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Frånvarande ledamöter
Monica Stolpe Nordin (C), 1 :e vice ordförande

Närvarande ersättare
Barbara Bienkowska (S)
Nils-Ove Andersson (S)
Elisabeth Eländer (L)
Johan Lembke (C)
Kristofer Åberg (MP)
Tomas Hedlund (M)
Mats Westerlund (KD)

Övriga närvarande
Marianne Lidman Hägnesten, direktör 
Ulrika Wahlström, enhetschef 
Malin Urby, enhetschef 
Frida Ramefelt, nämndsekreterare 
Linda Granath, nämndsekreterare 
Daniel Katzman, handläggare 
Elisabet Hedelind, handläggare 
Susanne Lindvall, handläggare 
Johan Strand Eriksson, handläggare 
Susanna Grystad, handläggare 
Ottar Kraemer, handläggare 
Andreas Berg Mörén, handläggare 
Maria Lundin, handläggare 
Carolin Stärling, handläggare

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§72 Dnr MOKN 1809118-

Val av protokollsjusterare

Beslut
Nämnden beslutar att utse Håkan Ampellindh (M) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§73 Dnr MOKN 1809100-

Beslut om offentliga ärenden och fastställande av 
föredragningslista

Beslut
Föredragningslistan godkänns och nämnden beslutar att inga ärenden är 
offentliga vid dagens sammanträde.

Ärendebeskrivning
1. Föredragningslistan fastställs
2. Inga ärenden är offentliga vid dagens sammanträde
3. Anmälan av extraärenden från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
4. Anmälan av extraärenden från miljö- och konsumentnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§74 Dnr MOKN 1809099-

Närvarande vid miljö- och konsumentnämndens presidium

Ärendebeskrivning
Närvarande vid presidiet, genomgången av den preliminära dagordningen, 
den 17 maj 2021 klockan 13:30-14:05 var Anna Thunell (MP), Håkan 
Ampellindh (M) och berörda handläggare. Monica Stolpe Nordin (C) 
meddelade förhinder.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§75 DnrMOKN 2020/00135-4.1.1

Information - Förvaltningen informerar

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
1. Aktuellt på förvaltningen:

- Stadens arbete med plastbantning.
- Avfallsanläggningen i Skultuna.

2. Aktuella konsumentfrågor:
- Innehållet från årets Konsumentdagar.

3. Trängseltillsyn
4. Antal inspektioner t.o.m. april

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



VÄSTERÅS STAD
Miljö- och konsumentnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-05-25

8 (13)

§76 DnrMOKN 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 16 april - 14 
maj 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.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§77 Dnr MOKN 2020/00134-4.1.1

Anmälan av delegationsbeslut och ordförandebeslut 2021, miljö- 
och konsumentnämnden

Beslut
Delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

Arendebeskrivning
Delegationsbeslut redovisas för nämnden i form av följande listor:

1. Förteckning över delegationsbeslut registrerade i Ecos under perioden 
16 april - 14 maj 2021.

2. Förteckning över delegationsbeslut registrerade i Alk-T under perioden 
16 april - 14 maj 2021.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§78 Dnr MOKN 1809656-

Anstäflningar

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Miljö- och hälsoskyddsinspektörema Ann-Charlotte Palovaara och Viktoriia 
Celik har fått tillsvidareanställningar.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§79 Dnr MOKN 2021/00051-1.7.1

Remiss - Handlingsplan för friluftsliv, Västerås

Beslut
Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till nämnden för idrott, fritid 
och förebyggande.

Ärendebeskrivning
Remiss från nämnden för idrott, fritid och förebyggande gällande 
Handlingsplan för friluftsliv i Västerås, daterad 2021-03-25 och remitterad 
till miljö- och konsumentnämnden (nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande dnr: NIF 2020/00027- 7.4.1).

Handlingsplan för friluftsliv i Västerås är ett styrdokument som anger den 
politiska viljeinriktningen för friluftslivet i Västerås. Handlingsplanen ska 
främja förutsättningen för ett rikt friluftsliv, som är en viktig del i stadens 
identitet. Handlingsplanen föreslås att innehålla målområden och mål. 
Aktiviteter för att nå upp till målen och uppföljning av målen lyfts utanför 
handlingsplanen. Detta val är gjort utifrån att aktiviteterna ska kunna 
revideras och nya ska kunna läggas till utan att handlingsplanen påverkas.

Den föreslagna handlingsplanen avgränsar sig till vistelse och aktiviteter 
utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande, idrottande och 
naturupplevelser. Aktiviteter som bedrivs utomhus, men där man inte är 
beroende av naturen runt omkring till exempel fotboll, behandlas däremot 
inte, utan den typen av aktiviteter behandlas i stället i Handlingsplan idrott.

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

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

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
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 
namndenforidrottfritido chforeby ggande@vasteras. se

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§80 Dnr MOKN 2021/00060-1.4.2

Verksamhetsuppföljning - Delårsbokslut 1, 2021, miljö- och 
konsumentnämnden

Beslut
Den ekonomiska rapporteringen, sammanfattningen av delårsrapporten samt 
nämndens egen delårsrapport godkänns.

Arendebeskrivning
Enligt anvisningar till delårsrapport ska nämnder och styrelser lämna en 
analys av verksamhet och ekonomi per den 30 april och prognos för hela
2021.

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

Den ekonomiska rapporteringen, sammanfattningen av delårsrapporten samt 
nämndens egen delårsrapport godkänns.

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 
kommunstyrels en@vasteras .se

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§81 Dnr MOKN 1809163-

Övriga frågor

Arendebeskrivning
Marianne Lidman Hägnesten informerar om förmiddagen den 21 juni när 
nämnden ska få mer information om mobilitetsfrågor och stadens arbete med 
översiktsplaner och ortsanalyser.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande


