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§122 DnrMOKN 1809118-

Val av protokollsjusterare

Beslut
Nämnden föreslår att utse Erik Degerstedt (M) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll.

Justerafides stenatur Utdraesbestvrkande
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§ 123 DnrMOKN 1809100-

Beslut om offentliga ärenden och fastställande av 
föredragningslista

Beslut
1. Nämnden fastställer föredragningslistan och beslutar att ärendena 1-7 

är offentliga vid dagens sammanträde
2. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen meddelar att ärende nummer 9, 

Vitesföreläggande om att kyla ned varm mat på ett säkert sätt och se 
till att verksamheten är fri från skadedjur, utgår från dagens 
sammanträde

3. Aimen Yassin praktikant hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 
medges rätt att närvara under sammanträdet till och med ärende 11

Utdracsbestvrkandc
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§124 DnrMOKN 1809099-

Närvarande vid miljö-och konsumentnämndens presidium

Arendebeskrivning
Närvarande vid presidiet, genomgången av den preliminära dagordningen, 
den 16 november 2022 klockan 13:30-14:05 var Monica Stolpe Nordin (C), 
Erik Degerstedt (M), Abdullahi Muddei (S) och berörda handläggare.

Utdrassbestvrkande
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§125 Dnr MOKN 2022/00002-1.2.3

Information - Förvaltningen informerar

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
1. Nämndens arbetsmiljöansvar
2. Information från förvaltningen

- Västerås bullerkartläggning 2022
- Beräkning av vitesbelopp

3. Antal inspektioner till och med 31 oktober 2022
4. Månadsrapport till och med 31 oktober 2022

Justcrandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 126 Dnr MOKN 2022/00004-1.2.3

Anmälan av inkomna handlingar 2022, 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 
16 september -10 november 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.

Juste Utdrassbestvrkando
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§ 127 Dnr MOKN 2022/00003-1.2.3

Anmälan av delegationsbeslut och ordförandebeslut 2022, 
miljö- och konsumentnämnden

Beslut
Delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut redovisas for nämnden i form av följande listor:

|
1. Förteckning över delegationsbeslut registrerade i Ecos under perioden i

30 september -10 oktober 2022. I
2. Förteckning över delegationsbeslut registrerade i Alk-T under perioden '

16 september - 10 oktober 2022.
3. Förteckning över delegationsbeslut registrerade i Ciceron under perioden

28 september - 10 oktober 2022. i

Utdragsbestyrkande
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§128 DnrMOKN 1809656-

Anställningar

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Ingen anställning har gjorts sedan föregående sammanträde.

Justorandes sienatur Utdraasbestyrkande
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§129 Dnr MOKN 2022/00099-4.2.4
MHF 2022-1053

Vitesföreläggande om att vidta åtgärder på fastigheten Gripen 1

Beslut
Miljö- och konsumentnämnden förelägger Västerås Stad, genom Utbildning 
och Arbetsmarknadsnämnden (AMA), organisationsnummer 212000-2080, 
med verksamhet på Eskadergatan 24 inom fastigheten Gripen 1 att senast 
den 31 januari 2023:

1. Redovisa provtagning och analys av utgående vatten från fordonstvätten.
a. Som minst genomföra en provtagningsomgång av utgående vatten från 

fordonstvätten.
b. Provtagningen ska genomföras mellan 1 november och 30 december 

2022.
c. Parametrar som ska analyseras är BOD, COD, bly, krom, nickel, 

kadmium, zink och opolära alifatiska kolväten/oljeindex.
d. Sakkunnig provtagare och ackrediterat analyslaboratorium ska anlitas. 

Analyserna ska göras enligt lämpliga standardiserade metoder och 
resultaten ska anges i både mängd per liter och mängd per tvättat 
fordon.

e. Provtagning på utgående vatten efter rening ska utföras representativt. 
Som minst ska ett samlingsprov under en arbetsdag eller ett dygnsprov 
tas medan verksamheten pågår som normalt.

f. Separat vattenmätare för kontroll av vattenförbrukning i 
tvättanläggningen ska finnas. Vattenmätaren ska vara plomberad.

2. Redovisa provtagning och analys av grundvattnet i övningsgropens två 
grundvattenrör (MP1 och MP2). Parametrar som ska analyseras är BTEX, 
alifater och aromater.

