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§44 DnrMOKN 1809118-

Val av protokollsjusterare

Beslut
Nämnden utser Kristofer Åberg (MP) att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll.
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§45 DnrMOKN 1809100-

Beslut om offentliga ärenden och fastställande av
föredragningslista

Beslut
1. Nämnden beslutar att ärendena 1-7 är offentliga vid dagens sammanträde
2. Förvaltningen anmäler en övrig fråga, information om studiebesök hos 

Northvolt
3. Punkt 12, Remiss - Motion från (M) om ändrade riktlinjer för tillfälliga 

serveringstillstånd byter plats i dagordningen och kommer som punkt 14
4. Punkt 13, Överläggning - Riktlinjer för serveringstillstånd ändras till ett 

beslutsärende
5. Punkt 14, Nämndinitiativ - Om möjlighet till att få tillstånd för 

provsmakning byter plats i dagordningen och kommer som punkt 12
6. Föredragningslistan fastställs

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§46 DnrMOKN 1809099-

Närvarande vid miljö- och konsumentnämndens presidium

Ärendebeskrivning
Närvarande vid presidiet, genomgången av den preliminära dagordningen, 
den 25 april 2022 klockan 13:30-15:10 var Monica Stolpe Nordin (C), 
Håkan Ampellindh (M) och berörda handläggare. Anna Thunell (MP) deltog 
från 15:00.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§47 Dnr MOKN 2022/00002-1.2.3

Information - Förvaltningen informerar

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
1. Aktuellt på förvaltningen

- Omdiplomering av Fairtrade City Västerås
2. Antal inspektioner till och med april
3. Månadsrapport till och med mars

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



VÄSTERÅS STAD
Miljö- och konsumentnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-03

8(24)

§48 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 18 mars - 
21 april 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.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 49 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 för nämnden i form av följande listor:

1. Förteckning över delegationsbeslut registrerade i Ecos under perioden 
18 mars - 21 april 2022.

2. Förteckning över delegationsbeslut registrerade i Alk-T under perioden 
18 mars - 21 april 2022.

3. Förteckning över delegationsbeslut registrerade i Ciceron under perioden 
18 mars - 21 april 2022.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§50 DnrMOKN 1809656-

Anställningar

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har anställt Helene Eliass, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 
tillsvidareanställning och Ayham Al Zoubi, miljö-och hälsoskyddsinspektör, 
visstidsanställning till och med sista december 2022.

Henrietta Nygren, tidigare visstidsanställd, har blivit anställd tillsvidare som 
miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§51 Dnr MOKN 2022/00042-4.1.2 
MHF 2021-2409

Remiss - Yttrande till miljöprövningsdelegationen om OK-Q8 
AB:s prövotidsredovisning

Beslut
Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till Miljöprövnings
delegationen, Länsstyrelsen i Uppsala län.

Ärendebeskrivning
OK-Q8 AB, organisationsnummer 556027-3244, har kommit in med 
prövotidsredovisning enligt miljöbalken gällande minskad infiltration av 
släckvatten från delområde i verksamheten på fastigheterna Västerås 2:23, 
2:80, 2:85 i Västerås kommun, i tillståndsprövningen kallat utredningsvillkor
U4.

Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Uppsala län, har gett miljö- och 
konsumentnämnden möjlighet att yttra sig över bolagets bemötande på 
nämndens tidigare yttrande senast 12 maj 2022 (ert diarienummer 551-6052- 
2021).

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

Förslaget till yttrande godkänns och överlämnas till Miljöprövnings
delegationen, Länsstyrelsen Uppsala län.

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

Kopia till
Milj öprövningsdelegationen 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
uppsala@lansstyrelsen.se

Justerandes sisnatur Utdraesbestyrkande
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§52 Dnr MOKN 2021/00104-4.2.4 
MHF 2021-1787

Ansökan om att döma ut 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 30 000 kronor 
eftersom förbudet under punkt 1, § 133 med diarienummer MOKN 
2021/00104-4.2.4, inte följs.

Ärendebeskrivning
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har vid flera tillfällen 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.

