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§26 DnrMOKN 1809118-

Val av protokollsjusterare

Beslut
Nämnden beslutar att utse Mats Westerlund (KD) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll.

Justera ides signatur Utdraasbestvrkande
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§27 DnrMOKN 1809100-

Beslut om offentliga ärenden och fastställande av 
föredragningslista

Beslut
Nämnden godkänner föredragningslistan och beslutar att ärendena 1-7 är 
offentliga vid dagens sammanträde.

Juste Utdracsbestvrkande
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§28 DnrMOKN 1809099-

Närvarande vid miljö- och konsumentnämndens presidium

Ärendebeskrivning
Närvarande vid presidiet, genomgången av den preliminära dagordningen, 
den 20 mars 2023 klockan 13:30-15:50 var Monica Stolpe-Nordin (C), 
Abdullahi Muddei (S), Erik Degerstedt (M), Mats Westerlund (KD) och 
berörda handläggare.

Utdraesbestyrkande
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§ 29 Dnr MOKN 2023/00008-1.2.3

Information - Förvaltningen informerar

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

1. Olof Bergold, miljöstrateg på stadsledningskontoret, informerar om deras 
roll och ansvar

2. Aktuellt från förvaltningen
- Fairtrade city
- Utökat tillsynsansvar på fritidsbåtshamnar

3. Antal inspektioner till och med den sista februari
4. Månadsrapport till och med den sista februari

Utdraes bestyrkande
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§ 30 Dnr MOKN 2023/00001-1.2.3

Anmälan av inkomna handlingar 2023, 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 
10 februari -16 mars 2023 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.

Justetahdes sienatur Utdraesbestyrkande
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§ 31 Dnr MOKN 2023/00002-1.2.3

Anmälan av delegationsbeslut och ordförandebeslut 2023, 
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 
10 februari - 16 mars 2023.

2. Förteckning över delegationsbeslut registrerade i Alk-T under perioden
10 februari - 16 mars 2023. För denna period redovisas ett beslut som är 
fattat med ordförandedelegation.

3. Förteckning över delegationsbeslut registrerade i Ciceron under perioden
10 februari -16 mars. För denna period redovisas ett beslut som är fattat 
med ordförandedelegation.

Juster^pdcs signatur Utdrags bestyrkande
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§32 DnrMOKN 1809656-

Anställningar

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Ingen anställning har gjorts sedan föregående sammanträde.

Johan Norén och Carolina Cederwall, nyanställda miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer på förvaltningen, presenterar sig.

Justerandes sienatur Utdraesbestyrkande
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§ 33 Dnr MOKN 2023/00012-1.7,1

Remiss - Riktlinjer för belysning i Västerås stad

Beslut
Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
En remiss angående riktlinjer för belysning har kommit till miljö- och 
konsumentnämnden från kommunstyrelsen, daterad 2022-11-15, Dnr: KS 
2020/00813- 1.3.2.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har upprättat förslag till riktlinjer för 
belysning.

Syftet med riktlinjer för belysning är att möjliggöra en samsyn inom 
Västerås stad och andra aktörer i kommunen hur arbetet med belysning ska 
ske. Det ska ge kunskap och vägledning för att skapa en god, enhetlig och 
kvalitativ ljussättning som stärker staden utifrån social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet, och samtidigt skapar en trygg, säker och attraktiv 
stadsmiljö.

Riktlinjerna beskriver övergripande gestaltningsprinciper som ska ligga till 
grund för kommande planering av belysning, vilket gäller både nyproduktion 
och upprustning av befintliga miljöer. Riktlinjerna ska fungera som ett 
planerings- och projekteringsunderlag för i kommunen berörda 
verksamheter, konsulter och entreprenörer. Det bör inkluderas i tidiga 
skeden och fungera som ett stöd under processens gång.

