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Frånvarande ledamöter
Monica Stolpe Nordin (C), 1 :e vice ordförande
Henry Gergis (S)
Magnus Edman (M)
Närvarande ersättare
Barbara Bienkowska (S)
Nils-Ove Andersson (S)
Kristofer Åberg (MP)
Gisela Carstinge (SD)
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Marianne Lidman Hägnesten, direktör
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Dnr MOKN 1809118-

Val av protokollsjusterare
Beslut
Nämnden utser Håkan Ampellindh (M) att tillsammans med ordföranden
justera dagens protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande
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§77
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DnrMOKN 1809100-

Beslut om offentliga ärenden och fastställande av
föredragningslista
Beslut
1. Nämnden fastställer föredragningslistan och beslutar att paragraferna
76-82 är offentliga vid dagens sammanträde.
2. Förvaltningen anmäler en informationspunkt om bevakning av e-post,
vasteras-adressen, under sommaren.

Justerandes sienatur

Utdraesbestvtkande

5(16)

VÄSTERÅS STAD
Miljö- och konsumentnämnden

§78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-20

DnrMOKN 1809099-

Närvarande vid miljö- och konsumentnämndens presidium
Ärendebeskrivning
Närvarande vid presidiet, genomgången av den preliminära dagordningen,
den 13 juni 2022 klockan 13:30-14:10 var Håkan Ampellindh (M), Monica
Stolpe Nordin (C), Håkan Malmström (SD) och berörda handläggare.

Justerandes sienatur

Utdraesbestyrkande
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§79

Dnr MOKN 2022/00002-1.2.3

Information - Förvaltningen informerar
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
1. Aktuellt på förvaltningen
- Information om Konsumentdagama i Eskilstuna
- Återvinningsverksamheten Skultuna
- Luftmätning
2. Antal inspektioner till och med maj
3. Månadsrapport till och med maj

Justerandes sienatur

0

1

Utdragsbestvrkande
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§80

SANIMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-20

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 20 maj 9 juni 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 sianatiif

Utdraesbestvrkande
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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
20 maj - 9 juni 2022.
2. Förteckning över delegationsbeslut registrerade i Alk-T under perioden
20 maj - 9 juni 2022.

Justerandes simato

Utdraasbestvrkande
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§82

DnrMOKN 1809656-

Anställningar
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Ingen anställning har gjorts sedan föregående sammanträde.
Jasmine Gustafsson och Ayham Al Zoubi, nyanställda på förvaltningen,
presenterar sig.

Justerandes sienatur

Utdraesbestvrkande
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Dnr MOKN 2022/00061-17.1

Remiss - Fördjupad konsekvensanalys för ny
riskklassningsmodell
Beslut
Förslag till yttrande godlcänns och överlämnas till Livsmedelsverket.
Ärendebeskrivning
Miljö- och konsumentnämnden i Västerås har fått Livsmedelsverkets
fördjupade konsekvensanalys angående ny modell för fastställande av
kontrollfrekvens for regelbunden riskbaserad offentlig kontroll, daterad
2022-05-10, på remiss (Livsmedelsverkets diarienummer 2020/01137).
Livsmedelsverket önskar synpunkter på den föreslagna modellen och
tillhörande konsekvensutredning senast den 19 juni 2022. Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen har begärt förlängd svarstid till den 23 juni.
Livsmedelsverket anger i missiv till remissen att remissinstanserna särskilt
ska lämna synpunkter på riktvärden för kontrolltid, justerade
beräkningstabeller för beräkning av riskklass och kontrollfrekvenser i ny
modell för fastställande av kontrollfrekvens för regelbunden riskbaserad
offentlig kontroll, samt på fördjupad konsekvensanalys.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till miljö- och konsumentnämnden
lämnat följande förslag till beslut:
Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till Livsmedelsverket.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.
Kopia till
Livsmedelsverket
livsmedelsverket@slv.se

Utdragsbestvrkande
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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 5591449417, 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 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 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.
Kommunicering med verksamheten har skett löpande i handläggningsprocessen.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden lämnat följande
förslag till beslut:

Justerandes signatur

Utdraesbeslvrlcande
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Miljö- och konsumentnämnden ansöker om att Förvaltningsrätten i Uppsala
beslutar om att Derik Restaurang AB med organisationsnummer 5591449417, 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

