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 Frånvarande ledamöter 

 Emma Adehult (S) 

Anders Wallquist (M) §§ 49-58 

 

  

 Närvarande ersättare 

 Carina Vallin (S) 

Nils-Ove Andersson (S) 

Johan Lembke (C) 

Veronica Stensson (M) 

Tomas Hedlund (M) 

Ann-Sofie Karlström (SD) §§ 45-48 

Mats Westerlund (KD) 

  

 Övriga närvarande 

 Marianne Lidman Hägnesten, direktör  

Malin Urby, enhetschef  

Carina Tunner, kommunikationsstrateg  

Frida Ramefelt, nämndsekreterare  

Anna Dahlén, konsumentjuridisk rådgivare/nämndsekreterare  

Karolina Strömberg, handläggare  

Kristina Aspengren, handläggare  

Ottar Kraemer, konsumentjuridisk rådgivare  

Erika Kurberg, handläggare  

Linn Björling, handläggare  

Jonathan Holm, handläggare  

Sarah Hajirezai, handläggare  

Dimah Albenny, handläggare  

Sara Ahmad, handläggare  

 

 Marika Hämeeniemi, samordnare ungdomsdialog 

Murtada Al Turfi, ungdomskonsult ungdomsdialog 

 Asta Matikainen Lecklin, Kommunrevisor  

Barbara Conte, Kommunrevisor 
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§ 45 Dnr MOKN 1809118- 

Val av protokollsjusterare 

Beslut 

Miljö- och konsumentnämnden föreslår att utse Magnus Edman (M) att till-

sammans med ordföranden justera dagens protokoll.  
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§ 46 Dnr MOKN 1809100- 

Beslut om offentliga ärenden och fastställande av föredrag-
ningslista  

Beslut 

Miljö- och konsumentnämnden fastställer föredragningslistan och beslutar 

att ärendena 1-7 i föredragningslistan är offentliga vid dagens sammanträde.  

Ärendebeskrivning 

Ärende med §§ 45-51 är offentliga och behandlas under den öppna delen av 

sammanträdet. 

 

Förvaltningen anmäler två informationspunkter, Ut i Livet-mässan och 

Statskontorets rapport om ”Det oberoende konsumentstödet”.  

Informationspunkten om panttillsyn utgår.  
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§ 47 Dnr MOKN 1809099- 

Närvarande vid preliminär genomgång 

Ärendebeskrivning 

Närvarande vid den preliminära genomgången den 23 april 2019 klockan 

15:00-15:35 var Anna Thunell (MP), Håkan Nilsson (M), Monica Stolpe 

Nordin (C) samt berörda handläggare.  
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§ 48 Dnr MOKN 2019/00002-4.1.1 

Informationsärenden 2019, miljö- och konsumentnämnden 

Beslut 

Nämnden tackar för informationen 

Ärendebeskrivning 

 - Återvinningsverksamhet i Skultuna 

- Kommunrevisorerna Asta Matikainen Lecklin och Barbara Conte  

  informerar om sitt uppdrag 

- Marika Hämeenniemi och Murtada Al Turfi berättar om Ungdomsdialog i  

   Västerås 

- Projekt panttillsyn - informationspunkten flyttas till sammanträdet den 28   

  maj 

- Insatsövning i Västerås 

- Försäljning av båtbottenfärger  

- Fairtrade 2018 

- Ut i Livet-mässan 

- ”Det oberoende konsumentstödet” – Rapport från Statskontoret 

- NKI 2018 

- Marianne Lidman Hägnesten, direktör, informerar om studiebesök vid   

  Mälarporten i samband med juninämnden. 
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§ 49 Dnr MOKN 2019/00003-4.1.1 

Anmälan av inkomna handlingar 2019, miljö- och konsument-
nämnden 

Beslut 

Redovisningen över inkomna handlingar under perioden 7 mars - 15 april 

2019 läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Remisser från andra förvaltningar och myndigheter, samt anmälningsärenden 

som beslut och domar från andra myndigheter redovisas på en separat lista.  
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§ 50 Dnr MOKN 2019/00004-4.1.1 

Anmälan av delegationsbeslut och ordförandebeslut 2019, miljö- 
och konsumentnämnden 

Beslut 

Redovisningen över delegationsbeslut och ordförandebeslut under perioden 

7 mars - 24 april 2019 läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Delegeringsbeslut samt beslut fattade på ordförandedelegation registrerade 

under perioden som gått sedan utskick till föregående sammanträde redovi-

sas för nämnden i separat lista. Två beslut har fattats på ordförandedelegat-

ion.  
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§ 51 Dnr MOKN 1809656- 

Anställningar  

Beslut 

Nämnden tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Inga nyanställningar sedan förra sammanträdet.  

Dimah Albenny, Sarah Hajirezai som arbetar med livsmedelstillsyn och Sara 

Ahmad som arbetar med hälsoskydd presenterar sig.  
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§ 52 Dnr MOKN 2019/00039-1.7.1 

Remiss - Detaljplan för del av Västerås 4:85 och 4:86, Ved-
bobacken, Västerås, Dp 1888 

Beslut 

Miljö- och konsumentnämnden godkänner förslaget till yttrande som över-

lämnas till byggnadsnämnden. 

Miljö- och konsumentnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.        

 

Ärendebeskrivning 

En samrådsremiss har kommit från byggnadsnämnden till miljö- och konsu-

mentnämnden angående detaljplan för del av Västerås 4:85 och 4:86, Vedbo, 

Västerås, Dp 1888, daterad 2019-03-12. 

 

Planens syfte är att pröva möjligheten att planlägga för en höjning av Ved-

bobacken med 15 meter. Detta för att kunna förlänga pister, skapa ytterligare 

nedfarter och få högre fallhöjd. Även ny servicebyggnad med restaurang, fler 

parkeringsplatser och en ny dagvattendamm föreslås.      

 

Yrkanden 

Anna Thunell (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

 

Kopia till 

Byggnadsnämnden            
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§ 53 Dnr MOKN 2019/00048-4.2.4 
        MHF 2019-306 

Förbud med vite att erbjuda solarium till allmänheten  

Beslut 

Miljö- och konsumentnämnden förbjuder P&C Massage & Spa AB med or-

ganisationsnummer 559143-7651 att upplåta solarium inom fastigheten 

Barkbocken 4. Förbudet gäller fram tills att samtliga punkter nedan uppfyllts 

och redovisats till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen: 

 

1. Säkerställa att verksamheten har ett kontrollsystem som garanterar att 

personer under 18 år inte kan sola solarium 

2. Säkerställa att ingen kan bli oavsiktligen bestrålad från det konstant ly-

sande UV-röret i solariebädd nummer 2 

 

Förbudet i punkt 1 gäller med löpande vite om 5000 kr, för varje vecka som 

miljö- och hälsoskyddsförvaltningen konstaterar överträdelse av förbudet. 

Detta räknas från datumet för mottagandet av beslutet. 

 

Förbudet i punkt 2 gäller med löpande vite om 1000 kr, för varje vecka som 

miljö- och hälsoskyddsförvaltningen konstaterar överträdelse av förbudet. 

Detta räknas från datumet för mottagandet av beslutet 

 

Detta beslut ersätter tidigare beslut i ärendet. 

 

Beslutet fattas med stöd av 1 kap. 1 §, 7 kap. 6-7§§, 8 kap. 6-7 §§ och 10 

kap. 3 § strålskyddslagen (2018:396) samt med stöd av Strålsäkerhetsmyn-

dighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella sol- 

anläggningar.  

 

Beslut enligt denna lagstiftning gäller med omedelbar verkan. 

        

Ärendebeskrivning 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen genomförde den 5 februari 2019 en 

anmäld inspektion på den obemannade solariesalongen Solstudion Hälla som 

drivs av företaget P&C Massage & Spa AB. Den 8 februari 2019 skickades 

en inspektionsrapport till verksamhetsutövaren som uppmanades att åter-

koppla om hur och när företaget tänkt åtgärda bristerna.  
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Eftersom ingen återkoppling skedde genomförde förvaltningen en oanmäld 

uppföljande inspektion den 11 mars 2019. Vid den uppföljande inspektionen 

kvarstod samtliga brister. 

 

Verksamhetsutövaren saknar ett kontrollsystem som säkerställer att personer 

under 18 år inte kan sola solarium. Verksamhetsutövaren har installerat det 

kombinerade betal- och id-kontrollsystemet SunApp men lokalen är både 

obemannad och olåst. Betalning av solning kan även genomföras med mynt 

om kunden inte använder SunApp. Det finns en skylt som informerar om 18-

års åldersgräns, den var placerad på verksamhetens städdörr och inte synligt 

intill varje solarium som upplåts i verksamheten. Solariebädd nummer 2 av 

märket Ultra Tan Zenith har ett konstant lysande UV-rör i solariets uppfällda 

överdel som avger UV-strålning ut i rummet. Solariebädd nummer 7 av mär-

ket Harpo Lumina 3603 är utrustat med UV-rör i nederdelen som har ekvi-

valenskod 100-R-50/6,0 men det godkända ekvivalenskodsintervallet enligt 

solariebäddens märkning är 100-R-(28-37)/(3,3-4,5). Miljö- och konsument-

nämnden fattade den 13 mars 2019 därför beslut om förbud att upplåta sola-

rium inom fastigheten Barkbocken 4 i Västerås kommun. Verksamhetsutö-

varen mottog beslutet den 23 mars 2019. 

 

Förvaltningen genomförde en oanmäld uppföljande inspektion på Solstudion 

Hälla den 1 april och 17 april 2019 för att kontrollera att förbudet följs. Lo-

kalen var fortfarande obemannad och olåst, betalning med mynt utan ålders-

kontroll var möjlig och solariebädd nummer 2 av märket Ultra Tan Zenith 

har ett konstant lysande UV-rör i solariets överdel. Ny brist hade även till-

kommit då det var möjligt att sola mellan 24-25 minuter i samtliga solarier. 

