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§ 87

Dnr MOKN 1809118-

Val av protokollsjusterare
Beslut
Miljö- och konsumentnämnden föreslår att utse Håkan Nilsson (M) att
tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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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) En informationspunkt tas upp under punkten 13 Övriga frågor.
Arvode för förlorad arbetsinkomst för seminarium om Barnkonventionen
3) Ingen anmälan av extraärenden från miljö- och konsumentnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr MOKN 1809099-

Närvarande vid preliminär genomgång
Ärendebeskrivning
Närvarande vid den preliminära genomgången den 19 augusti 2019 klockan
13:00-13:50 var Anna Thunell (MP), Håkan Nilsson (M), samt berörda
handläggare. Monica Stolpe Nordin (C) och Stefan Sköld (L) meddelade
förhinder.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 90

Dnr MOKN 2019/00002-4.1.1

Informationsärenden 2019, miljö- och konsumentnämnden
Beslut
Nämnden tackar för informationen
Ärendebeskrivning
Konsumentfrågor - marknadskontroller och fairtrade
Uppföljning av jordgubbsprojektet
Tobak
Ärenden under sommaren
”Save the date” för Aktualitetsprövning av ÖP

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

7 (17)

VÄSTERÅS STAD

Miljö- och konsumentnämnden

§ 91

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-08-27

Dnr MOKN 2019/00003-4.1.1

Anmälan av inkomna handlingar 2019, miljö- och
konsumentnämnden
Beslut
Redovisningen över inkomna handlingar under perioden 15 juni-15 augusti
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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr MOKN 2019/00004-4.1.1

Anmälan av delegationsbeslut och ordförandebeslut 2019, miljöoch konsumentnämnden
Beslut
Redovisningen över delegationsbeslut och ordförandebeslut under perioden
11 juni-15 augusti 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.
Två stycken beslut har fattats på ordförandedelegation under den här
perioden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr MOKN 1809656-

Anställningar
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Ingen anställning har gjorts sedan föregående nämndsammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 94

Dnr MOKN 2018/00040-1.3.2

Remiss - Revidering av Västerås stads handlingsplan för
utomhusluft
Beslut
Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Miljö- och konsumentnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
En remiss om förslag till handlingsplan för god luftkvalitet i Västerås har
kommit från kommunstyrelsen till miljö- och konsumentnämnden.
Handlingsplanen ska bidra till genomförandet av åtgärder för att övervaka
samt bevara god luftkvalitet inom kommunen men också minska utsläppen
där kommunen har rådighet.
Yrkanden
Anna Thunell (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@vasteras.se

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 95

Dnr MOKN 2019/00047-1.7.1

Remiss - Program för ekologisk hållbarhet
Beslut
Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Miljö- och konsumentnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
En remiss om förslag till Program för Ekologisk hållbarhet har kommit från
kommunstyrelsen till miljö- och konsumentnämnden.
Västerås stads program för Ekologisk hållbarhet ska verka för att säkra och
stärka den ekologiska hållbarheten. Målet är att Västerås år 2050 ska vara
långsiktigt ekologiskt hållbart. Programmet ska peka ut riktningen för
kommunens miljöarbete och leda utvecklingen av Västerås så att det alltid
uppnås en ökad ekologisk hållbarhet.
Yrkanden
Anna Thunell (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@vasteras.se

