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Kallelse 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden kallas till sammanträde 
Tid:  Tisdagen den 5 maj 2020 kl 18:00.  
Plats:  Largen och Viren på bottenvåningen i Alceahuset 

Övrig information:  
Då vi måste göra vårt yttersta för att minska smittspridning av Corona så har 
två salar bokats där vi kommer att hålla vårt sammanträde. Salarna kommer att 
vara sammanlänkade med videolänk för kommunikation. Tjänstgörande 
ledamöter kommer att vara i Largen och ej tjänstgörande ersättare kommer att 
vara i Viren. Mikael kommer att vara närvarande, Maria kommer att vara 
tillgänglig, övriga tjänstemän kommer ej att närvara och föredra ärenden på 
detta sammanträde. Om någon har frågor gällande något ärende går det bra att 
maila dessa frågor i förväg till nämndsekreteraren så vidarebefordras dessa till 
berörd tjänsteman för svar. Var vänlig att anmäl eventuell frånvaro i så god tid 
som möjligt före sammanträdet. 
 
Antalet personer som är smittade med Covid-19 ökar i hela länet. Vi har alla ett 
stort ansvar att inte sprida smitta, tänk därför på: 

 Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. 

 Under hela sammanträdet, i och utanför sammanträdesrummen ska 
avstånd om ca 2 meter hållas mellan alla personer.  

 Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld eller har andra 
symptom som kan vara Covid-19. 

 Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du begränsar dina sociala 
kontakter och undviker platser där människor samlas. 

 
Det är speciella tider som råder nu och vi måste ha överseende med 
situationen. Vi hoppas att allt kommer att gå tillbaka till det normala inom en 
snar framtid. 
 
Largen, är bokad för majoritetens gruppmöte från kl 17.30. 
Viren, är bokad för oppositionens gruppmöte från kl 17.30. 
 
Kaffe och smörgås finns tillhanda för dem som vill ha som vanligt. 
 
Ärendegenomgång ägde rum vid ordförandeberedningen tisdagen den 21 april 
2020 kl 15.00 i Kobban, plan 3. 
 
Anne-Li Hilbert 
Ordförande 
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Dagordning  

1.  Upprop och fastställande av 

dagordning  

  

2.  Val av justerare samt val om tid 

och plats för justering  

  

3.  Anmälan om övriga frågor   

4.  Anmälan om jäv   

5.  Månadsuppföljning jan-mars 2020 Christer Armstrand 
kommer ej att närvara 
 

 

6.  Föreläggande om skyddsåtgärder 

och efterbehandlingsåtgärder vid 

Kungsängens verksamhetsområde 

Karin Larsson 
kommer ej att närvara 
 

 

7.  Anmälan om vattenverksamhet Sofia Nöjd kommer 
ej att närvara 
 

 

8.  Anmälan om vattenverksamhet Sofia Nöjd kommer 
ej att närvara 
 

 

9.  Kurs och konferenser   

10.  Anmälningar och information   

11.  Redovisning av delegationsbeslut    

12.   Övriga frågor   

 