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

Den 25 mars 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. Rökning och förtäring av mat skedde 
fortfarande i verksamhetens servering. Det observerades även flera sällskap 
med barn och här bör även hänsyn tas till barnets bästa i Barnkonventionen. 
Enligt ansvarig på plats var det en förening som bokat lokalen denna kväll.

Rökning är förbjuden i restauranger och på andra serveringsställen om 
allmänheten har tillträde till lokalerna (LTLP 6 kap. 2 §).

Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets 
rättigheter bör beaktas då det gäller prövning av barnets bästa.

Kommunicering med verksamheten har skett löpande i handläggnings- 
processen.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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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 30 000 kronor 
eftersom förbudet under punkt 1, § 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 Utdragsbestyrkande
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§53 Dnr MOKN 2022/00030-4.2.4 
Alk-T 21-2022-00132

Yttrande till Förvaltningsrätten i Uppsala - Spanska 
Restaurangen Västerås AB

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

Ärendebeskrivning
Miljö- och konsumentnämnden fattade 2022-03-29 beslut om att återkalla 
serveringstillståndet för Spanska Restaurangen Västerås AB, 
organisationsnummer 556890-9716. Bolaget lever inte upp till 8 kap 12 § 
Alkohollagen.

Bolaget har överklagat nämndens beslut.

Förvaltningsrätten har inkommit med föreläggande om att kommunen ska 
yttra sig i mål 1994-22 senast 2022-04-21. Svarstiden är förlängd till 
2022-05-09.

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

Nämnden godkänner yttrandet och överlämnar det till Förvaltningsrätten i 
Uppsala.

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 Utdragsbestyrkande
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§54 Dnr MOKN 2022/00048-4.2.2 
Alk-T 03-2022-00063

Ansökan om utsträckt serveringstid - Glenneagles Restaurang
AB
Nämnden ajournerar sig under behandlingen av ärendet.

Beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att bifalla ansökan om utsträckt 
serveringstid till klockan 05.00 för Glenneagles Restaurang AB, 
organisationsnummer 556713-1858, vid serverings stället Pitchers, Torggatan 
4, 722 15 Västerås.

Ärendebeskrivning
Glenneagles Restaurang AB har ansökt om utsträckt serveringstid till 
klockan 05.00.

I 8 kap. 19 § Alkohollagen anges att kommunen beslutar under vilka tider 
alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat får serveras. Vid 
bestämmande av tiden för servering ska särskilt beaktas vad som sägs i 17 § 
om olägenheter.

Utredningen visar att både Polismyndighet och miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningens miljötillsynsenhet påvisat olägenheter och att 
utsträckt serveringstid befaras utöka dessa olägenheter.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att sökande inte kan meddelas 
utsträckt serveringstid till klockan 05.00.

Kommunicering med verksamheten har skett löpande i 
handläggningsprocessen.

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

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att avslå ansökan om utsträckt 
serveringstid till klockan 05.00 för Glenneagles Restaurang AB, 
organisationsnummer 556713-1858, vid serveringsstället Pitchers, Torggatan 
4, 722 15 Västerås, då olägenheter befaras.

Beslutet fattas med stöd av 8 kap 19 § Alkohollagen (2010:1622).

Yrkanden
Håkan Ampellindh (M) och Carina Vallin (S) yrkar bifall till utökad 
serveringstid till 05:00.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Dels förvaltningens 
förslag till beslut, dels Håkan Ampellindh (M) och Carina Vallins (S) 
yrkande att bifalla ansökan om utökad serveringstid till 05:00.

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt Håkan Ampellindh (M) och 
Carina Vallins (S) yrkande.

Kopia till
Glenneagles Restaurang AB 
Torggatan 4 
722 15 Västerås

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 55 Dnr MOKN 2022/00040-1.2.3

Nämndinitiativ - Om möjlighet till att få tillstånd för 
provsmakning

Nämnden ajournerar sig under behandlingen av ärendet.

Beslut
Nämndinitiativets första att-sats bifalls med ändrad formulering:
Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att ta fram en riktlinje 
för ärenden om provsmakning i Västerås, samt med tillägget att ta fram en 
checklista för provsmakning.

Nämndinitiativets andra att-sats avslås.

