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 Frånvarande ledamöter 

 Anna Thunell (MP) 

Emma Adehult (S) 

Sture Larsson (L) 

Patric Sjölund (SD) 

  

 Närvarande ersättare 

 Nils-Ove Andersson (S) 

Stefan Sköld (L) 

Johan Lembke (C) 

Kristofer Åberg (MP) 

Veronica Stensson (M) 

Tomas Hedlund (M) 

Ann-Sofie Karlström (SD) 

Mats Westerlund (KD) 

  

 Övriga närvarande 

 Marianne Lidman Hägnesten, direktör 

Ulrika Wahlström, enhetschef 

Carina Tunner, kommunikationsstrateg 

Frida Ramefelt, nämndsekreterare 

Anna Dahlén, nämndsekreterare och konsumentjuridisk rådgivare 

Sanna Westman Carling, konsumentjuridisk rådgivare 

Cecilia Collin, konsumentjuridisk rådgivare 

Linda Granath, handläggare och konsumentjuridisk rådgivare 

Andreas Berg Mörén, handläggare 

Ann-Charlotte Palovaara, handläggare 

Susanna Grystad, handläggare 
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§ 115 Dnr MOKN 1809118- 

Val av protokollsjusterare 

Beslut 

Miljö- och konsumentnämnden föreslår att utse Madjid Ibrahim Ibrahim (S) 

att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.  
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§ 116 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) Inga extraärenden från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 

3) Inga extraärenden från miljö- och konsumentnämnden 
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§ 117 Dnr MOKN 1809099- 

Närvarande vid preliminär genomgång 

Ärendebeskrivning 

Närvarande vid den preliminära genomgången den 14 oktober 2019 klockan 

13:00-14:30 var Anna Thunell (MP), Håkan Nilsson (M), Monica Stolpe 

Nordin (C), samt berörda handläggare.  
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§ 118 Dnr MOKN 2019/00002-4.1.1 

Informationsärenden 2019, miljö- och konsumentnämnden 

Beslut 

Nämnden tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Lansering av Serverat 

Resultat från livsmedelskontrollen - Hamburgare och glutenfria pizzor. 

Redlighet kött utgår från dagens information. 

Information om projekt hästinventering 

Konsumentfrågor - Information om förebyggande aktivitet i boendefrågor, 

samverkan inom staden och rapport från deltagande på Bomässan 2019 och 

Seniordagen 

Information om förvaltningens arbete med Konsumentjuridisk rådgivning 

Delegering av arbetsmiljöuppgifter 
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§ 119 Dnr MOKN 2019/00003-4.1.1 

Anmälan av inkomna handlingar 2019, miljö- och 
konsumentnämnden 

Beslut 

Redovisningen över inkomna handlingar under perioden 13 september - 10 

oktober 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.  
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§ 120 Dnr MOKN 2019/00004-4.1.1 

Anmälan av delegationsbeslut och ordförandebeslut 2019, miljö- 
och konsumentnämnden 

Beslut 

Redovisningen över delegationsbeslut och ordförandebeslut under perioden 

13 september - 10 oktober 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. 

 

Inga beslut har fattats på ordförandedelegation under den här perioden. 
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§ 121 Dnr MOKN 1809656- 

Anställningar  

Beslut 

Nämnden tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Sedan föregående sammanträde har Malin Axelsson och Sara Ahmad blivit 

tillsvidareanställda på miljötillsynsenheten och Sarah Hajirezai har blivit 

tillsvidareanställd på livsmedelsenheten.  
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§ 122 Dnr MOKN 2018/00115-4.2.4 
        MHF 2017-1994 

Återkallande av mål från mark- och miljödomstolen 

Beslut 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att återkalla mål M 5805-19, 

gällande begäran om utdömande av vite.    

Ärendebeskrivning 

Miljö- och konsumentnämnden beslutade den 27 augusti 2019 att begära 

utdömande av vite gällande klagomål på fastigheten xxx. Beslutet är riktat 

till fastighetsägaren xxx. 

 

Den 3 oktober 2019 informerades miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att 

fastighetsägaren xxx är avliden.      

