
VÄSTERÅS STAD

Miljö- och konsumentnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-08-31

Sammanträdesprotokoll §§ 93-104

Sammanträdesdatum 31 augusti 2021

Plats och tid Digitalt, kl 14:00-16:15
Ajoumering av sammanträdet kl 15:50-16:07

Tjänstgörande ledamöter Anna Thunell (MP), Ordförande
Monica Stolpe Nordin (C), 1 :e vice ordförande 
Håkan Ampellindh (M), 2:e vice ordförande 
Henry Gergis (S)
Sture Larsson (L)
Magnus Edman (M)
Anders Wallquist (M)
Håkan Malmström (SD)

Tjänstgörande ersättare Barbara Bienkowska (S) ersätter Carina Vallin (S)

Vid protokollet Frida Ramefelt

Justeras

Anna Thunell

i i-Sw hy (-7

Anders Wallquist

VÄSTERÅS STAD

Anslagsbevis
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Protokoll från
Sammanträdesdatum
Justeringsdatum
Anslagsdatum
Datum för nedtagande
Förvaringsplats

Miljö- och konsumentnämnden
2021-08-31
2021-09- It)
2021-09-10 
2021-

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

1 (15)

Underskrift



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö-och konsumentnämnden 2021-08-31

Frånvarande ledamöter
Carina Vallin (S)

Närvarande ersättare
Barbara Bienkowska (S)
Nils-Ove Andersson (S)
Elisabeth Eländer (L)
Johan Lembke (C)
Kristofer Åberg (MP)
Veronica Stensson (M)
Gisela Carstinge (SD)
Sabina Hermansen (M)
Mats Wester lund (KD)

Övriga närvarande
Marianne Lidman Hägnesten, direktör
Ulrika Wahlström, enhetschef
Malin Urby, enhetschef
Linda Granath, nämndsekreterare
Frida Ramefelt, nämndsekreterare
Daniel Katzman, handläggare
Emmelie Johannesson, handläggare
Andreas Berg Mörén, handläggare
Ottar Kraemer, konsumentjuridisk rådgivare
Elisabeth Hedelind, handläggare
Johan Strand Eriksson, handläggare
Hoa Tran, handläggare
Annelie Collander, handläggare

Alexandra Eriksson, chefsjurist (§ 96)

Justerandes signatur

VU
Utdraesbestvrkande
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§93 Dnr MOKN 1809118-

Val av protokollsjusterare 

Beslut
Nämnden beslutar att utse Anders Wallquist (M) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll.

4(15)

Jiisterandes signatur Utdragsbestvrkande
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§94 DnrMOKN 1809100-

Beslut om offentliga ärenden och fastställande av
föredragningslista

Beslut
1. Föredragningslistan godkänns med ändringen att punkt 11, Remiss - 

Äga avfall - en del av den cirkulära ekonomin flyttas till punkt 8. 
Förvaltningen anmäler även en information som tas upp vid punkt 12, 
Övriga frågor.

2. Nämnden beslutar även att inga ärenden är offentliga vid dagens 
sammanträde.

Ärendebeskrivning
1. Föredragningslistan fastställs
2. Inga ärenden är offentliga vid dagens sammanträde
3. Marianne Lidman Hägnesten, direktör, anmäler en informationspunkt 

om heldag för nämnden den 26 oktober som tas upp enligt punkt 12, 
Övriga frågor.

4. Anna Thunell (MP) föreslår justering av dagordningen enligt 
beslutspunkt 1. Därutöver anmäls inga extraärenden från miljö- och 
konsumentnämnden.

Justerandes sienatur Utdra esbestvrkande
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§95 Dnr MOKN 1809099-

Närvarande vid miljö- och konsumentnämndens presidium 

Arendebeskrivning
Närvarande vid presidiet, genomgången av den preliminära dagordningen, 
den 23 augusti 2021 klockan 13:30-14:10 var Anna Thunell (MP), Monica 
Stolpe Nordin (C), Håkan Ampellindh (M), Carina Vallin (S) och berörda 
handläggare.
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§96 Dnr MOKN 2020/00135-4.1.1

Information - Förvaltningen informerar 

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
1. Aktuellt på förvaltningen

- Återvinningsverksamheten i Skultuna
- Trängseltillsyn under sommaren
- Sommarproj ekt - Fairtrade City Västerås
- Konsumentjuridiska rådgivningens marknadskontroller
- Hälsoskyddsärenden under sommaren, bland annat om strandbad och 

klagomål om varma lägenheter
- Serveringsytor vid Rocklunda

2. Antal inspektioner till och med juli

Justerandes sitniatur Utdraesbcstvrkande
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§97 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.