Riktlinjerna är inte låsta till någon enskild teknik eller lösning, utan ska 
utgöra ett vägledande ramverk där olika projekts specifika 
belysningslösningar kan anpassas till tekniska, praktiska och ekonomiska 
förutsättningar. För ny utveckling av stadsdelar bör mer detaljerade program 
tas fram, anpassat till den specifika platsen, med de övergripande riktlinjerna 
som grund.

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

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

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

Justenfndes sisnatur Utdracsbestvrkande
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Kopia till
Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@vasteras.se

Justeratides sisnatur Utdragsbestyrkandc

mailto:kommunstyrelsen@vasteras.se
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§ 35 Dnr MOKN 2023/00040-1.3.2

Miljö- och konsumentnämndens delegationsordning, reviderad 
mars 2023

Beslut
Den reviderade delegationsordningen godkänns och ersätter 
delegationsordningen med diarienummer MOKN 2022/00093.

Ärendebeskrivning
Miljö- och konsumentnämndens delegationsordning är en förteckning över 
de ärendegrupper och beslutstyper där nämnden beslutar att delegera sin 
beslutanderätt. Syftet är att avlasta nämnden från beslut i rutinärenden så att 
mer utrymme kan ges till principiellt viktiga ärenden och ärenden av större 
vikt för kommunen. Delegationsordningen möjliggör också en effektivare 
kommunal förvaltning med snabbare beslutsvägar och kortare 
handläggningstider.

I denna revidering har miljö- och konsumentnämndens presidium tillkommit 
som delegat för beslut om att meddela varning enligt alkohollagen, medan 
rätten att fatta beslut om avslag och återkallande av serverings- och 
tobakstillstånd (i ärenden som inte är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt för kommunen) har återgått från presidiet till nämnden. Rätten 
för presidiet att fatta beslut om avslag infördes i delegationsordningen hösten 
2022 men har bedömts som svår att tillämpa i praktiken.

I övrigt har det gjorts vissa förtydliganden av ärenden och ärendegrupper 
samt vissa tillägg gällande beslut för allmänna handlingar och 
personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Miljö- och hälsoskydds förvaltningen har till nämnden lämnat följande 
förslag till beslut:

Den reviderade delegationsordningen godkänns och ersätter 
delegationsordningen med diarienummer MOKN 2022/00093.

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

Justerändes signatur 
t I

Utdragsbestyrkande
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§36 DnrMOKN 1815120-

Överläggning - Taxor

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Ärendebeskrivning
Revidering av miljö- och konsumentnämndens taxa för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken samt taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och 
foderlagstiftningen.

Utdrags bestyrkande
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§ 37 Dnr MOKN 2023/00039-1.3.2

Taxa för kontroll enligt marknadskontrollförordningen

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås fastställa taxa för kontroll enligt 
marknadskontrollförordningen.

Ärendebeskrivning
Nya regler inom EU:s marknadskontrollförordning har påverkat miljö- och 
konsumentnämndens tillsyn och möjlighet att ta ut avgifter för kontroll av 
kemiska produkter och kemikalier i varor. För att nämnden ska kunna utföra 
kontroll under 2023 behöver en tillfällig taxa antas i väntan på att 
regeländringarna införs i miljö- och konsumentnämndens taxa för prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken.

Ansvarsfördelningen för kontroll av kemiska produkter och kemikalier i 
varor regleras i kapitel 2 i miljötillsynsförordningen (2011:13). När en 
kommunal nämnd är tillsynsansvarig för en verksamhet ska kontroll utföras 
enligt EU:s marknadskontrollförordning över att de kemiska produkter, varor 
och förpackningar som tillhandahålls på marknaden uppfyller krav på bland 
annat utformning, märkning och säkerhetsblad.

Genom en ny bestämmelse, i lag (2014:140) med bemyndigande att meddela 
vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande 
tillsyn, har kommunerna rätt att besluta om avgifter för marknadskontrollen.