Yrkanden 

Monica Stolpe Nordin (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Mark- och miljödomstolen 

mmd.nacka.avdelning4@dom.se 

Fastighetsägarens dödsbo            
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§ 123 Dnr MOKN 2019/00109-4.2.4 
        MHF 2019-3008 

Beslut om sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 

Beslut 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att Västerås Stad, Vård Och Omsorg 

med organisationsnummer 212000-2080 ska betala 40 000 kronor i 

sanktionsavgift för att ha övertagit en livsmedelsverksamhet och släppt ut 

livsmedel på marknaden utan att först ha gjort en anmälan om registrering 

till behörig kontrollmyndighet.        

Ärendebeskrivning 

Varje livsmedelsföretagare ska enligt artikel 6, punkt 2 i förordning (EG) 

852/2004 registrera alla sina anläggningar hos behörig kontrollmyndighet 

och se till att informationen som registrerats är korrekt genom att bland annat 

underrätta kontrollmyndigheten om betydande ändringar. 

 

Vid en kontroll av Rösegården, Rösegårdsgatan 1, Bakplåten 11, den 26 juli 

2019 framkom att Västerås Stad, Vård och omsorg har påbörjat en 

livsmedelsverksamhet utan att först ha anmält den till miljö- och 

hälsoskyddsförvaltningen för registrering. 

 

Beslutet har kommunicerats den 25 september 2019. Inga synpunkter har 

inkommit.  

      

Yrkanden 

Monica Stolpe Nordin (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Vård och Omsorg, Västerås stad  

vof@vasteras.se             
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§ 124 Dnr MOKN 2019/00091-1.7.1 

Remiss - Motion från (V) om att rädda insekterna 

Beslut 

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen 

 

Miljö- och konsumentnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.        

Ärendebeskrivning 

Vänsterpartiet har skrivit en motion om att rädda insekterna. I motionen 

föreslås att Västerås stad ska ta fram en sammanhållen strategi eller ett 

styrdokument för att bevara insektslivet i kommunen. Motionen har 

remitterats till miljö- och konsumentnämnden för synpunkter.    

Yrkanden 

Monica Stolpe Nordin (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

kommunstyrelsen@vasteras.se        

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

14 (20) 
Miljö- och konsumentnämnden 2019-10-22 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 125 Dnr MOKN 2019/00101-1.2.3 

Beslut om fullmakt för stadens jurister att företräda miljö- och 
konsumentnämnden 

Beslut 

1. Fullmakt ges till chefsjuristen Alexandra Eriksson och stadsjuristerna 

Rossana Rothstein, Sandra Ahlbin, Matilda Funkquist Cullinan, Daniel 

Dahlström, Emelie Eckervall, Caroline Eller, Charlotte Arnell, Matilda Gärd 

och Sara von Ehrenheim att i domstolar och hos andra myndigheter eller 

annorstädes i varje avseende anhängiggöra, utföra och bevaka kommunens 

talan. I fullmakten ingår även rätt att förkasta eller anta förlikning eller 

ackord samt att motta och kvittera medel, värdehandling och annan 

egendom. 

2. Fullmakten innebär även rätt för juristerna enligt punkten 1, att förordna 

annan i sitt ställe. 

3. Fullmakten gäller under förutsättning att inte annat ombud utses för 

särskilt fall.  

4. Utdrag ur beslutsprotokollet ska gälla som fullmakt.        

Ärendebeskrivning 

Kommunens styrelse och nämnder har enligt gällande reglementen egen 

processbehörighet. Det innebär att respektive nämnd och styrelse för 

kommunens talan i mål och ärenden inom nämndens/styrelsens 

verksamhetsområde. Stadens jurister företräder samtliga nämnder som 

ombud i mål och ärenden och ser vid behov till att externt ombud förordnas.  

Denna fullmakt ger behörighet för juristerna att företräda kommunen genom 

dess miljö- och konsumentnämnd, i domstolar och hos andra myndigheter. 

Befogenheten att agera i det enskilda ärendet bestäms av nämnden. Rätten att 

företräda styrelsen måste kunna styrkas genom ett protokollsutdrag där 

beslut om förordnandet framgår. 

Ledning och samordning av kommunens juridiska verksamhet sköts av 

kommunstyrelsen och dess stadsledningskontor. Med anledning av 

personalförändringar behöver nämnden besluta om en ny fullmakt för 

stadens jurister.       

