
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 
Miljö- och byggnadsnämnden 2004-04-27 
 
 
Plats och tid Stadshuset, Kumla, klockan  17.30-19.30 
  
 
Beslutande Carl-Gustav Thunström, ordf (s) Tony Larsson-Malmberg (fp) 
 Bert Eriksson (s) Jörgen Elfström (v) 
 Sven-Inge Carlsson (s) Elisabeth Ekestubbe (m) tjg ers 
 Per Bergdahl (s) tjg ers §§ 28-39 
 Sten Persson (s) Gerth Thorstensson (fp) tjg ers 
 Roger Arvidsson (s) §§ 40-46  
 Margurite Landin (c)   
 Dan Schöllin (kd)  
 
Ej tjg ersättare Gert Thorstensson (fp) §§ 28-39  Gun-Britt Ahlin (s) 
 Sven-Håkan Trygg (s) Conny Roos (s) 
 Kjell Karlsson (s)  
 
Övriga Peter Eriksson Kurt Larsson 
 Rolf Ohlsson  
 
Justerare Bert Eriksson 
 
Sekreterare .................................................... §§ 28-46 
 Rolf Ohlsson                                 
 
Ordförande ....................................................... 
 Carl-Gustav Thunström 
 
Justerare ...................................................... 
 Bert Eriksson 
 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Miljö- och byggnadsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2004-04-27 
 

Datum för uppsättande 2004-04-30 Datum för nedtagande 2004-05-22 
 

Förvaringsplats Miljö- och byggnadsnämndens expedition 
  
  
Underskrift ...................................................... 
 Rolf Ohlsson 
Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2004-04-27 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-04-19 
  
 MBN §  28        

 
Studieresa för miljö- och byggnadsnämnden 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret föreslår att en gemensam endags studie- 
resa genomförs för ledamöter och personal den 26 augusti 2004 till 
Enköping, Nykvarn och eventuellt Järna. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Förslag till studieresa godkännes. 
_____ 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2004-04-27 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-04-19 
  
 MBN §  29        

 
Budget 2005. Flerårsbudget 2006-2007. Principdiskussion. 

Ärendebeskrivning Förvaltningschef Kurt Larsson informerar om alternativa förslag till 
besparingar och kostnadsökningar. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2004-04-27 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-04-19 
  
 MBN §  30        

 
Budgetuppföljning, månadsrapport mars 2004 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret har den 1 april 2004 upprättat budget- 
uppföljning, månadsrapport mars 2004. 
 

Arbetsutskottets förslag Budgetuppföljning, månadsrapport mars 2004 godkännes. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2004-04-27 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-04-19 
  
 MBN §  31        

 
Verksamhetsplan för miljö- och hälsoskydd år 2004 

Ärendebeskrivning Enligt förordning om tillsyn enligt Miljöbalken skall miljö- och bygg- 
nadsnämnden för varje år upprätta en plan för hur tillsynsarbetet skall 
bedrivas. 
 
Miljöchef Peter Eriksson har den 1 april 2004 upprättat förslag till 
verksamhetsplan för miljö- och hälsoskydd år 2004. 
 

Arbetsutskottets förslag Verksamhetsplan för miljö- och hälsoskydd år 2004 antas. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2004-04-27 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-04-19 
  
 MBN §  32 Dnr 408/2001.427 

 
Sannahed 19:1. Motorstadion Sannahed. 

Ärendebeskrivning KMSK Indianerna har lämnat in anmälan enligt 21 § förordning 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan avser befintlig 
motorsportbana. 
 
Miljöinspektör Pirkko Öhrn har den 9 mars 2004 upprättat tjänsteut- 
låtande. 
 

Arbetsutskottets förslag Tjänsteutlåtandet antas som miljö- och byggnadsnämndens yttrande. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt tjänsteutlåtandet med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 
26 kap, 9 § och med hänvisning kap 2 § 3 föreläggs KMSK Indianer- 
na vidta följande åtgärder för verksamheten på fastigheten Sannahed 
19:1. 
 
1. Verksamheten skall bedrivas i överensstämmelse med vad som 
     angetts i anmälan om inget annat förskrives nedan. 
 
2. Flytande farligt avfall skall förvaras tät, invallad yta under tak  
    eller annat lämpligt regnskydd. Invallningen skall rymma minst 
    största behållarens volym plus 10% av de övrigas sammanlagda 
    volym. 
 