Arendebeskrivning
Handlingar som kommit in till miljö- och konsumentnämnden och 
registrerats i ärendehanteringssystemet Ciceron under perioden 11 juni - 
19 augusti 2021 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.

Nämnden får information om en inkommen dom där ärendet blivit 
återförvisat till nämnden för ytterligare handläggning.

Justerandes signatur Utdrassbestvrkande
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§98 DnrMOKN 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 
11 juni - 19 augusti 2021.

2. Förteckning över delegationsbeslut registrerade i Alk-T under perioden 
11 juni - 19 augusti 2021.

Justerandes sienatur Utdrausbestvrkande
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§99 Dnr MOKN 1809656-

Anställningar

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har anställt Johann Gräff som miljö- och 
hälsoskyddsinspektör, tillsvidareanställning.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§100 Dnr MOKN 2021/00074-1.7.1

Remiss - Äga avfall - en del av den cirkulära ekonomin, SOU 
2021:24

Nämnden ajournerar sig under behandlingen av ärendet.

Beslut
Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Miljö- och konsumentnämnden har fått betänkande till utredningen om 
kommunalt avfall på remiss från kommunstyrelsen, Äga avfall - en del av 
den cirkulära ekonomin och ska svara senast den 17 september.

Miljö- och konsumentnämnden lämnar synpunkter till kommunstyrelsen via 
ett separat yttrande.

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.

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

Kopia till
Kommunstyrelsen 
kommunsty relsen@vasteras. se

Justerandes signatur Utdraesbestvrkande
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§ 101 Dnr MOKN 2021/00058-1.7.1

Remiss - Motion om hantering av fordonsbränder och 
vattenflöden från stadens parkeringshus

Beslut
Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Arendebeskrivning
Remiss från kommunstyrelsen gällande motion om hantering av 
fordonsbränder och vattenflöden från stadens parkeringshus remitterad till 
miljö- och konsumentnämnden (kommunstyrelsens dnr: KS 2021/000525).

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.

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

Kopia till
Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@vasteras.se

Justeran des signatur Utdrassbestvrkande

B
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§102 DnrMOKN 2021/00081-1.7.1

Remiss - Förslag på ny föreskrift om träskyddsbehandling med 
kemikalier

Beslut
Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till Naturvårdsverket.

Arendebeskrivning
Remiss från Naturvårdsverket gällande förslag på ny föreskrift om 
träskyddsbehandling med kemikalier, daterad 2021-07-02 och remitterad till 
samtliga kommuner och länsstyrelser samt berörda myndigheter och 
branschorganisationer (Naturvårdsverkets ärendenr: NV-05460-21).

Förslaget till ny föreskrift ska ersätta Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 
2001:6) om träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering 
samt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2001:7) om träskyddsbehandling 
genom doppning mot mögel- och blånadsangrepp. Den nya föreskriften 
föreslås omfatta anmälningspliktiga verksamheter som utför 
träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering eller genom 
doppning mot mögel- och blånadsangrepp.

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

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till Naturvårdsverket.

Yrkanden
Anna Thunell (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

Kopia till
Naturvårdsverket
registrator@naturvardsverket.se
NV-05460-21

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§103 Dnr MOKN 2021/00063-1.7.1

Remiss - Granskning av stadens hantering av covid-19 ur ett 
internt kontrollperspektiv, Revisionsrapport 2020:10

Beslut
Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Remiss från kommunstyrelsen gällande Revisionsrapport 2020:10 - 
Granskning av stadens hantering av covid-19 ur ett internt 
kontrollperspektiv, daterad 2021-05-06 och remitterad till berörda nämnder 
inom staden (kommunstyrelsens dnr: KS 2021/00026- 1.6.1).

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Västerås stad 
genomfört en granskning av kommunstyrelsens, äldrenämndens, utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämndens, kulturnämndens samt miljö- och 
konsumentnämndens styrning och interna kontroll rörande hanteringen av 
covid-19. Granskningen visar att stadens krisberedskap överlag varit 
ändamålsenlig. Samtliga intervjuade upplever att verksamheten stått rustad 
med aktuella beredskapsplaner och att övning och utbildning som skett åren 
innan pandemins utbrott varit en framgångsfaktor i krisarbetet.

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.

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

Kopia till
Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@vasteras.se

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande

mailto:kommunstyrelsen@vasteras.se
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§104 Dnr MOKN 1809163-

Övriga frågor

Ärendebeskrivning
Marianne Lidman Hägnesten, direktör, informerar om att sammanträdet den 
26 oktober börjar klockan 8:30 med verksamhetsplanering inför 2022.

Justerandes signatur

M ^

Utdraesbestvrkande


