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Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesprotokoll §§ 60-75

Sammanträdesdatum

31 maj 2022

Plats och tid

Kommunfullmäktiges sessionssal, klockan 14:00-16:40
Ajoumering klockan 14:50-15:05 för fika och klockan 16:00-16:10
för § 69

Tjänstgörande ledamöter

Anna Thunell (MP), Ordförande §§ 60-69
Monica Stolpe Nordin (C), l:e vice ordförande, ordförande för detta
sammanträde §§ 70-75
Håkan Ampellindh (M), 2:e vice ordförande §§ 60-69
Henry Gergis (S)
Carina Vallin (S)
Sture Larsson (L)
Magnus Edman (M)
Anders Wallquist (M)
Håkan Malmström (SD)

Tjänstgörande ersättare

Kristofer Åberg (MP) ersätter Anna Thunell (MP) §§ 70-75
Mats Westerlund (KD) ersätter Håkan Ampellindh (M) §§ 70-75

Vid protokollet

C!ULÅ

Frida Ramefelt" " .....'

Anslagsbevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Miljö- och konsumentnämnden
Protokoll från
Sammanträdesdatum
2022-05-31
2022-06- DS
Justeringsdatum
2022-06-10
Anslagsdatum
Datum för nedtagande
2022-0
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
Förvaringsplats

Underskrift

VÄSTERÅS STAD
Miljö- och konsumentnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-31

Frånvarande ledamöter
Anna Thunell (MP) §§ 70-75
Håkan Ampellindh (M) §§ 70-75
Närvarande ersättare
Barbara Bienkowska (S)
Nils-Ove Andersson (S)
Elisabeth Eländer (L)
Johnas Rundgren (C)
Kristofer Åberg (MP)
Gisela Carstinge (SD) §§ 60-68
Mats Westerlund (KD)
Övriga närvarande
Marianne Lidman Hägnesten, direktör
Ulrika Wahlström, enhetschef
Ronald Houben, enhetschef
Malin Urby, kvalitetscontroller
Frida Ramefelt, nämndsekreterare
Linda Granath, nämndsekreterare
Daniel Katzman, handläggare
Robert Eveby, handläggare
Johan Strand Eriksson, handläggare
Susanne Lindvall, handläggare
Elisabet Hedelind, handläggare
Helene Eliass, handläggare

Företrädare för Västerås Destilleri AB framträdde för nämnden med
anledning av beslutspunkterna §§ 68-69
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§60

DnrMOKN 1809118-

Val av protokollsjusterare
Beslut
Nämnden utser Henry Gergis (S) att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll.

Justerandes signatur
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DnrMOKN 1809100-

Beslut om offentliga ärenden och fastställande av
föredragningslista
Beslut
1. Nämnden fastställer föredragningslistan och beslutar att paragraferna
60-66 är offentliga vid dagens sammanträde.
2. Förvaltningen anmäler en informationspunkt om ett serverings ställe på
kajen som tas upp under punkten Övriga frågor, § 75.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

5(24)

VÄSTERÅS STAD
Miljö- och konsumentnämnden

§62

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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DnrMOKN 1809099-

Närvarande vid miljö- och konsumentnämndens presidium
Ärendebeskrivning
Närvarande vid presidiet, genomgången av den preliminära dagordningen,
den 23 maj 2022 klockan 10:00-10:30 var Anna Thunell (MP), Håkan
Ampellindh (M), Nils-Ove Andersson (S) och berörda handläggare. Monica
Stolpe Nordin (C) hade förhinder.

Justerandes signatur
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§63

Dnr MOKN 2022/00002-1.2.3

Information - Förvaltningen informerar
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Aktuellt på förvaltningen
- Tillsyn buller vid evenemang och uteserveringar under sommaren
- NKI-resultatet för 2021 (Nöjd-Kund-Index)
- Skultuna återvinningsverksamhet
- En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker, SOU
2021:95

Justerandes signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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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 22 april 19 maj 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
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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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
22 april - 19 maj 2022.
2. Förteckning över delegationsbeslut registrerade i Alk-T under perioden
22 april - 19 maj 2022.
3. Förteckning över delegationsbeslut registrerade i Ciceron under perioden
22 april - 19 maj 2022.

Justerandes signatur
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§66

DnrMOKN 1809656-

Anställningar
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Ingen anställning har gjorts sedan föregående sammanträde.
Helene Eliass nyanställd på förvaltningen presenterar sig.

Justerandes signatur
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§67

Dnr MOKN 2022/00057-4.2.4
MHF 2020-4052

Förbud och föreläggande enligt strålskyddslagen - Botifaar AB
Beslut
1. Miljö- och konsumentnämnden förbjuder Botifaar AB med
organisationsnummer 559245-0547, att tillhandahålla och förmedla
nedanstående produkter som är avsedda att appliceras på huden före
solariebestrålning och som kan förstärka den ultravioletta strålningens
verkningar:
a) TanExpress, Triple Beauty
b) TanExpress, HOT
c) TanExpress, BLACK
Förbudet är förenat med ett löpande vite på 5 000 kronor för varje
produktslag (1. a-c) som i strid med förbudet tillhandahålls eller förmedlas.
Kontroll att beslutet har följts görs en gång per kalendermånad.
2. Miljö- och konsumentnämnden förelägger även Botifaar AB att förstärka
systemet för ålderskontroll för solarieverksamheten inom fastigheten
Hjulsmeden 2. Förstärkningen ska säkerställa att ingen under 18 år kan
använda era solarium. Förstärkningen ska som minst innebära att:
a) Det ska endast vara möjligt att starta ett solarium i taget från ett och
samma konto.
b) Kontot ska vara knutet till ett specifikt personnummer och endast
person med e-legitimation tillhörande samma personnummer ska
kunna legitimera sig i appen för att få tillgång till kontot och köpa
soltid.
c) Det ska endast vara möjligt att köpa soltid via appen om användaren
befinner sig inom 0-50 meter från fastigheten Hjulsmeden 2.
Föreläggandet är förenat med ett löpande vite på 8 000 kronor för var och en
av punkterna 2. a-c ovan för varje kalendermånad som går utan att respektive
punkt uppfylls.
Detta beslut gäller omedelbart.
Beslutet fattas med stöd av 7 kap. 6-7 §§, 8 kap. 6-7 §§ och 10 kap. 3 §
strålskyddslagen (2018:396) samt 12 § Strålsäkerhetsmyndighetens
föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solanläggningar.
Detta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Uppsala, se Hur du
överklagar.
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Ärendebeskrivning
I samband med en inspektion den 6 oktober 2020 noterade miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen brister i bland annat systemet för ålderskontroll
vid köp av soltid och att verksamheten saluförde solkrämer som syftar till att
användas före solariebestrålning för att förstärka den ultravioletta
strålningens verkningar. Botifaar AB informerades om de konstaterade
bristerna och att verksamheten kommer få ett beslut på att bristerna ska
åtgärdas.
Miljö- och konsumentnämnden beslutade den 8 december 2020 bland annat
om att företaget ska förstärka ålderskontrollen och förbjöd även Botifaar AB
att saluföra eller förmedla solkrämer (bilaga 1 till detta tjänsteutlåtande).
Beslutet i sin helhet överklagades av Botifaar AB den 30 december 2020.
Förvaltningsrätten i Uppsala meddelade den 3 februari 2022 i dom FR 78-21
att överklagandet ska avslås och att miljö- och konsumentnämndens beslut
ska gälla på alla beslutspunkter (bilaga 2 till detta tjänsteutlåtande).
Vid uppföljande inspektion den 18 januari 2022 noterade miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen att Botifaar AB saluförde fler solkrämer än vad
tidigare beslut omfattats av. Miljö- och konsumentnämnden fattade därför ett
ytterligare förbud den 10 februari 2022 med beslutsnummer § 2022-97 för
verksamheten att saluföra och förmedla de tillkomna solkrämema.
När miljö- och hälsoskyddsförvaltningen den 12 april 2022 genomförde en
uppföljande inspektion för att kontrollera efterlevnad av de tidigare besluten
konstaterades att flera brister fortfarande kvarstår då Botifaar AB:s system
för ålderskontroll inte uppfyller de kraven som ställts samt att solkrämer
fortfarande salufördes.
Förslag till beslut har kommunicerats med verksamhetsutövaren. Inga
synpunkter har lämnats.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden lämnat följande
förslag till beslut:
1. Miljö- och konsumentnämnden förbjuder Botifaar AB med
organisationsnummer 559245-0547, att tillhandahålla och förmedla
nedanstående produkter som är avsedda att appliceras på huden före
solariebestrålning och som kan förstärka den ultravioletta strålningens
verkningar:
a) TanExpress, Triple Beauty
b) TanExpress, HOT
c) TanExpress, BLACK
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Förbudet är förenat med ett löpande vite på 5 000 kronor för varje
produktslag (1. a-c) som i strid med förbudet tillhandahålls eller förmedlas.
Kontroll att beslutet har följts görs en gång per kalendermånad.
2. Miljö- och konsumentnämnden förelägger även Botifaar AB att förstärka
systemet för ålderskontroll för solarieverksamheten inom fastigheten
Hjulsmeden 2. Förstärkningen ska säkerställa att ingen under 18 år kan
använda era solarium. Förstärkningen ska som minst innebära att:
a) Det ska endast vara möjligt att starta ett solarium i taget från ett och
samma konto.
b) Kontot ska vara knutet till ett specifikt personnummer och endast
person med e-legitimation tillhörande samma personnummer ska
kunna legitimera sig i appen för att få tillgång till kontot och köpa
soltid.
c) Det ska endast vara möjligt att köpa soltid via appen om användaren
befinner sig inom 0-50 meter från fastigheten Hjulsmeden 2.
Föreläggandet är förenat med ett löpande vite på 8 000 kronor för var och en
av punkterna 2. a-c ovan för varje kalendermånad som går utan att respektive
punkt uppfylls.
Detta beslut gäller omedelbart.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.
Kopia till
Botifaar AB
Traversgatan 17
721 38 Västerås