Reservation
Håkan Ampellindh (M), Magnus Edman (M) och Anders Wallquist (M) 
reserverar sig mot beslutet av den ändrade formuleringen av 
nämndinitiativets första att-sats och lämnar in ett särskilt yttrande.

Särskilt yttrande
Håkan Ampellindh (M), Magnus Edman (M), Anders Wallquist (M), Hedda 
Henriksen (M) och Mats Westerlund (KD) lämnar in ett särskilt yttrande 
enligt följande:

"I Folkhälsomyndighetens publikation ”Vägledning för kommunala riktlinjer 
för alkoholservering” Artikelnummer 20048, publicerad den 15 maj 2020, 
står bland annat att utläsa:

”Kommunen ska ha riktlinjer”

Kommunen ska tillhandahålla både information om vad som gäller enligt 
alkohollagen och anslutande föreskrifter, och riktlinjer för tillämpningen av 
föreskrifterna i kommunen. Det säger 8 kap. 9 § alkohollagen (2010:1622). 
Med föreskrifterna menas lagstiftningen inom alkoholområdet i sin helhet.

Genom riktlinjerna kan kommunerna både förmedla vad som gäller enligt 
alkohollagen och anslutande föreskrifter, och tydliggöra vilka hänsyn till 
lokala förhållanden de tar när de prövar serverings- eller 
provsmakningstillstånd.

Syftet med riktlinjerna ska bl.a. vara:

- Göra det lättare att förutse om en planerad etablering kan beviljas 
tillstånd.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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- Kommunen ska behandla ansökningar om serveringstillstånd på ett 
likvärdigt sätt.

- Bidra till en rättssäker, snabb och effektiv tillståndsprövning.
- Bidra till en likvärdig, effektiv och samordnad tillsyn.

Moderaterna och KD anser att Västerås inte ska avvika från 
Folkhälsomyndighetens och lagens stadgande, ifråga om kravet att göra en 
lokal översyn och framta lokala riktlinjer vad avser tillstånd för 
provsmakning. Tidigare finns lokala riktlinjer kring serveringstillstånd, men 
där tillstånd för provsmakning utelämnats/inte omfattas av riktlinjer."

Ärendebeskrivning
Håkan Ampellindh (M) har i ett nämndinitiativ med rubriken Nämndinitiativ
- Om möjlighet till att få tillstånd för provsmakning föreslagit att ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för ärenden om provsmakning i 
Västerås samt att nämnden omprövar sitt beslut från den 29 mars 2022 om 
avslag och istället bifaller Västerås Destilleri AB ansökan om att få anordna 
provsmakning till allmänheten.

Nämndinitiativet har den 12 april 2022 § 43 anmälts till miljö- och 
konsumentnämnden för beredning.

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

Nämndinitiativet avslås.

Yrkanden
Håkan Ampellindh (M) yrkar bifall till första att-satsen i nämndinitiativet: 
Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för ärenden om 
provsmakning i Västerås.

Anna Thunell (MP) lämnar följande tilläggs- och ändringsyrkanden:

• Ändring av formuleringen i första att-satsen i nämndinitiativet till,
”Att förvaltningen ska utreda möjligheten att ta fram en riktlinje för ärenden 
om provsmakning i Västerås.”

• Komplettera uppdraget med: ”Att förvaltningen ska ta fram en checklista 
för provsmakning.”

Proposition
Ordföranden finner inledningsvis att det finns ett förslag till beslut för att- 
sats två och att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag och avslår 
nämndinitiativet i den delen.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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För första att-satsen finner ordföranden att det finns tre förslag till beslut, 
förvaltningens förslag till beslut att avslå nämndinitiativet, Håkan 
Ampellindhs (M) yrkande om bifall till första att-satsen och Anna Thunells 
(MP) yrkande i två punkter.

Ordföranden föreslår en beslutsgång där de tre förslagen ställs mot varandra. 
Nämnden godkänner beslutsgången.

Ordföranden låter nämnden ta ställning till förslagen och finner att nämnden 
beslutar att godkänna Anna Thunells (MP) yrkande i två punkter.

Votering
Omröstning begärs för förslaget om att ändra formuleringen av 
nämndinitiativets första att-sats enligt Anna Thunells (MP) förslag.

Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att den som röstar på Anna 
Thunells (MP) förslag röstar Ja och den som röstar på Håkan Ampellindhs 
(M) förslag röstar Nej. Nämnden godkänner beslutsgången.

Omröstningen genomförs och ordförande finner att utfallet blev fem röster 
för Ja och fyra röster för Nej. Nämnden har därmed beslutat enligt Anna 
Thunells (MP) förslag.

Namn Ja Nej Avstår

Barbara Bienkowska (S) X

Kristofer Åberg (MP) X

Carina Vallin (S) X

Sture Larsson (L) X

Håkan Malmström (SD) X

Magnus Edman (M) X

Anders Wallquist (M) X

Håkan Ampellindh (M), 2:e vice ordförande X

Anna Thunell (MP), ordförande X

Resultat 5 4
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§56 Dnr MOKN 2022/00051-1.2.3

Beslut - Riktlinjer för serveringstillstånd

Nämnden ajournerar sig under behandlingen av ärendet.

Beslut
Nämnden beslutar att fastställa Riktlinje för serveringstillstånd och ger 
förvaltningen i uppdrag att utvärdera riktlinjen inför nästa 
evenemangs s äsong.

Ärendebeskrivning
Efter överläggning föreslår ordförande att miljö- och konsumentnämnden vid 
pågående sammanträde fattar beslut om revidering av Riktlinje för 
serveringstillstånd. Revideringen består av att stryka följande text under 
rubriken ”Tillfälliga tillstånd till allmänheten” på sidan 12 i Riktlinje för 
serveringstillstånd:

”Tillstånd kan endast komma ifråga för servering av starköl och cider, max 
4,5 volymprocent och/eller vin. Tillstånd för servering av spritdrycker 
lämnas inte. För serveringstillstånd gäller i övrigt följande:”

Ordförande föreslår även att förändringarna ska utvärderas inför nästa 
evenemangssäsong.

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 57 Dnr MOKN 2022/00017-1.7.1

Remiss - Motion från (M) om ändrade riktlinjer för tillfälliga 
serveringstillstånd

Ärendet utgår
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§58 Dnr MOKN 2022/00024-4.0.1

Årlig uppföljning skydd och beredskap (KS 2022/00045)

Beslut
Uppföljningen av program för skydd och beredskap godkänns och 
överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 1 oktober 2020 att anta program för 
skydd och beredskap. Programmet är Västerås stads centrala styrdokument 
för stadens arbete inom området skydd och beredskap. Program för skydd 
och beredskap beskriver Västerås stads arbete inom ett antal områden som 
rör just skydd, säkerhet och beredskap som civilt försvar, 
förstärkningsresurser, incidenthantering, informationssäkerhet, 
intemkontroll, krisberedskap, riskhantering, skydd mot olyckor, systematiskt 
brandskyddsarbete och säkerhetskultur.

Västerås stad arbetar med dessa olika områden, antingen motiverat av lagar, 
förordningar och föreskrifter, statliga överenskommelser, egna ambitioner 
eller politisk viljeinriktning. Program för skydd och beredskap berör i stor 
utsträckning stadens styrelser och nämnder. Det med anledning av att 
nämnder och styrelser enligt programmet har ansvar för att:

- Styrdokumentet följs inom respektive verksamhet
- Skydds- och beredskapsfrågor hanteras inom respektive verksamhet
- Arbetet kring skydd och beredskap följs upp årligen

De flesta punkterna i programmet för skydd och beredskap uppfylls av 
nämnden. I vissa fall är det dock otydligt i vilken omfattning miljö- och 
konsumentnämnden berörs. Det vore önskvärt att det förtydligas i 
kommunstyrelsens kommande arbete.

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

Uppföljningen av program för skydd och beredskap godkänns och 
överlämnas till kommunstyrelsen.

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

Justerandes signatur Utdraesbestyrkande
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Kopia till
Kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsen@vasteras .se

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande



VÄSTERÅS STAD
Miljö- och konsumentnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-03

24 (24)

§59 DnrMOKN 1809163-

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning
Marianne Lidman Hägnesten informerar om studiebesöket hos Northvolt den 
31 maj.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande


