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 Datum 2013-11-05 
  
 
  
 
 Arbetsutskottets sammanträde 
 den 5 november 2013 
 
 
 
Arbetsutskottets protokoll 
 
Plats och tid: Miljökontoret, Kungsängsvägen 27, sammanträdesrum 
”Kungssalen”, kl. 15.15 –16.30 
 
Närvarande 
 
Politiker Tjänstemän från Miljökontoret 
Urban Wästljung ordförande Anna Axelsson Lars Wedlin  
Therez Olsson 1:e vice ordförande Hannes Vidmark Karin Svensson 
Helena Busch-Christensen ledamot Anna Brådenmark Karin Löfgren 
Stephen Schad ledamot Ann Wendel  
Rafael Waters ledamot Mikael Odervång  
Mari Rosenkvist tf ledamot   

(Helena Busch-Christensen deltar inte under ärende R3 på grund av jäv). 
 
§ 1 

 
Rafael Waters utses att tillsammans med Urban Wästljung justera dagens protokoll. 
Justering bestäms äga rum onsdagen den 13 november kl. 16.00 

 
§ 2 

 
Föredragningslistan fastställs  

 
§ 3 

  
Informationsärenden 
 

A. Anmälan om delegationsbeslut (Insidan, pärm på bordet och muntlig presentation 
av tre beslut)  

B. Information om ombyggnad av Björklinge vattenverk  

C. Meddelanden enligt förteckning (Insidan och pärm på bordet) 

D. Överklagade ärenden och domslut 2013-09-28—2013-10-24 Mer information om 
ärende 2013-4016 om avverkningar i Naturreservat Lunsen 

 
E. 

 
Frågor till miljökontoret från politikerna och allmänheten  
Fråga från Mari Rosenkvist om hur miljökontoret arbetar med 
jämställdhetsintegrering. Anna Axelsson svarar. 
Redogörelse för åtgärdsprogram för buller av Hannes Vidmark.  
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Hannes Vidmark lägger ut artikeln Myter om buller på webbplatsen Min nämnd. 
Följande frågor anmäldes: 
Vilka regler finns när det gäller nedgrävning av hästar och andra djur? (Fred 
Eriksson) 
Vilka bullernivåer kommer att finnas i staden i framtiden? (Rafael Waters) 
Finns på samma sätt prognoser för luftföroreningar och särskilt för partiklar i luft? 
(Rafael Waters) 
Hur ser tillsyn av kemikalier i varor i leksaksindustrin ut?  (Mari Rosenkvist) 
 

F. Konferenser och rapporter  
FAH - Mari Rosenkvist och Björn Smeds rapporterar.  
Presidiemöte med folkhälsorådet - Therez Olsson rapporterar  
Styrgrupp inom samhällsbyggnad – Therez Olsson och Göran Ågren rapporterar 

G. Aktuellt från kontoret  

H. Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från den 16 oktober 

I.   Arbetsutskottets protokoll från den 5 november 

 
§ 4 

 
Ärenden 
Ärende M1: Tillsynsärende M/A Prinsessan Estelle 
Arbetsutskottet föreslår beslut efter behandling i nämnd. 
 

Ärende M2: Tillsynsärende Cherry Konfekt 
Arbetsutskottet föreslår beslut efter behandling i nämnd. 

 
Ärende A1: Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträdestider 
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta enligt kontorets förslag med ändringar. 

  
Ärende R1: Motion av Emma Wallrup m fl om ökad insamling av matavfall 

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta enligt kontorets förslag 

 

Ärende R2: Detaljplan för del av kvarteret Kantorn, remiss från plan- och 
byggnadsnämnden 

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta enligt kontorets förslag med ändringar.  
 

Ärende R3: Detaljplan för kvarteret Bredablick, remiss från plan- och 
byggnadsnämnden 

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta enligt kontorets förslag. 
 

Ärende R4: Detaljplan för del av kvarteret Diset m fl, remiss från plan- och 
byggnadsnämnden  

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta enligt kontorets förslag med ändringar. 

 

Ärende R5 Yttrande över remiss om ändrade gränsmängder för tunga 
eldningsoljor enligt Sevesoregelverket 
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Arbetsutskottet föreslår beslut efter behandling i nämnd. 

 

Ärende R6 Yttrande över betänkande SOU 2013:50 en väg till ökad tillsyn: 
marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak 

Arbetsutskottet föreslår besluta enligt kontorets förslag. 
 

§ 5 Sekreteraren upprättar en kompletterande föredragningslista med arbetsutskottets 
förslag till beslut. 

 
 
Karin Löfgren 
nämndsekreterare 
 
 
 
Urban Wästljung Rafael Waters 
ordförande justerare 

 