Justerandes signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-31

Dnr MOKN 2022/00031-4.2.2
Alk-T 50-2022-00162

Ansökan om provsmakningstillstånd - Västerås Destilleri AB
Beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att bifalla ansökan om stadigvarande
provsmakningstillstånd för Västerås Destilleri AB, organisationsnummer
559306-2846, vid tillverkningsstället Slakterigatan 10, 721 32 Västerås.
Ärendebeskrivning
Västerås Destilleri AB har ansökt om provsmakningstillstånd för tillverkning
av gin.
I alkohollagens 8 kap 7 § anges att den som tillverkar alkoholdrycker eller
alkoholdrycksliknande preparat från råvaror som produceras på den egna
gården och som har ett stadigvarande serveringstillstånd har rätt att, efter
anmälan till kommunen, vid tillverkningsstället erbjuda provsmakning av de
egenproducerade dryckerna eller preparaten.
Om sådant tillstånd saknas, får tillverkaren erbjuda provsmakning av
egentillverkade alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat vid
tillverkningsstället efter särskilt tillstånd för provsmakning.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att sökande inte uppfyller de
krav på provsmakningstillstånd som ställs upp i 8 kap 7 § Alkohollagen, då
sökande inte tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den
egna gården.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden lämnat följande
förslag till beslut:
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att avslå ansökan om stadigvarande
provsmakningstillstånd för Västerås Destilleri AB, organisationsnummer
559306-2846, vid tillverkningsstället Slakterigatan 10, 721 32 Västerås, då
sökande inte uppfyller alkohollagens krav gällande provsmakningstillstånd
enligt 8 kap. 7 §.
Beslutet fattas med stöd av 8 kap 7 § Alkohollagen (2010:1622).
Yrkanden
Anna Thunell (MP), Monica Stolpe Nordin (C), Carina Vallin (S), Henry
Gergis (S), Sture Larsson (L), Håkan Ampellindh (M), Magnus Edman (M),
Anders Wallquist (M) och Håkan Malmström (SD) yrkar bifall till att
godkänna Västerås Destilleri AB:s ansökan om stadigvarande
provsmakningstillstånd.

Justerandes signatur
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Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Dels förvaltningens
förslag till beslut, dels Anna Thunell (MP), Monica Stolpe Nordin (C),
Håkan Ampellindhs (M), m.fl. yrkande.
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt Anna Thunell (MP), Monica
Stolpe Nordin (C), Håkan Ampellindhs (M), m.fl. yrkande.
Kopia till
Västerås Destilleri AB
Slakterigatan 10
721 32 Västerås

Justerandes signatur
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Dnr MOKN 2022/00059-4.2.2
Alk-T 05-2022-00140

Ansökan om serveringstillstånd till slutet sällskap - Västerås
Destilleri AB
Nämnden ajournerar sig under behandlingen av ärendet.
Beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att avslå ansökan om stadigvarande
serveringstillstånd till slutet sällskap för Västerås Destilleri AB,
organisationsnummer 559306-2846, vid Slakterigatan 10, 721 32 Västerås,
då sökande inte uppfyller alkohollagens krav enligt 8 kap. 2 §.
Beslutet fattas med stöd av 8 kap 2 § Alkohollagen (2010:1622).
Beslutet kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Uppsala, se Information om
hur du överklagar.
Ärendebeskrivning
Västerås Destilleri AB har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd till
slutet sällskap.
18 kap. 2 § AL framgår att serveringstillstånd kan meddelas för servering till
allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap.
Eftersom kraven för tillstånd för stadigvarande servering till allmänheten är
högre än för tillstånd till servering i slutna sällskap respektive tillfälliga
tillstånd är det viktigt att frågan om den tänkta serveringen avser
allmänheten eller inte utreds vid tillståndsprövningen.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att sökande inte uppvisat
verksamhet som uppfyller kraven för ett slutet sällskap.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden lämnat följande
förslag till beslut:
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att avslå ansökan om stadigvarande
serveringstillstånd för slutet sällskap för Västerås Destilleri AB,
organisationsnummer 559306-2846, vid tillverkningsstället Slakterigatan 10,
721 32 Västerås, då sökande inte uppfyller alkohollagens krav enligt
8 kap. 2 §.
Beslutet fattas med stöd av 8 kap 2 § Alkohollagen (2010:1622).
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Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.
Kopia till
Västerås Destilleri AB
Slakterigatan 10
721 32 Västerås

Justerandes signatur
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§70

Dnr MOKN 2022/00033-1.7.1

Remiss - Naturvårdsverkets delredovisning av ett
regeringsuppdrag att främja en mer effektiv och enhetlig tillsyn
enligt miljöbalken
Beslut
Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till Miljödepartementet.
Ärendebeskrivning
Remiss från Miljödepartementet gällande Naturvårdsverkets delredovisning
av ett regeringsuppdrag om att främja en mer effektiv och enhetlig tillsyn
enligt miljöbalken, daterad 2022-03-25 och remitterad till berörda
myndigheter och kommuner i Sverige (Miljödepartementets dnr:
M2021/02410). Sista svarsdag 2022-06-10.
Naturvårdsverket har, tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten,
Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen och
länsstyrelserna, på regeringens uppdrag redovisat förslag om ändrad
tidsperiod för planer för tillsynsvägledning enligt 3 kap. 17 §
miljötillsynsförordningen (2011:13) och för den nationella tillsynsstrategin
enligt 3 kap. 20 §. Förslaget innebär att den nationella tillsyns strategins
längd bör omfatta en period om fyra år och att planer för tillsynsvägledning
bör omfatta en period om två år.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden lämnat följande
förslag till beslut:
Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till Miljödepartementet.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.
Kopia till
Milj ödepartementet
m.remissvar@regeringskansliet.se
marie .becker @regeringskansliet. se

Justerarides signatur
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§71

Dnr MOKN 2022/00020-1.7.1

Remiss - Handlingsplan för en hållbar plastanvändning i
Västerås 2022-2025
Beslut
Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Remiss från kommunstyrelsen gällande Handlingsplan för en hållbar
plastanvändning i Västerås 2022-2025, daterad 2022-03-29 och remitterad
till berörda nämnder och styrelser inom staden (kommunstyrelsens dnr: KS
2021/00021-1.4.1). Sista svarsdag 2022-07-06.
Handlingsplanen innehåller mål och aktiviteter som visar hur Västerås stad
ska arbeta långsiktigt för att uppnå en hållbar plastanvändning. Det
övergripande syftet är att skapa en tydlig styrning och gemensamma
prioriteringar inom följande fokusområden:
1. Medvetna inköp och smartare användning
2. Ökad materialåtervinning och sortering
3. Ökad kunskap om hållbar plastanvändning
Handlingsplanen innehåller även fristående vägledningar som ska hjälpa de
verksamheter inom staden som köper in eller använder plast att göra det på
ett sätt som bidrar till hållbar användning.
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.
Kopia till
Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@vasteras.se

Utdragsbestyrkande
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Dnr MOKN 2022/00055-1.3.2

Tillägg till reglemente för miljö- och konsumentnämnden - Lag
om tobaksfria nikotinprodukter
Beslut
Kommunfullmäktige antar, under förutsättning att Sveriges riksdag beslutar
om ny lag om tobaksfria nikotinprodukter, tillägg till reglemente för miljöoch konsumentnämnden inklusive revidering av laghänvisning, daterat den
10 maj 2022.
Ärendebeskrivning
En ny lag om tobaksfria nikotinprodukter förväntas beslutas av Sveriges
riksdag den 21 juni 2022. Den nya lagen förväntas träda i kraft den 1 augusti
2022. Lagstiftningen innebär bland annat att detaljhandlare måste anmäla till
kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus.
Produkterna kommer bara att få säljas till den som fyllt 18 är, den som säljer
produkterna ska förvissa sig om mottagarens ålder och inne på varje
försäljningsställe ska det finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med
information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksfria
nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år. Det kommer även att finnas
bestämmelser för hur förpackningarna får se ut och på vilket sätt de ska vara
märkta med hälsovaming. Som kompletterande bestämmelser till lagen
förväntas även förordning om tobaksfria nikotinprodukter införas. Syftet
med den nya lagen är skydda, framför allt barn och unga, mot
beroendeframkallande produkter.
Kommunen kommer tillsammans med Polismyndigheten vara ansvariga för
tillsynen på försäljningsställena. Kommunen behöver därför fatta beslut om
vilken nämnd som ska ansvara för att ta emot anmälningar från
försäljningsställen och bedriva tillsyn över dessa.
Med anledning av detta föreslås att kommunfullmäktige delegerar ansvaret
för kommunens uppgifter avseende tillsyn till miljö- och
konsumentnämnden, genom att skriva in ansvaret i nämndens reglemente.
Samtidigt föreslås en uppdatering med korrekt laghänvisning, Lag
(2018:2088) om tobak och liknande produkter, förs in under punkt 9 i § 1 i
reglementet.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden lämnat följande
förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar, under förutsättning att Sveriges riksdag beslutar
om ny lag om tobaksfria nikotinprodukter, tillägg till reglemente för miljö-
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och konsumentnämnden inklusive revidering av laghänvisning, daterat den
10 maj 2022.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.
Kopia till
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Dnr MOKN 2022/00044-1.4.2

Verksamhetsuppföljning - Delårsrapport 1, 2022, miljö- och
konsumentnämnden
Beslut
Delårsrapport 1 samt uppföljning av nämndens tillsyns- och aktivitetsplan
godkänns.
Ärendebeskrivning
Enligt anvisningar till delårsrapport ska nämnder och styrelser lämna en
analys av verksamhet och ekonomi per den 30 april samt prognos för hela
2022.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden lämnat följande
förslag till beslut:
Delårsrapport 1 samt uppföljning av nämndens tillsyns- och aktivitetsplan
godkänns.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.
Kopia till
Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@vasteras. se
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Dnr MOKN 2022/00056-1.4.2

Planeringsinriktning 2023-2026
Beslut
Planeringsunderlaget överlämnas utan politiskt ställningstagande till
kommunstyrelsen för vidare beredning.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har gett nämnder och styrelser i uppdrag att utifrån
planeringsinriktningens anvisningar lämna in ett planeringsunderlag för
2023-2026.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden lämnat följande
förslag till beslut:
Planeringsunderlaget överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, med tillägget ”utan
politiskt ställningstagande”, och att nämnden beslutar enligt detta.
Kopia till
Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@vasteras. se

Utdraesbestyrkande
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DnrMOKN 1809163-

Övriga frågor
Ärendeb eskrivning
Förvaltningen har fått en fråga från nämnden om ett serveringsställe vid
kajen och informerar om det.
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