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 Arbetsutskottets sammanträde 

 den 8 april 2015 

Arbetsutskottets protokoll 
 
Plats och tid: Miljöförvaltningen, Kungsängsvägen 27, sammanträdesrum 

”Kungssalen”, kl. 15.25 – 17.25 

 

Närvarande 
 

Politiker Tjänstemän från miljökontoret 

Bengt Fladvad ordförande Anna Axelsson  

Malin Sjöberg Högrell 2: vice ordförande Hannes Vidmark  

Göran Ågren ledamot Ann Wendel  

Leo Jager ledamot Karin Löfgren  

Nils Fall ledamot   

 
§ 1 Malin Sjöberg Högrell utses att tillsammans med Bengt Fladvad justera dagens 

protokoll. Justering bestäms äga rum torsdagen den 16 april kl. 16.00. 

 

§ 2 

 

Föredragningslistan fastställs med ändringen av informationsärende G så att 

Rapporten från Folkhälsorådet stryks. Under nämndsammanträdet kommer 

administrativa ärendet A1 att behandlas först. 

 

§ 3 
  
Informationsärenden 
 

 Info A: Internethandelsprojektet 2014-2015 Arbetsutskottet beslutar att 

förvaltningen skriver ett missiv i ärendet och skickar rapporten till Livsmedelsverket 

för kännedom. 

 

 Info C: Överklagade ärenden och domslut Arbetsutskottet beslutar om en 

redogörelse på nämndsammanträdet av överklagandet i ärende 2014-4359 Klagomål 

byggnadsåtgärder inom Hågadalen-Nåstens naturreservat Gottsunda 11:10 

 

 Info F: Frågor från politikerna och allmänheten Ny fråga från Hanna V Mörck 

anmäls: Hur ser det ut med reningen av vattnet som Uppsala Vatten och SLU-

forskare hade uppfunnit/upptäckt? 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?  

Ny fråga från Mattias Johansson anmäls: Hur går processen vid skapande av 

naturreservat till? Vilken är nämndens roll? 
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Karin Löfgren 

nämndsekreterare 

 
 

 

§ 4 
 
Ärenden 
 

Ärende M1: Hemställan om att förbjuda Systembolaget AB att bedriva 

försäljning av alkoholdrycker i centrala Uppsala under valborgsmässoafton den 

30 april 2015 

Arbetsutskottet föreslår beslut efter behandling i nämnd.   

 

Ärende M2: Yttrande angående överklagan av beslut gällande ansökan om 

serveringstillstånd, Ellagret i Uppsala AB med serveringsställe Skeppet 

Arbetsutskottet föreslår beslut efter behandling i nämnd. 

 

Ärende A1: Ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom miljö- och 

hälsoskyddsnämnden 
Arbetsutskottet föreslår beslut enligt förvaltningens förslag.  

 
Ärende R1: Yttrande över detaljplan för Sydvästra Gränby Centrum, samråd  

Arbetsutskottet föreslår beslut enligt förvaltningens reviderade förslag. 

 

 

 § 5 Sekreteraren upprättar en kompletterande föredragningslista med arbetsutskottets 

förslag till beslut. 

Bengt Fladvad Malin Sjöberg Högrell 

ordförande justerare 


