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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 26 februari kl. 16.15 i 
sammanträdeslokal "Kungssalen", Kungsängsvägen 27 i Uppsala. 
 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
 

Formella ärenden 

1. Val av protokolljusterare 

2.  Tid för justering 

3. Godkännande av föredragningslistan 

Informationsärenden 

A. Anmälan om delegationsbeslut 2014-01-10 till 2014-02-09 (delegationsbeslut på 
insidan och pärm på bordet samt diskussion om hur presentation av kontorets 
delegationsbeslut kan utvecklas)  

B1. Vattenkvalitet bassängbad 2013 (handling och presentation) 

B2. Information om svar från Uppsala vatten och avfall AB angående arbete med att 
utveckla källsortering (presentation) 

C. Meddelanden enligt förteckning 2014-01-10 till 2014-02-09 (insidan och pärm på 
bordet) 

D Överklagade ärenden och domslut 2014-01-10 till 2014-02-09  

E. Frågor till miljökontoret från politikerna och allmänheten 
Hur ser ansvarsfördelningen mellan nämnden och Konsumentverket ut, för tillsyn 
inom kemikalieområdet när det gäller leksaker? (fråga från Mari Rosenkvist) 
Hur ser fördelningen av hyreskostnader ut på Stationsgatan? (fråga från Stephen 
Schad) 
Hur är utfallet av överklagade ärenden inom områdesskydd? (fråga från majoriteten) 
Vilka aspekter av hygien kontrolleras i tillsynen för att minska smittspridning på 
förskolor? Kontrolleras variationen av antalet sjukdagar mellan olika förskolor? 
(frågor från Nils Fall) 



F. Konferenser och rapporter 
Rapport från: 

- Miljövårdsrådets föreläsning om stadsodling 
- Folkhälsorådet 

G. Aktuellt från kontoret 
Information om: 

- Kommunens organisationsöversyn 
- Kontorets arbete med klarspråk 

H. Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från den 29 januari 

I. Arbetsutskottets protokoll från den 18 februari 2014 

Myndighetsärenden AU:s förslag till beslut 

M1 Diarienr: 2013-5691 
Anmälan om att bedriva förskola, Jensen Education 
School AB, Luthagen 67:7 
Handläggare: Elisabet Aronsson  

Att beslut fattas efter 
behandling i nämnden 

Administrativa ärenden AU:s förslag till beslut 

A1 Diarienr: 2014-275 
Revidering av taxa inom miljöbalkens område 
(reviderad handling) 
Handläggare: Hannes Vidmark/Ann Wendel 

Att anta arbetsutskottets 
reviderade yttrande 
 

A2 Diarienr: 2013-5042 
Ändrade sammanträdestider för miljö-och 
hälsoskyddsnämnden  
Handläggare: Dominique Johansson 

Att anta arbetsutskottets 
yttrande 

Remisser AU:s förslag till beslut 

R1 Diarienr: 2009-4370  
Yttrande över remiss från mark- och miljödomstolen 
angående fortsatt och utökad verksamhet vid Kemwell 
AB, Boländerna 12:6  
Handläggare: Marie-Louise Nilsson 

Att anta arbetsutskottets 
yttrande 

 
OMEDELBAR JUSTERING 

R2 Diarienr: 2014-497 
Yttrande över förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om nya livsmedel 
(reviderad handling) 
Handläggare: Anna Brådenmark 

Att anta arbetsutskottets 
reviderade yttrande 
 
OMEDELBAR JUSTERING 

 