3. Ta fram ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska vara 
skriftligt dokumenterat och ha en ansvarsfördelning om vem eller vilken 
funktion som är ytterst ansvarig för respektive av nedanstående punkter,
a. Drift- och skötselrutiner för användande av maskiner och 

arbetsredskap i övningsgropen.
b. Rutiner för hantering och att transportera bort avfall samt 

inrapportering till Naturvårdsverkets avfallsregister för farligt avfall.
c. Rutiner för hantering, lagring, förteckning och inventering av 

verksamhetens kemiska produkter.
d. Drift- och skötselrutiner för reningsanläggningen och oljeavskiljaren 

till tvätthallen.
e. Rutiner vid olyckor eller driftstörningar med risk för utsläpp till mark- 

och grundvatten.

Justei^des^sifiiiatur Utdraasbestyrkande
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f. En riskbedömning för utsläpp till miljön för fordonstvätten och 
övningsgropen.

Beslutspunkt 1 förenas med ett vite om 20 000 kronor. 
Beslutspunkt 2 förenas med ett vite om 30 000 kronor. 
Beslutspunkt 3 förenas med ett vite om 1 000 kronor per punkt (3. a-f).

Beslutet fattas med stöd av 2 kap 2, 3 och 7 §§, 26 kap 9, 14, 19,21 och 22 
§§ miljöbalken (1998:808).

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västmanland, se Hur du 
överklagar.

Ärendebeskrivning
Edströmska Gymnasiet bedriver utbildning inom fordonsteknik och ligger 
inom sekundär skyddszon för vattentäkt. Verksamheten har en tvätthall och 
flera andra delar som liknar fordonsverkstäder. Miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen har tillsyn på miljöfarliga verksamheter, såsom 
fordonstvättar, och genomför därför regelbundet tillsyn enligt miljöbalken. 
På Edströmska Gymnasiet tvättas cirka 1 100 personbilar och 160 tunga 
fordon årligen och klassas då som en mellanstor fordonstvätt. För en 
mellanstor fordonstvätt gäller vissa utsläppskrav och krav på provtagning av 
utgående tvättvatten. Detta regleras i beslut 2022-127 från den 22 februari 
2022, MHF 2022-1053.

Verksamheten har även en övningsgrop där det finns ett tillståndsbeslut med 
krav på provtagning och analys av grundvatten. Övningsgropen ligger inom 
den sekundära skyddszonen för vattentäkten och syftet med kontrollen är att 
se om verksamheten har en påverkan på grundvattnet, vilket regleras i 
tillståndsbeslut § 1246 från den 19 december 2016, dnr 16:2893-Mhf88.

I samband med tillsynsbesöken på Edströmska Gymnasiet den 16 och 22 
februari 2022 noterades ett antal brister som verksamheten meddelade skulle 
åtgärdas. Några av dessa brister reglerades i beslut 2022-150 från den 7 mars 
2022, MHF 2022-1053.

Verksamheten har inte följt vissa punkter i dessa tre beslut och vid flertalet 
tillfällen fått förlängd tidsfrist för åtgärdsdatum och åtgärdsplan. Ingen 
åtgärdsplan har kommit in till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Förslag till beslut har kommunicerats med verksamhetsutövaren. Inga 
synpunkter har kommit in.

Justcrafides sienatur Utdraesbestyrkande
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Yrkanden
Erik Degerstedt (M), Elisabeth Eländer (L), Mats Westerlund (KD), Monica 
Stolpe Nordin (C), Abdullahi Muddei (S) 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
Västerås Stad, AMA (Utbildning och Arbetsmarknadsnämnden)
Åsa Lundkvist, direktör, asa2.lundkvist@vasteras.se
Christian Eklund, rektor, christian.eklund@vasteras.se

Justccandes signatur 
t

Utdragsbestyrkande

mailto:asa2.lundkvist@vasteras.se
mailto:christian.eklund@vasteras.se
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§ 130 Dnr MOKN 2022/00117-4.2.4
MHF 2022-4646

Vitesföreläggande om att kyla ned varm mat på ett säkert sätt 
och se till att verksamheten är fri från skadedjur

Ärendet utgår.

Utdraesbestvrkande
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§ 131 Dnr MOKN 2021/00104-4.2.4
MHF 2021-1787

Ansökan om utdömande av vite - Derik Restaurang AB

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 15 000 kronor 
eftersom förbudet under punkt 2, § 133 med diarienummer MOKN 
2021/00104-4.2.4, inte följs.

