
1(2) 

 

 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 torsdagen den 27 augusti 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. Information om PFAS i Uppsalas grundvatten 

 

B. Information om genomförda kontrollprojekt inom livsmedelskontrollen 

(Presentation och handling från Livsmedelsverket) 

 

C. Information om projektet ”Tillsyn av förskolor, skolor och lekplatser inom gamla 

lertäkter” 
 

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

E. Meddelanden enligt förteckning (handling) 

 

F. Överklagade ärenden och domslut (handling) 
 

G. Frågor till miljöförvaltningen från politikerna och allmänheten 
Hur gör kommunala lantmäteriet för att synliggöra sig på miljöförvaltningen och vara 

tillgänglig för allmänheten? (anmäld i arbetsutskottet den 19 maj) 

I sommar har det förekommit rapporter i media om förekomst av metaller i badvatten. Finns 

det någon grund i antaganden att det kan vara farligt för människor? (anmäld i arbetsutskottet 

den 18 augusti) 

 

 



H. Konferenser och rapporter 

Göran Ågren rapporterar från två möten i Miljövårdsrådet. 

 

I. Aktuellt från förvaltningen 

 

J. Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från den 24 juni (handling) 

 

K. Arbetsutskottets protokoll från den 18 augusti (handling) 

 
 

Administrativa ärenden Arbetsutskottets 
förslag till beslut 

A1 Diarienr: 2015-4168 

Beslut om dispens för gallring 

Handläggare: Wiveka Petersén Viklund  

 

Att anta arbetsutskottets 

yttrande 

Remisser Arbetsutskottets 
förslag till beslut 

R1 Diarienr: 2015-3187 

Ansökan om upphävande av del av tillstånd enligt 

9 kap. miljöbalken, SLU Funbo-Lövsta 

Handläggare: Cecilia Möne 

 

Att anta arbetsutskottets 

yttrande 

 

OMEDELBAR JUSTERING  

R2 Diarienr: 2015-3562 

Detaljplan för kv. Takryttaren, samråd 

Handläggare: Hannes Vidmark  

 

Att anta arbetsutskottets 

yttrande  

R3 Diarienr: 2015-3409 
Fördjupad översiktsplan för Södra staden, samråd 

Handläggare: Hannes Vidmark 

 

Att anta arbetsutskottets 

reviderade yttrande 

R4 Diarienr: 2015-3410 
Program för Ulleråker, samråd 

Handläggare: Hannes Vidmark 

 

Att anta arbetsutskottets 

yttrande 

 


