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Frånvarande ledamöter
Monica Stolpe Nordin (C), l:e vice ordförande
Henry Gergis (S)
Närvarande ersättare
Barbara Bienkowska (S)
Nils-Ove Andersson (S)
Elisabeth Eländer (L)
Johnas Rundgren (C)
Kristofer Åberg (MP)
Mats Westerlund (KD)
Övriga närvarande
Marianne Lidman Hägnesten, direktör
Ulrika Wahlström, enhetschef
Ronald Houben, tf enhetschef
Linda Granath, nämndsekreterare
Frida Ramefelt, nämndsekreterare
Ann Norberg, handläggare
Malin Urby, kvalitetscontroller
Daniel Katzman, handläggare
Ottar Kraemer, konsumentjuridisk handläggare
Robert Eveby, handläggare
Andreas Berg Mörén, handläggare
Nasrin Hormand, praktikant hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Justerandes sianatur

Utdraesbeslvrkande
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§87

DnrMOKN 1809118-

Val av protokollsjusterare
Beslut
Nämnden beslutar att utse Magnus Edman (M) att tillsammans med
ordföranden justera dagens protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkatide
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Dnr MOKN 1809100-

Beslut om offentliga ärenden och fastställande av
föredragningslista
Beslut
1. Nämnden fastställer föredragningslistan och beslutar att §§ 87-93 är
offentliga vid dagens sammanträde.
2. Håkan Malmström (SD) anmäler ett nämndinitiativ som tas upp som en
övrig fråga enligt § 97.
3. Nasrin Hormand, praktikant hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
medges rätt att närvara under sammanträdet.

Justerandes sicnatur

Utdraasbcstyrkande
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DnrMOKN 1809099-

Närvarande vid miljö- och konsumentnämndens presidium
Ärendebeskrivning
Närvarande vid presidiet, genomgången av den preliminära dagordningen,
den 22 augusti 2022 klockan 11:00-l 1:45 var Anna Thunell (MP), Håkan
Ampellindh (M), Monica Stolpe Nordin (C), Kristofer Åberg (MP) och
berörda handläggare.

Justerandes sitsnatur

Utdracsbestyrkande
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§90

Dnr MOKN 2022/00002-1.2.3

Information - Förvaltningen informerar
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
1. Aktuellt på förvaltningen
- Konsumentjuridisk rådgivning under sommaren
- Bullertillsyn vid evenemang och uteserveringar
- Rapportering från livsmedelskontroller under Cityfestivalen och
Västerås Summer Meet
- Aktuellt livsmedelsärende
- Bullerärende vid Ica-lagret
- Skultuna
2. Antal inspektioner till och med juli 2022

Justerandes signatur

Utdragsbeslvrkande
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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
10 juni - 18 augusti 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

Utdiaesbestyrkaiide
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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
10 juni - 18 augusti 2022.
2. Förteckning över delegationsbeslut registrerade i Alk-T under perioden
10 juni -18 augusti 2022.
3. Förteckning över delegationsbeslut registrerade i Ciceron under perioden
10 juni - 18 augusti 2022.

Justerandes sisnatur

Utdraasbestyrkande
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§93

DnrMOKN 1809656-

Anställningar
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har anställt Alisa Music som enhetschef för
miljötillsynsenheten. Hon börjar på förvaltningen den 17 oktober 2022.

Justcrandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr MOKN 2022/00084-4.2.4
MHF 2022-991