Justerandcs signatur

Utdraesbestvrkande
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Dnr MOKN 2022/00068-4.2.4
MHF 2022-2044

Förbud med vite - Restriktioner kring användning av rökrummen
på Reyan restaurang

Beslut
Miljö- och konsumentnämnden förbjuder Mehsen Gruppen AB,
Traversgatan 7, 721 38 Västerås med organisationsnummer 559146-4275
med verksamhet inom fastigheten Kuggstången 2 med stöd av Lagen om
tobak och liknande produkter LTLP (2018:2088), att senast tre veckor efter
beslutet tas emot:
Upplåta rökrummen för annat än för rökning, vilket innebär att:
a.
b.
c.
d.

Mat eller dryck inte får medtas i rummet.
Borden inte får vara uppdukade.
Spel eller annan form av underhållning inte får ske i rummet.
Dörren till rökrummet ska hållas stängd med undantag för passage in och
ut ur rummet.

Förbudet 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
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 som allmänheten har tillträde.
(LTLP 6 kap. 2 §)
Trots 6 kap. 2§ får rökning tillåtas i restauranger och på andra serverings
ställen i separata mm som särskilt avsatts för rökning. Ett rökrum får endast
utgöra en mindre del av serveringsstället yta. Rökrummens yta bör inte
överstiga 25 procent av den del av serveringsställets yta till vilken gästerna
har tillträde. Rökrummen ska vara belägna så att besökare inte behöver
passera genom dem för att nå andra delar av lokalen. I ett rökrum får bara
rökning förekomma. Ingen servering far ske i rökrum. Mat och dryck får inte
föras med in i rökrummet (6 kap. 6 §). Spelverksamhet, underhållning eller
liknande verksamhet får inte heller förekomma i rökrummet.

Justerandes sinnatur

Utdraesbestyrkande
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Reyan Restaurang erbjuder vattenpipssessioner som en del av sin restaurang
verksamhet. Restaurangen har två separata rökrum som endast är avsedda för
rökning.
Den 25 mars 2022 genomförde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen en
kontroll på verksamheten gällande rökning i serveringsdelen och rök
rummens funktion. Ingen rökning förekom i serveringsdelen. I rökrummen
fanns dryck på borden.
Miljö- och konsumentnämnden föreläde Mehsen Gruppen AB den 19 april
2022, beslutsnummer 2022-278, om restriktioner kring användning av rök
rummen på Reyan Restaurang.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen genomförde ett tillsynsbesök den 18
maj 2022 för att följa upp föreläggandet om restriktioner kring användningen
av rökrummen. Vid besöket förekom vatten och röd dryck i rökrummet.
Förslag till beslut med vite har kommunicerats med verksamhetsutövaren vid
kontrolltillfället. Inga synpunkter lämnades.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden lämnat följande
förslag till beslut:
Miljö- och konsumentnämnden förbjuder med vite Mehsen Gruppen AB,
organisationsnummer 559146-4275 med verksamhet inom fastigheten
Kuggstången 2 med stöd av Lagen om tobak och liknande produkter LTLP
(2018:2088), att senast tre veckor efter beslutet tas emot:
Upplåta rökrummen för annat än för rökning, vilket innebär att:
a.
b.
c.
d.

Mat eller dryck inte får medtas i rummet.
Borden inte får vara uppdukade.
Spel eller annan form av underhållning inte får ske i rummet.
Dörren till rökrummet ska hållas stängd med undantag för passage in och
ut ur rummet.

Förbudet 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
gäller även om restaurangen upplåts eller hyrs ut till slutna sällskap.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.
Kopia till
Mehsen Gruppen AB
Traversgatan 7, 721 38 Västerås

Justerandes signatur

Utdraesbestvrkande
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DnrMOKN 1809163-

Övriga frågor
Ärendebeskrivning
- Nämnden får information om att ha bevakning av sina vasteras-adresser
även under sommaren och att skicka vidare sådant som behöver registreras
till nämndens myndighetsbrevlåda.
- Ordföranden Anna Thunell (MP) tackar nämnden och förvaltningen för ett
bra arbete under våren och önskar alla en skön sommar.
- Håkan Ampellindh (M) tackar Anna Thunell, nämnden och förvaltningen
för ett bra samarbete och önskar alla en avkopplande semester.

Justeiandes signatur

Utdracsbestyrkaade
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