt lagen om sprängämnesprekursorer och att taxan ska gälla från och
med den 1 januari 2022.
Reservation
Håkan Ampellindh (M), Magnus Edman (M) och Tomas Hedlund (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för följande förslag till beslut:
”Vi befinner oss mitt i en pandemi. Privatpersoner, många företagare och
verksamheter är hårt drabbade. Moderaternas inriktning är att timavgiften
under 2022 skall vara oförändrad, samt att indexuppräkning kopplat till PKV
skall införas först den 1 januari 2023. För att ge förvaltningen möjlighet att
bereda ett förslag, yrkar vi på mötet en återremiss.”
Ärendebeskrivning
Taxan för verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer har
reviderats med förslag på indexuppräkning samt ny timavgift. Den
nuvarande taxan beslutades av kommunfullmäktige den 22 juni 2016, § 214
och började gälla den 1 januari 2017.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden lämnat följande
förslag till beslut:
Kommunfullmäktige föreslås fastställa den föreslagna taxan för verksamhet
enligt lagen om sprängämnesprekursorer och att taxan ska gälla från och
med den 1 januari 2022.
Yrkanden
Håkan Ampellindh (M), Magnus Edman (M) och Tomas Hedlund (M) yrkar
att förslaget återremitteras till förvaltningen.
Anna Thunell (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels Håkan
Ampellindhs (M), Magnus Edmans (M) och Tomas Hedlunds (M) yrkande
om återremiss och dels Anna Thunells (MP) yrkande om bifall till
förvaltningens förslag. Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att
nämnden först får ta ställning till om ärendet ska återremitteras eller avgöras
idag.
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Om nämnden beslutar att avgöra ärendet idag får nämnden därefter ta
ställning till förvaltningens förslag. Nämnden godkänner beslutsgången.
Ordföranden låter nämnden ta ställning till förslagen och finner att nämnden
beslutat att avgöra ärendet idag. Därefter finner ordföranden att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Kopia till
Kommunfullmäktige
kommunstyrelsen@vasteras.se

Justerandes signatur
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Dnr MOKN 2021/00049-4.0.1

Taxa för verksamhet enligt lagen om skydd mot internationella
hot mot människors hälsa
Beslut
Kommunfullmäktige föreslås fastställa den föreslagna taxan för verksamhet
enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och att
taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022.
Reservation
Håkan Ampellindh (M), Magnus Edman (M) och Tomas Hedlund (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för följande förslag till beslut:
”Vi befinner oss mitt i en pandemi. Privatpersoner, många företagare och
verksamheter är hårt drabbade. Moderaternas inriktning är att timavgiften
under 2022 skall vara oförändrad, samt att indexuppräkning kopplat till PKV
skall införas först den 1 januari 2023. För att ge förvaltningen möjlighet att
bereda ett förslag, yrkar vi på mötet en återremiss.”
Ärendebeskrivning
Taxan för verksamhet enligt lagen om skydd mot internationella hot mot
människors hälsa har reviderats med förslag på indexuppräkning samt ny
timavgift. Den nuvarande taxan beslutades av kommunfullmäktige den
22 juni 2016, § 214 och började gälla den 1 januari 2017.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden lämnat följande
förslag till beslut:
Kommunfullmäktige föreslås fastställa den föreslagna taxan för verksamhet
enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och att
taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022.
Yrkanden
Håkan Ampellindh (M), Magnus Edman (M) och Tomas Hedlund (M) yrkar
att förslaget återremitteras till förvaltningen.
Anna Thunell (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels Håkan
Ampellindhs (M), Magnus Edmans (M) och Tomas Hedlunds (M) yrkande
om återremiss och dels Anna Thunells (MP) yrkande om bifall till
förvaltningens förslag. Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att
nämnden först får ta ställning till om ärendet ska återremitteras eller avgöras
idag.
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Om nämnden beslutar att avgöra ärendet idag får nämnden därefter ta
ställning till förvaltningens förslag. Nämnden godkänner beslutsgången.
Ordföranden låter nämnden ta ställning till förslagen och finner att nämnden
beslutat att avgöra ärendet idag. Därefter finner ordföranden att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Kopia till
Kommunfullmäktige
kommunstyrelsen@vasteras.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-27

Dnr MOKN 2021/00052-4.0.1

Taxa för miljö- och konsumentnämndens uppdragsverksamhet
Beslut
Taxan för miljö- och konsumentnämndens uppdragsverksamhet godkänns
och börjar gälla från och med den 1 januari 2022.
Reservation
Håkan Ampellindh (M), Magnus Edman (M) och Tomas Hedlund (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för följande förslag till beslut:
”Vi befinner oss mitt i en pandemi. Privatpersoner, många företagare och
verksamheter är hårt drabbade. Moderaternas inriktning är att timavgiften
under 2022 skall vara oförändrad, samt att indexuppräkning kopplat till PKV
skall införas först den 1 januari 2023. För att ge förvaltningen möjlighet att
bereda ett förslag, yrkar vi på mötet en återremiss.”
Ärendebeskrivning
Taxan för miljö- och konsumentnämndens uppdragsverksamhet har
reviderats med förslag på indexuppräkning samt nya avgifter.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden lämnat följande
förslag till beslut:
Taxan för miljö- och konsumentnämndens uppdragsverksamhet godkänns
och börjar gälla från och med den 1 januari 2022.
Yrkanden
Håkan Ampellindh (M), Magnus Edman (M) och Tomas Hedlund (M) yrkar
att förslaget återremitteras till förvaltningen.
Anna Thunell (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels Håkan
Ampellindhs (M), Magnus Edmans (M) och Tomas Hedlunds (M) yrkande
om återremiss och dels Anna Thunells (MP) yrkande om bifall till
förvaltningens förslag. Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att
nämnden först får ta ställning till om ärendet ska återremitteras eller avgöras
idag. Om nämnden beslutar att avgöra ärendet idag får nämnden därefter ta
ställning till förvaltningens förslag. Nämnden godkänner beslutsgången.
Ordföranden låter nämnden ta ställning till förslagen och finner att nämnden
beslutat att avgöra ärendet idag. Därefter finner ordföranden att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag.
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Dnr MOKN 2021/00022-1.4.2

Planeringsinriktning 2022-2025
Beslut
Planeringsunderlaget överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har gett nämnder och styrelser i uppdrag att utifrån
planeringsinriktningens anvisningar lämna in ett planeringsunderlag för
2022-2025.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden lämnat följande
förslag till beslut:
Planeringsunderlaget överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Yrkanden
Anna Thunell (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@vasteras.se
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Dnr MOKN 1809163-

Övriga frågor
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor anmäls vid dagens sammanträde.
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