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 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 
  
    

 

Postadress: Uppsala kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden • 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 43 14 

E-post: miljo-halsoskyddsnamnden@uppsala.se • www.uppsala.se 

 

 

 

KALLELSE 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden sammanträder onsdagen den 16 april kl. 16.15 i 

sammanträdeslokal "Kungssalen", Kungsängsvägen 27 i Uppsala. 

 

Observera att andra utbildningstillfället i introduktionsprogrammet äger rum 13.30-15.50 i 

Kungssalen den 16 april.  

 

FÖREDRAGNINGSLISTA 

Formella ärenden 

1. Val av protokolljusterare 

2.  Tid för justering 

3. Godkännande av föredragningslistan 

Informationsärenden 

 

A. Internethandelsprojekt 2014-2015 (handling och muntlig presentation) 

 

B. Information om kontroll av animaliska biprodukter (muntlig presentation) 

 

C. Anmälan om delegationsbeslut (handling och presentation av ett beslut) 

 

D. Meddelanden enligt förteckning (handling) 

 

E. Överklagade ärenden och domslut (handling och redogörelse av ärende 2014-4359) 

 

F. Frågor till miljöförvaltningen från politikerna och allmänheten  

Ny frågor anmäls: 

Hanna V Mörck: Hur ser det ut med reningen av vattnet som Uppsala Vatten och SLU-

forskare hade uppfunnit/upptäckt som presenterades på radio? Går det att rena bort alla 

föroreningar eller finns en fortsatt risk för dricksvattnet? 

Hur ska vi kunna minska eller helst få bort brandskummet så att inga ytterligare 

föroreningar tillförs dricksvattnet?  

Mattias Johansson: Hur går processen vid skapande av naturreservat till? Vilken är 

nämndens roll? 

 

G. Konferenser och rapporter 
 



H. Aktuellt från förvaltningen 

 

I. Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2015-03-04 

 

J. Två granskningar från kommunrevisionen (muntlig presentation) 

Kommunens hantering av avtal 

Kommunens visselblåsarsystem 

 

K. Arbetsutskottets protokoll 2015-04-08 

 

Myndighetsärenden Arbetsutskottets 
förslag till beslut 

1 Diarienr: MHN-2015-0072 
Hemställan om att förbjuda Systembolaget AB att 

bedriva försäljning av alkoholdrycker i centrala 

Uppsala 30 april 2015 

Att beslut fattas efter 

behandling i nämnd 

M2 Diarienr: MHN-2014-0162 
Yttrande angående överklagan av beslut gällande 

ansökan om serveringstillstånd, Ellagret i Uppsala AB 

Att beslut fattas efter 

behandling i nämnd 

OMEDELBAR JUSTERING 

 

Administrativa ärenden Arbetsutskottets 
förslag till beslut 

 

A1 Diarienr: 2015-1758 

Ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom 

miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Handläggare: Anna Axelsson  

 

Att anta arbetsutskottets 

yttrande 

 

Remisser Arbetsutskottets 
förslag till beslut 

R1 Diarienr: 2015-1077 
Remiss detaljplan för Sydvästra Gränby Centrum, 

samråd 

Handläggare: Hannes Vidmark 

 

Att anta arbetsutskottets 

reviderade yttrande 

OMEDELBAR JUSTERING 

 