Förbud och föreläggande enligt Strålskyddslagen - A.J Studio
AB
Beslut
1. Miljö- och konsumentnämnden förbjuder AJ Studio AB med
organisationsnummer 559142-3040 att tillhandahålla och förmedla
nedanstående produkter som är avsedda att appliceras på huden före
solariebestrålning och som kan förstärka den ultravioletta strålningens
verkningar:
a. Supertan, Black Star,” Strong bronzer”
b. Supertan, Celebration, “Activator, Tanning lotion”
c. Supertan, Papaya & pomegranate, Tingle bronzer,” Feel it! Maximum
speed, bronzed skin!”
d. TanExpress, HOT, “Tingle Bronzer, Dark tanning lotion”
e. Devoted, Neon Rose “Streak-free/Stain-free natural bronzers”
f. Devoted, Filthy Rich Invitation only Black Bronzer “Exclusive Ultra Rich
g. Bronzing Lotion Formulated for the Tanning Elite”
h. Devoted, Black velvet, “Instant Activation - Anti-orange Mattifying
Black Bronzer”
Förbudet är förenat med ett löpande vite på 5 000 kronor för varje
produktslag (1. a-h) som i strid med förbudet tillhandahålls eller förmedlas.
Kontroll att beslutet har följts görs en gång per kalendermånad.
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.
Ärendebeskrivning
I samband med en uppföljande inspektion som miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen genomförde den 9 mars 2022, för att undersöka
om beslut § 2022-100, efterlevs, noterade vi att verksamheten ersatt de
solkrämer som saluförts i en varuautomat, med en skriftlig hänvisning till att
dessa istället går att köpa i hårsalongen intill.
Både solariet TanExpress Erikslund och den intilliggande hårsalongen
Studio 17 drivs av samma verksamhetsutövare A.J Studio AB.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkandc
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Vid uppföljande inspektion den 6 juli 2022 noterade miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen att AJ Studio AB återigen saluförde solkrämer
som omfattas av förbudet i 12 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter
(SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solanläggningar.
Verksamhetsutövaren har den 18 mars 2022 samt den 8 juli 2022 informerats
om att miljö- och konsumentnämnden har för avsikt att fatta beslut med krav
på åtgärder och därefter haft möjlighet att lämna synpunkter. Verksamheten
återkopplade den 28 mars 2022, där de framför att de anser att miljö- och
konsumentnämnden gör en felaktig tolkning av lagstiftningen och därmed en
felaktig bedömning om vilka solkrämer som omfattas av förbudet i 12 §
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och
artificiella solanläggningar. Inga synpunkter som har kommit in påverkar
nämndens bedömning i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden lämnat följande
förslag till beslut:
1. Miljö- och konsumentnämnden förbjuder A.J Studio AB med
organisationsnummer 559142-3040 att tillhandahålla och förmedla
nedanstående produkter som är avsedda att appliceras på huden före
solariebestrålning och som kan förstärka den ultravioletta strålningens
verkningar:
a. Supertan, Black Star,” Strong bronzer”
b. Supertan, Celebration, “Activator, Tanning lotion”
c. Supertan, Papaya & pomegranate, Tingle bronzer,” Feel it! Maximum
speed, bronzed skin!”
d. TanExpress, HOT, “Tingle Bronzer, Dark tanning lotion”
e. Devoted, Neon Rose “Streak-free/Stain-free natural bronzers”
f. Devoted, Filthy Rich Invitation only Black Bronzer “Exclusive Ultra Rich
g. Bronzing Lotion Formulated for the Tanning Elite”
h. Devoted, Black velvet, “Instant Activation - Anti-orange Mattifying
Black Bronzer”
Förbudet är förenat med ett löpande vite på 5 000 kronor för varje
produktslag (1. a-h) som i strid med förbudet tillhandahålls eller förmedlas.
Kontroll att beslutet har följts görs en gång per kalendermånad.
Detta beslut gäller omedelbart.
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
A J Studio AB
Gjutjämsgatan 2
721 33 Västerås

Justerandes sicnatiir

Utdraesbestvrkande
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Dnr MOKN 2022/00083-1.3.2

Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobaksfria
nikotinprodukter
Beslut
Kommunfullmäktige föreslås fastställa den föreslagna taxan för tillsyn enligt
lagen om tobaksfria nikotinprodukter och att taxan ska gälla från och med
den 1 januari 2023.
Ärendebeskrivning
Den 1 augusti 2022 trädde Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter i
kraft. Där står bland annat att detaljhandlare som ska sälja sådana produkter
till konsumenter först måste anmäla det till den kommun där verksamheten
bedrivs. För att kontrollera att reglerna i lagen följs får kommunen utföra
tillsyn.
Kommunen får ta ut avgifter för sin tillsyn och för handläggningen av
anmälan av den som bedriver anmälningspliktig försäljning enligt lagen.
Grunderna får bestämmas av kommunfullmäktige. Avgifterna ska spegla
kommunens faktiska kostnad för tillsynen och ska följa de allmänna krav om
självkostnadsprincipen som finns om kommunala taxor.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att tiden för tillsyn enligt
lagen om tobaksfria nikotinprodukter beräknas motsvara 1,5 timme per år.
Timavgiften förslås vara 1 180 kronor vilket motsvarar de kostnader staden i
genomsnitt har per timme för handläggningen som utförs inom
myndighetsområdet. Samma timavgift gäller bland annat för tillsyn enligt
lagen om tobak och liknande produkter.
För tillsyn som utförs för att följa upp konstaterade brister föreslås att den
som bedriver verksamheten ska betala för den faktiskt nedlagda
handläggningstiden för uppföljningen.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden lämnat följande
förslag till beslut:
Kommunfullmäktige föreslås fastställa den föreslagna taxan för prövning
och tillsyn enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter och att taxan ska
gälla från och med den 1 januari 2023.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.

Justerandcs signatur

Utdragsbestvrkande
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Kopia till
Kommunfullmäktige
kommunstyrelsen@vasteras.se

Justerandes sisnatur

Utdcaesbestvrkande
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Dnr MOKN 2021/00042-1.4.1

Miljö- och konsumentnämndens behovsutredning för perioden
2021-2023, reviderad version
Beslut
Behovsutredningen godkänns och läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska miljö- och
konsumentnämnden som tillsynsmyndighet utreda tillsynsbehovet för
myndighetens hela ansvarsområde utifrån miljöbalken. Behovsutredning ska
omfatta tre år och ses över minst en gång per år.
Motsvarande krav finns även inom livsmedelskontrollen medan andra
tillsynsområden, så som serveringstillstånd, tobak och receptfria läkemedel,
inte har samma detaljerade krav men ändå har tagits med i utredningen för
att ge en sammantagen bild över miljö- och konsumentnämndens behov.
Behovsutredningens syfte är att ta fram underlag som ska användas för att
planera tillsynen, så att tid och resurser används där riskerna bedöms vara
som störst. Syftet är också att redovisa och åskådliggöra det totala
resursbehovet för nämndens tillsynsansvar för de kommande tre åren.
Resultatet blir verksamhetens behov i antal timmar som jämförs med de
resurser som finns tillgängliga. Det innebär att behovsutredningen ger goda
förutsättningar för tydliga prioriteringar och resursmässiga avvägningar.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har med 24,9 årsarbetskrafter för styrd,
behovsprioriterad och händelsestyrd tillsyn samt 16,5 årsarbetskrafter för
skattefinansierad tillsyn och verksamhet tillgängliga resurser motsvarande
cirka 50 000 timmar per år.
Behovsutredningen visar att det totala behovet för verksamhetsåret 2022
motsvarar cirka 62 000 timmar, vilket ger ett underskott på cirka 12 000
timmar i resurser.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden lämnat följande
förslag till beslut:
Behovsutredningen godkänns och läggs till handlingarna.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur

Utdraesbestyrkande
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Dnr MOKN 2022/00089-1.2.3

Övriga frågor - Nämndinitiativ, Initiativ från (SD), Omedelbar
sanering av tippen i Skultuna
Beslut
Nämndinitiativet anmäls.
Ärendebeskrivning
Håkan Malmström (SD) anmäler ett nämndinitiativ med rubriken
"Omedelbar sanering av tippen i Skultuna".
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur

Utdraesbeslvrkande
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