Ärendebeskrivning

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har vid flera tillfållen 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 och det förekommer förtäring av dryck i rökrummet.

Den 29 mars 2022 beslutade Miljö- och konsumentnämnden om att ansöka 
om utdömande av vite på 45 000 kronor hos Förvaltningsrätten i Uppsala för 
Derik Restaurang AB, MOKN 2021/00104-4.2.4, § 35.

Den 3 maj 2022 beslutade Miljö- och konsumentnämnden om att ansöka om 
utdömande av vite på 30 000 kronor hos Förvaltningsrätten i Uppsala för 
Derik Restaurang AB, MOKN 2021/00101-4.2.4, § 52.

Den 18 maj 2022 genomfördes ytterligare en kontroll på verksamheten för 
att följa upp rökförbudet i serveringen och restriktionerna för rökrummet, 
MOKN 2021/00104-4.2.4, § 133. Vid besöket observerades ett sällskap med 
två personer röka vattenpipa samtidigt som man hade Coca-cola respektive 
vatten på sitt bord i verksamhetens rökrum. Med anledning av detta 
beslutade Miljö- och konsumentnämnden den 20 juni 2022 om att ansöka om 
utdömande av vite hos förvaltningsrätten i Uppsala på 15 000 kronor, 
MOKN 2021/00104-4.2.4. § 84.

Justerandes' signatur Utdragsbeslvrkande
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En uppföljande kontroll genomfördes den 21 september 2022 för att följa 
upp rökförbudet i serveringen och restriktionerna för rökrummet, MOKN 
2021/00104-4.2.4, § 133. Vid platsbesöket observerades två sällskap med 
läsk på sina bord i verksamhetens rökrum.

Kommunicering med verksamheten har skett löpande i handläggnings- 
processen.

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 15 000 kronor 
eftersom förbudet under punkt 2, § 133 med diarienummer MOKN 
2021/00104-4.2.4, inte följs.

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

Kopia till
Förvaltningsrätten i Uppsala 
forvaltningsratteniuppsala@dom.se

Justerandes signatur . Utdragsbestvrkande

mailto:forvaltningsratteniuppsala@dom.se
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§132 Dnr MOKN 2022/00118-4.2.4
MHF 2022-2059

Förbud med vite mot rökning i lokaler och restriktioner kring 
användning av rökrum - Asmer Restaurang AB

Beslut
Miljö- och konsumentnämnden förbjuder Asmer Restaurang AB, 
organisations-nummer 556552-5093 med verksamhet inom fastigheten 
Hejaren 2 med stöd av Lagen om tobak och liknande produkter LTLP 
(2018:2088) att senast tre veckor efter beslutet tas emot:

1. Använda lokalerna på fastigheten Hejaren 2, Hejargränd 6A i Västerås för 
rökning med undantag för rökrummet. Rökning får alltså inte ske i övriga 
delar av lokalerna utanför rökrummet.

2. Upplåta rökrummet för annat än för rökning vilket innebär att:
a. Mat eller dryck inte får medtas i rummet.
b. Borden inte får vara uppdukade.
c. Spel eller annan form av underhållning inte får ske i rummet.
d. Dörren till rökrummet ska hållas stängd med undantag för passage in 

och ut ur rummet.

Förbudet enligt punkt 1 är förenat med ett löpande vite på 30 000 kronor för 
varje tillfälle som förbudet överträds, dock högst en gång per dygn. Förbudet 
enligt punkt 2 är förenat med ett vite på 15 000 kronor för varje tillfälle som 
en eller flera av punkterna överträds, dock högst en gång per dygn.

Förbudet under punkt 1 och 2 gäller även om restaurangen upplåts eller hyrs 
ut till slutna sällskap.

Detta beslut kan överklagas hos förvaltningsrätten i Uppsala, se Hur du 
överklagar.

Ärendebeskrivning
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. Förbud mot rökning gäller både inomhus och 
utomhus, det är inte heller tillåtet att röka vid entréer till lokaler dit 
allmänheten har tillträde (LTLP 6 kap. 2 §).

Beylasan Restaurang erbjuder vattenpipssessioner som en del av sin 
restaurangverksamhet. Asmer Restaurang AB övertog 
restaurangverksamheten vid årsskiftet.

terandes sianahir Utdraesbestyrkande
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Verksamhetsansvarig var tidigare anställd i förra bolaget och känner till 
restriktionerna för rökning. Vid övertagandet fanns ett rökrum med mobila 
väggpartier nerfällda.

Vid kontroll den 25 mars 2022 uppfyllde inte rökrummet kraven för rökrum, 
se kontrollrapport.

Vid uppföljning av rökrummet den 18 maj 2022 satt två personer och rökte i 
rökrummet och hade en pappersmugg framför sig på bordet. De upplyste 
inspektörerna om att de använde pappersmuggen att lägga snus i.

Vid platsbesök den 21 september 2022 konstaterade miljö- och hälsoskydds- 
förvaltningen att rökning förekom i serveringsdelen.

Förslag till beslut har kommunicerats med verksamhetsutövaren vid senaste 
platsbesöket.

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

Kopia till
Asmer Restaurang AB
Hej argränd 6 A
721 33 Västerås

Länsstyrelsen i Västmanland
Polismyndigheten i Västmanland
Folkhälsomyndigheten

Justeranpes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 133 Dnr MOKN 2022/00119-4.2.4
MHF 2021-1832

Återkallande av tobakstillståndet - Närmare Livs i Sörmland AB

Beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att återkalla tobakstillståndet för 
Närmare Livs i Sörmland AB med organisationsnummer 559019-4840 med 
verksamhet inom fastigheten Osmundsjärnet 1 med stöd av Lagen om tobak 
och liknande produkter LTLP (2018:2088) 5 kap. 2 § och 14 § samt 7 kap. 
10 §.

Beslutet kan överklagas hos förvaltningsrätten i Uppsala, se Information om 
hur du överklagar.

Ärendebeskrivning
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Västerås stad gör årliga kontroller, så 
kallade inre och yttre kontroller, avseende tillståndshavarens lämplighet till 
ett fortsatt innehav av ett tobakstillstånd.

I samband med både en inre och en yttre kontroll har det framkommit att 
Närmare Livs i Sörmland AB inte följer regelverket och intentionen i lagen 
om tobak och liknande produkter (2018:2088).

Försäljning av tobaksvaror är ur ett folkhälsoperspektiv ett ansvarsfullt 
uppdrag, varför det bör ställas höga krav på kunskap om och efterlevnad av 
gällande lagstiftning.

I lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) anges att en 
tobakstillståndshavare ska visa sig lämplig med hänsyn till sina personliga 
och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt. Särskild 
hänsyn tas till att sökanden visar sig lämplig med avseende på laglydnad och 
benägenhet att fullgöra sina skyldigheter gentemot det allmänna.

Näringsidkare som bedriver försäljning av tobaksvaror har en skyldighet att 
ha en god kännedom om de regler som gäller enligt tobakslagen.

Bolagets lämplighet till ett fortsatt innehav av ett tobakstillstånd bör således 
ifrågasättas.

Kommunicering med verksamheten har skett löpande i 
handläggningsprocessen.

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Miljö- och konsumentnämnden beslutar att återkalla tobakstillståndet för 
Närmare Livs i Sörmland AB med organisationsnummer 559019-4840 med 
verksamhet inom fastigheten Osmundsjärnet 1 med stöd av Lagen om tobak 
och liknande produkter (2018:2088) 5 kap. 2 § & 14 § samt 7 kap. 10 §.

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

Kopia till
Närmare Livs i Sörmland AB
Bäckby torg 1
724 74 Västerås

Justerandes sienatur Utdraesbestvrkande
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§134 Dnr MOKN 2022/00098-4.2.2
Alk-T 21-2022-00399

Yttrande till Förvaltningsrätten i Uppsala - Triple-T AB

Beslut
1. Nämnden godkänner yttrandet och överlämnar det till Förvaltningsrätten i 

Uppsala.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Miljö- och konsumentnämnden fattade 2022-09-27 beslut om avslag på 
ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för Triple- T AB, 559213- 
4067. Bolaget uppfyller inte alkohollagens krav enligt 8 kap. 12 §.

Bolaget har överklagat nämndens beslut.

Förvaltningsrätten har inkommit med föreläggande om att kommunen ska 
yttra sig i mål 6381-22 senast 2022-11-15. Svarstiden är förlängd till 
2022-11-24.