Timtaxan för kontroll enligt marknadskontrollförordningen föreslås följa 
nuvarande timtaxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, vilket 
motsvarar 1 180 kronor per hel timme handläggningstid.

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

Kommunfullmäktige föreslås fastställa taxa för kontroll enligt 
marknadskontrollförordningen.

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

Kopia till
Kommunfullmäktige
kommunstyrelsen@vasteras.se

Justerai|dcs signatur Utdragsbestvrkande

mailto:kommunstyrelsen@vasteras.se
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§ 38 Dnr MOKN 2023/00048-1.3.2

Revidering av Informationshanteringsplan för gemensamma 
styp och stödprocesser inom Västerås stad

Beslut
Revidering av informationshanteringsplanen för gemensamma styr- och 
stödprocesser inom Västerås stad daterad 2020-01-01, reviderad 2021, 2022 
antas att gälla för handlingar upprättade från och med den 1 januari 2023.

Ärendebeskrivning
Varje nämnd ska enligt stadens Riktlinje för hantering av arkiv utarbeta och 
besluta om Redovisning av allmän handling (informationshanteringsplan) 
som fastställer nämndens informationshantering. För gemensamma styr- och 
stödprocesser finns en stadsövergripande informationshanteringsplan som 
beslutas av samtliga nämnder. I planen framgår hur allmänna handlingar ska 
hanteras med avseende på:

- Bevarande/ gallring
- Diarieföring
- Förvaring och hantering

Informationshanteringsplanen är mediaoberoende och såväl digitala som 
pappersbaserade allmänna handlingar redovisas. Utarbetande av den 
gemensamma informationshanteringsplanen sker av verksamheten inom 
områdena ledning och verksamhetsstöd i samråd med Stadsarkivet.

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

Revidering av informationshanteringsplanen för gemensamma styr- och 
stödprocesser inom Västerås stad daterad 2020-01-01, reviderad 2021, 2022 
antas att gälla för handlingar upprättade från och med den 1 januari 2023.

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

Kopia till
Stadsarkivet
stads arkivet@vasteras. s e

Utdrassbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2023-03-27

VÄSTERÅS STAD
Miljö- och konsumentnämnden

19(21)

§39 Dnr MOKN 2023/00046-1.2.3

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

Beslut
1. Fullmakt ges till chefsjuristen Alexandra Eriksson och stadsjuristerna 

Caroline Eller, Emelie Eckervall, Åsa Ternström, Simon Edvardsson, 
Thérése Björnsdotter, Emma Eklundh, Andreas Mehnert, Marie 
Stjärnkrona, Belan Osman och Oscar Westerlund 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. Ledning och samordning av kommunens juridiska 
verksamhet handhas av kommunstyrelsen och dess stadsledningskontor. Med 
anledning av anställning av två nya stadsjurister behöver en ny fullmakt för 
juristerna på Juridikenheten utfärdas. Juristerna 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. 
Rätten att företräda nämnden måste kunna styrkas genom ett 
protokollsutdrag där beslut om förordnandet framgår.

Befogenheten att agera i det enskilda ärendet bestäms av nämnden eller 
förmedlas som ett uppdrag att företräda nämnden genom dess 
förvaltningsorganisation till respektive jurist.

Juristernas agerande som ombud eller förordnande av ombud förutsätter att 
det finns ett uppdrag och ställningstaganden i sak i det aktuella ärendet.

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

Kopia till
Alexandra Eriksson, Chefsjurist
Alexandra2.eriksson@vasteras.se

turandes sisnatur|

y- w
Utdraesbeslvrkande

mailto:Alexandra2.eriksson@vasteras.se
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§40 DnrMOKN 1809163-

Övriga frågor

Ärendebeskrivning
Monica Stolpe-Nordin informerar om Trygghetsrådets arbete och om en 
rapport som handlar om hur staden jobbar systematiskt med trygghetsffågor.

Justeråpdes sicnatiir Utdraasbestvrkandc
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