Yrkanden 

Monica Stolpe Nordin (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Alexandra Eriksson, Chefsjurist 

kommunstyrelsen@vasteras.se              
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§ 126 Dnr MOKN 2019/00104-1.2.3 

Sammanträdesdatum för miljö- och konsumentnämnden 2020 

Beslut 

1. Miljö- och konsumentnämnden sammanträder följande tisdagar 2020   

    klockan 14:30    

28 januari 

18 februari 

31 mars 

28 april 

26 maj 

23 juni 

1 september 

29 september 

20 oktober 

24 november 

15 december 

 

2. Miljö- och konsumentnämndens presidium sammanträder följande    

    måndagar 2020 klockan 14:30 

 

20 januari 

10 februari 

23 mars 

20 april 

18 maj 

15 juni 

24 augusti 

21 september 

12 oktober 

16 november 

7 december     
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Ärendebeskrivning 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har tagit fram ett förslag till 

sammanträdesplan för miljö- och konsumentnämnden 2020. Hänsyn har 

tagits till helgdagar, skollov och andra nämnders sammanträdesdagar.      

Yrkanden 

Monica Stolpe Nordin (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Stadsledningskontoret 

kommunstyrelsen@vasteras.se              
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§ 127 Dnr MOKN 2019/00103-1.3.2 

Taxa för miljö- och konsumentnämndens livsmedelskontroll - 
anpassning till ny kontrollförordning 

Beslut 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att: 

1. föreslå att kommunfullmäktige antar miljö- och hälsoskyddsförvaltningens 

förslag till taxa för miljö- och konsumentnämndens offentliga kontroll inom 

livsmedelslagstiftningen, 

 

2. taxan antas gälla från och med den 14 december 2019, 

 

3. timtaxan (timavgiften) vid beräkning av avgift för årlig offentlig kontroll 

av livsmedelsanläggningar ska vara 1 220 kronor per timme kontrolltid. 

 

4. timtaxan (timavgiften) vid registrering av anläggning, uppföljande 

kontroll som inte var planerad, utredning av klagomål, utfärdande av 

exportintyg och offentlig kontroll i övrigt ska vara 980 kr per timme 

kontrolltid. 

 

5. förklara paragrafen omedelbart justerad        

Ärendebeskrivning 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i skrivelse daterad 2019-09-10 

informerat Sveriges samtliga kommuner om behov av anpassning av taxor 

och delegationsordningar med anledning av EU:s nya kontrollförordning.  

 

Lagändringar med anledning av förslag i Ds 2018:41 En anpassning av 

bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya 

kontrollförordning är försenade.  

 

För närvarande pågår ett arbete på regeringskansliet med att genomföra 

nödvändiga förordningsändringar för att den nya kontrollförordningen ska 

kunna tillämpas den 14 december 2019. Arbetet innefattar bl.a. 

uppdateringar med hänvisningar till nya kontrollförordningen i förordningar 

om tillkännagivanden, sakförordningar och i förordningen (2006:1166) om 

avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter.  

 

Det nya begreppet ”annan offentlig verksamhet” kommer inte att kunna föras 

in i avgiftsförordningen förrän i samband med lagändringarna.  

 

Arbete pågår med att ta fram en lagrådsremiss och lagändringarna kommer 

att kunna träda i kraft tidigast den 1 juli 2020. 
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Kommunerna behöver anpassa sina taxor till den nya kontrollförordningen 

och de svenska följdändringarna. 

    

Yrkanden 

Monica Stolpe Nordin (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.   

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

kommunstyrelsen@vasteras.se             
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§ 128 Dnr MOKN 2019/00097-1.4.1 

Underlag från miljö- och konsumentnämnden för revidering av 
årsplan 2020 inklusive risk- och internkontrollplan 

Beslut 

Miljö- och konsumentnämnden godkänner:  

 

1. underlag för revidering av årsplan inklusive nämndens verksamhetsplan, 

2. risk- och internkontrollplan för miljö- och konsumentnämnden för 2020 

med bilagor; krishanteringsplan, verksamhetsanalys, kontinuitetsplan, 

sammanfattning av säkerhetsanalys samt försäkringsplan.        

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har gett nämnder och styrelser i uppdrag att inkomma 

med underlag för revidering av årsplan 2020.       

Yrkanden 

Monica Stolpe Nordin (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Kommunstyrelsen     

kommunstyrelsen@vasteras.se          
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§ 129 Dnr MOKN 1809163- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

Marianne Lidman Hägnesten informerar om att det blir julmingel i samband 

med decembernämnden.   

 

Björn Anderfjäll berättar om Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen 

vid nästa nämndsammanträde.    
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