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

1. Nämnden godkänner yttrandet och överlämnar det till Förvaltningsrätten i 
Uppsala.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

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

Kopia till
Förvaltningsrätten i Uppsala 
forvaltningsratteniuppsala@dom.  se

Justcrandes simatur Utdra ssbestvrkande
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§ 135 Dnr MOKN 2022/00116-4.2.2
Alk-T 50-2022-00280

Ansökan om serveringstillstånd - Ölhallen Västerås AB

Beslut
1. Miljö- och konsumentnämnden beslutar att avslå ansökan om 

stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för Ölhallen Västerås 
AB, organisationsnummer 559378-5958, vid serveringsställe Västerås 
Ölhall, Stora gatan 3, 722 12 Västerås, då sökande inte uppfyller 
alkohollagens krav enligt 8 kap. 12 §.

Beslutet fattas med stöd av 8 kap. 12 § Alkohollagen (2010:1622).

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet kan överklagas hos förvaltningsrätten i Uppsala, se Information om 
hur du överklagar.

Arendebeskrivning
Ölhallen Västerås AB har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten.

I 8 kap. 12 § AL framgår att serveringstillstånd endast ges den sökande som 
kan visa att han till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt 
omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att 
verksamheten kommer drivas i enlighet med de krav som alkohollagen 
ställer upp.

Då sökande inte visat att de högt ställda kraven på lämplighet enligt 
alkohollagen är uppfyllda kan serveringstillstånd inte meddelas.

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

1. Miljö- och konsumentnämnden beslutar att avslå ansökan om 
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för Ölhallen Västerås 
AB, organisationsnummer 559378-5958, vid serveringsställe Västerås 
Ölhall, Stora gatan 3, 722 12 Västerås, då sökande inte uppfyller 
alkohollagens krav enligt 8 kap. 12 §.

Beslutet fattas med stöd av 8 kap. 12 § Alkohollagen (2010:1622).

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

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

Kopia till
Ölhallen Västerås AB
Stora gatan 3
722 12 Västerås

Ju terandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 136 Dnr MOKN 2022/00111-1.2.3

Sammanträdesplan för miljö-och konsumentnämnden 2023

Beslut
1. Miljö- och konsumentnämnden sammanträder följande dagar klockan 

13:00, 2023:

31 januari
21 februari
28 mars
25 april
30 maj
19 juni, heldag (måndag)
29 augusti
26 september
24 oktober
28 november
19 december

2. Miljö- och konsumentnämndens presidium sammanträder följande dagar 
klockan 13:30, 2023:

23 januari
13 februari
20 mars
17 april
22 maj
12 juni
21 augusti
18 september
17 oktober (tisdag)
20 november
11 december

Ärendebeskrivning
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har tagit fram ett förslag till 
sammanträdesplan för miljö- och konsumentnämnden 2023. Nämnden startar 
med en informations-/diskussionstimme klockan 13:00 och fortsätter 
klockan 14:30 med ärendena enligt föredragningslistan.

I förslaget har hänsyn tagits till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges 
sammanträdestider. Hänsyn har också tagits till helgdagar och skollov.

Justeranäes sienatur Utdrassbestvrkande
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I samband med nämndens sammanträde i juni planerar vi att ha en aktivitet 
(utbildning/information/studiebesök) för nämnden även under förmiddagen 
och föreslår därför att detta blir en heldag.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till miljö- och konsumentnämnden 
lämnat följande förslag till beslut:

1. Miljö- och konsumentnämnden sammanträder följande dagar klockan 
13:00, 2023:

31 januari
21 februari
28 mars
25 april
30 maj
19 juni, heldag (måndag)
29 augusti
26 september
24 oktober
28 november
19 december

2. Miljö- och konsumentnämndens presidium sammanträder följande dagar 
klockan 13:30, 2023;

23 januari
13 februari
20 mars
17 april
22 maj
12juni
21 augusti
18 september
17 oktober (tisdag)
20 november
11 december

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

Kopia till
Stadsledningskontoret 
kommunstyrelsen@vasteras. se

Utdrassbestvrkande
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§ 137 DnrMOKN 1809163-

Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Marianne Lidman Hägnesten informerar om att förmiddagen den 
13 december blir det ett tillfälle för nämnden att diskutera behovsutredning 
2023. Separat inbjudan har skickats med e-post och som kalenderbokning.

Erik Degerstedt (M) ställer en fråga om nämndens delegationsordning. Den 
blev reviderad och beslutad tidigare under hösten. Planen är att den ska 
justeras ytterligare och komma upp för beslut under våren 2023.

Justeranpes signatur Utdraesbcstvrkande