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 96

Dnr MOKN 2018/00115-4.2.4
ECOS 2017-1994

Begäran om utdömande av vite
Beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att hos Mark- och miljödomstolen
ansöka om utdömande av vite enligt beslut MOKN 20018/00115-4.2.4 §122,
daterat 2018-11-27.
”Miljö- och konsumentnämnden förelägger xxx med organisationsnummer
xxx med verksamhet inom fastigheten xxx att senast tre månader efter att
beslutet mottagits skriftligen redovisa resultatet en byggnadsteknisk
utredning av flerbostadshuset på fastigheten xxx. Utredningen ska omfatta:
1. Ventilationens funktion och luftflöden i samtliga lägenheter vilka upplåts
till bostadsändamål samt i gemensamma hygienutrymmen. Uppmätta
luftflöden ska jämföras mot kraven i Folkhälsomyndighetens allmänna råd
FoHMFS 2014:18 om ventilation.
2. Lokalisering och undersökning av samtliga nya och/eller gamla fuktskador
i samtliga lägenheter vilka upplåts till bostadsändamål samt i gemensamma
hygienutrymmen. Utredningen ska också beskriva skadornas eventuella
negativa påverkan på inomhusmiljön.
3. Lokalisering av andra eventuella brister i byggnaden som kan påverka
inomhusmiljön i de uthyrda bostäderna negativt.
4. Åtgärdsförslag och bedömning av kostnader för att åtgärda eventuella
påträffade brister enligt punkt 1-3 Utredningen ska utföras
fackmannamässigt av tekniska konsult/-er med erfarenhet av byggnadsteknik
och fuktskadeutredningar respektive ventilation.
Föreläggandet medför ett vite om 10 000 kronor per punkt 1-4.”
Miljö- och konsumentnämnden yrkar på utdömande av ett vitesbelopp på
40 000 kronor.
Ärendebeskrivning
Sommaren 2016 inkom klagomål på inomhusmiljön i fastigheten xxx där
fem mindre lägenheter hyrs ut. Lägenheterna har små toalettutrymmen med
WC och handfat. I källaren finns gemensamt duschrum och tvättstuga.
Klagomålet gällde dålig ventilation, nya och gamla fuktskador, avsaknad av
plastmatta i toalettutrymmena, samt dålig hygien i duschrummet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gjorde en inspektion i juni 2016, där
flera brister kunde konstateras, se bifogad inspektionsrapport. Bland annat
kunde inspektören se tydliga tecken på tidigare fuktskador som inte
åtgärdats, bristfällig ventilation med avsaknad av uteluftventiler, indikation
på fukt i golvet i flera toalettutrymmen samt smutsigt och dåligt ventilerat
gemensamt duschutrymme i källaren. Fastighetsägare xxx bor själv i huset
och var med vid inspektionen. Fastighetsägaren meddelade att
undersökningar skulle påbörjas och bristerna åtgärdas. Under hösten 2016
kontaktades förvaltningen av det företag som anlitats för att undersöka
ventilationen. Därefter uppgav fastighetsägaren sin dåliga hälsa som orsak
till varför brister inte åtgärdats.
De boende kontaktade återigen förvaltningen under 2017 och uppgav att
inget hänt i fastigheten. Den 5 januari 2018 skickades en kommunicering till
fastighetsägaren där det gavs möjlighet att komma in med synpunkter och
redovisa vidtagna åtgärder sedan förvaltningens inspektion sommaren 2016.
Inga synpunkter eller andra uppgifter kom in.
Den 21 mars 2018 skickades beslut 2018-206, med krav på utredning och
åtgärder, se bilaga 1. Inget delgivningskvitto inkom trots påminnelse,
delgivningen dröjde därför till den 18 juli då den gjordes personligen. I
beslutet fanns bl.a. krav på en byggnadsteknisk utredning som skulle
redovisas senast tre månader efter att beslutet vunnit laga kraft. Någon
utredning har inte inkommit till förvaltningen.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har vid flera tillfällen försökt kontakta
fastighetsägaren utan framgång. Augusti 2019 kontaktade boende i
fastigheten återigen förvaltningen och bekräftade att inga åtgärder vidtagits.
Därför gjorde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen en ytterligare inspektion
för att följa upp beslut 2018-206.
Yrkanden
Anna Thunell (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Mark- och miljödomstolen, mmd.nacka@dom.se
Fastighetsägaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 97

Dnr MOKN 2019/00060-1.7.1

Remiss - Regional utvecklingsstrategi (RUS) Västmanlands län
Beslut
Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Miljö- och konsumentnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
Region Västmanland har arbetat fram ett förslag till regional
utvecklingsstrategi (RUS) för Västmanlands län. Strategin har tagits fram i
dialog med länets kommuner, företag, lärosäten, föreningar och
organisationer. Förslaget är ute på remiss under perioden maj till oktober
2019. Kommunstyrelsen i Västerås stad har remitterat strategin till samtliga
nämnder.
Yrkanden
Anna Thunell (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@vasteras.se

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr MOKN 2019/00090-1.2.3

Övrig fråga- Arvode för förlorad arbetstidsförtjänst för
deltagande i samverkansträff med Westinghouse september
2019
Beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att de ledamöter som närvarar vid
informationsmötet med Westinghouse den 3 september 2019 får ersättning
för förlorad arbetsinkomst samt mötesarvode för den dagen.
Ärendebeskrivning
Västerås stad har årligen en informationsträff med Westinghouse där miljöoch hälsoskyddsförvaltningen är sammankallande. Med på träffen är även
Länsstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten. Till träffen är ledamöterna i
miljö- och konsumentnämnden kallade.
Västerås stad har ingen lokal säkerhetsnämnd istället har miljö- och
konsumentnämnden uppdraget att representera Västerås stad vid det årliga
informationsmötet. Syftet med mötet är att kommunen ska få insyn i
verksamheten.
Yrkanden
Anna Thunell (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr MOKN 1809163-

Övriga frågor - Arvode för förlorad arbetstidsförtjänst för
deltagande i seminarium om Barnkonventionen
Beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att de ledamöter och ersättare som
närvarar vid seminarium om Barnkonventionen i styrning och ledning den 5
september 2019 får ersättning för förlorad arbetsinkomst för seminariet.
Ärendebeskrivning
Västerås stad bjuder in till seminarium om Barnkonventionen.
Barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020 och kraven på tillämpning i
samtliga verksamheter skärps. Som förtroendevald har man ett särskilt
ansvar för att kommunens verksamheter lever upp till barnets rättigheter och
har förutsättningar att tillämpa dessa.
Seminariet avslutas med information om Västerås stads plan för införandet
av den nya lagen.

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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