Verksamhetsutövaren hade satt upp skyltar om 18-års åldersgräns intill varje 

solarium. Det var inte möjligt att kontrollera solariebädd nummer 7 eftersom 

solariet var avstängt vid inspektionen.  

 

Den 26 april 2019 genomförde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen en an-

mäld uppföljande inspektion på verksamhetsutövarens begäran. Vid in-

spektionen justerade verksamhetsutövaren soltiden till max 15 minuter. 

Verksamhetsutövaren meddelar på plats att solariebädd nummer 7 inte 

kommer tas i bruk, därför kontrollerades inte den bädden. Solariebäddarna 

måste ha UV-rör med ekvivalenskodsintervall som är godkända för varje 

modell. Vid inspektionen visade verksamhetsutövaren hur kontrollsystemet 

SunApp fungerade. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att appen 

inte är tillräckligt som kontrollsystem när det gäller både mynt- och kortbe-

talning. Solariebädd nummer 2 har fortfarande ett konstant lysande UV-rör.  

 

Beslutet har kommunicerats med verksamhetsutövaren. Synpunkter som 

påverkar beslutet har inkommit och kontrollerades den 26 april 2019.  
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Yrkanden 

Anna Thunell (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

P&C Massage & Spa AB 
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§ 54 Dnr MOKN 2019/00011-1.7.1 

Remiss - Avfallsplan 2020-2030 med renhållningsordning och 
föreskrifter 

Beslut 

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till VafabMiljö. 

 

Miljö- och konsumentnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.         

Ärendebeskrivning 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har getts möjligheten att yttra sig över 

ny regional avfallsplan och renhållningsordning avsedd att gälla från och 

med 1 januari 2020. Den regionala planen består av: 

1. Avfallsplan 2020-2030 

2. Bilagor 1-9 

3. Renhållningsföreskrifter 

      

Yrkanden 

Anna Thunell (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.       

Kopia till 

VafabMiljö Kommunalförbund 

info@vafabmiljo.se             

              

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

16 (19) 
Miljö- och konsumentnämnden 2019-05-07 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 55 Dnr MOKN 2019/00025-1.7.1 

Motion från (M) om gemensam handläggning av tillstånd 

Beslut 

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande och överläm-

nar det till kommunstyrelsen.        

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har remitterat en motion från moderaterna angående 

gemensam handläggning av tillstånd, till miljö- och konsumentnämnden och 

individ- och familjenämnden. 

Elisabeth Unell (M) och Håkan Nilsson (M) föreslår att kommunfullmäktige 

ska besluta att Västerås stad utreder möjligheten att förlägga handläggning 

och beslut avseende tillstånd för alkoholservering, tobaksförsäljning och 

livsmedelshantering till samma förvaltning/nämnd samt att befintliga resur-

ser i serveringstillstånds verksamhet förs över till aktuell nämnd. 

Remissvaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda den 15 maj 2019.      

Yrkanden 

Anna Thunell (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.       

Kopia till 

kommunstyrelsen@vasteras.se              
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§ 56 Dnr MOKN 2019/00045-1.4.2 

Månadsrapport 2019, miljö- och konsumentnämnden 

Beslut 

Miljö- och konsumentnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

       

Ärendebeskrivning 

Från och med 2019 ska alla nämnder göra en månadsrapportering till kom-

munstyrelsen per mars, maj, september, oktober och november. Från 2020 

görs även en rapport per februari. Från att ha varit informationsärenden 

kommer de nu att bli beslutsärenden i kommunstyrelsen. Månadsrapporterna 

kompletterar delårsboksluten. 

Rapporteringen sker i Hypergene, stadens portal för verksamhetsstyrning 

men månadsrapporterna bör, enligt anvisningarna, även redovisas och bes-

lutas i nämnden.  

I bilaga finns månadsrapporten för miljö- och konsumentnämnden för mars 

2019.  

Yrkanden 

Anna Thunell (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.       
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§ 57 Dnr MOKN 2019/00043-1.3.5 

Ledningens genomgång i miljö- och konsumentnämnden 2019 

Beslut 

Informationen förklaras mottagen.        

Ärendebeskrivning 

Miljö- och konsumentnämnden med förvaltning har ett integrerat lednings-

system för kvalitet, arbetsmiljö och miljö. Enligt ISO-standarderna för kva-

litet- och miljöledning ska ledningens genomgång genomföras regelbundet. 

Nämnden informeras därför en gång per år om läget vad gäller ledningssy-

stemen. Samtidigt beslutas om eventuella förändringar i vision, verksam-

hetsidé och övergripande policy. Även kvalitets-, miljö- och arbetsmiljömål 

för aktuellt år ska beslutas.      

Proposition 

Ordföranden finner efter överläggning att nämnden är överens om att 

behandla ärendet som ett informationsärende vid dagen sammanträde och att 

ärendet återkommer för beslut vid ett kommande sammanträde.  
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§ 58 Dnr MOKN 1809163- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

Inga övriga frågor vid dagens sammanträde.      

 

 