3. Förrådsutrymmet för metanol skall vara invallad. 
 
4. Tak skall anordnas över dieselcisternens invallning. 
 
5. Om olägenheter uppkommer skall åtgärder vidtas omedelbart. 
_____ 
 
 
 

Expediering   KMSK Indianerna                                                                                                 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2004-04-27 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-04-19 
  
 MBN §  33 Dnr 415/2003.214 

 
Kv. Fiskalen. Götgatan – Vattugatan. Ändring av detaljplan. 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 9 december 2003, § 142, 
att programförslaget godkännes, miljö- och byggnadskontoret får i  
uppdrag att påbörja detaljplanearbetet med programförslaget som  
underlag. 
 
Fyra skissförslag föreligger till utformning av ny bostadsbebyggelse 
i kvarteret. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (ledningsgruppen för fysisk plane- 
ring) har den 9 mars 2004 föreslagit att två (Alton arkitekter AB och 
Husplan Arkitekter AB) av de fyra förslagen bearbetas ytterligare. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 9 mars 2004, § 20, att 
detaljplanesamråd enligt Plan- och bygglagen 5:20 och 5:21 skall 
göras utifrån Alton arkitekter AB:s och Husplan Arkitekter AB:s 
bearbetade förslag. 
 

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag i avvaktan på kommunstyrelsens behandling av 
ärendet. 
 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott (ledningsgruppen för fysisk  
planering) har den 20 april 2004 beslutat förorda Husplan Arkitekter 
AB:s bearbetade förslag. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Detaljplanesamråd enligt Plan- och bygglagen 5:20 och 5:21 skall  
göras utifrån Husplan Arkitekter AB:s bearbetade förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2004-04-27 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-04-19 
  
 MBN §  34 Dnr 90/2004.214 

 
Stene 1:35. Sillagatan 24. Åbytorp. Ändring av detaljplan och 
nybyggnad av garage. 

Ärendebeskrivning Förfrågan föreligger om nybyggnad av garage ca 70 m2 på fastigheten 
Stene 1:35 vid Sillagatan i Åbytorp. 
 
Enligt gällande detaljplan (byggnadsplan fastställd 1963) utgör be- 
rörd del av fastigheten parkmark. Kommunen har inte haft intresse  
hittills att förvärva marken. 
 
Nybyggnaden kan ej rubriceras som mindre avvikelse eller genom- 
föras som tillfällig åtgärd. Detaljplaneändring (ev. enkelt planför- 
farande) erfordras. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 9 mars 2004, § 21, att 
bygglov för garage kan påräknas om detaljplanen ändras och fastig- 
hetsreglering sker. Detta förutsätter avtal som reglerar kostnader m.m 
med sökanden. 
 
En detaljplaneändring med s.k. enkelt planförfarande är utskickat på 
samråd till berörda. Yttrande skall lämnas senast den 19 april 2004. 
 
Föreligger även ansökan om bygglov för garage samt tillbyggnad av 
bostadshus. 
 

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut i avvaktan på redogörelse för sam- 
rådet. 
 

 Stadsarkitekt Kurt Larsson har den 20 april 2004 upprättat särskilt 
utlåtande. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Detaljplaneförslaget antas enligt Plan- och bygglagen kap 5 § 29. 
_____ 
 
 

                                                                                                      forts 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2004-04-27 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-04-19 
  
 MBN §  34  forts Dnr 90/2004.214 

 
Stene 1:35. Sillagatan 24. Åbytorp. Ändring av detaljplan och 
nybyggnad av garage. 

 Detta beslut får enligt 13 kap 1 och 5 §§ Plan- och bygglagen över- 
klagas av den som senast under utställningstiden framfört synpunkter 
som inte tillgodosetts. Se besvärsbilaga. 

 
Justering av protokollet med beslutet tillkännagives på kommunens  
anslagstavla 2004-04-30. 
 

 

Expediering Länsstyrelsen i Örebro län 
Johan Gullberg 
Iréne Persson 
Åbytorps Vägförening 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2004-04-27 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-04-19 
  
 MBN §  36 Dnr 46/2004 

 
Merkurius 1. Marsvägen 10. Kumla Förpacknings AB. 
Tillbyggnad av industri. Avvikelse från detaljplan. 

Ärendebeskrivning Föreligger förfrågan om möjligheten att bygga till i etapper med 
totalt ca 1 900 m2 lokaler. Tillbyggnaderna berör prickad mark (ca  
1 000 m2 ) som inte får bebyggas enligt detaljplan fastställd 1976.  
Avståndet till närmaste bostadshus vid Bondgårdsgatan är ca 70 m  
från bestämmelsegränsen och blir enligt förslaget 66 m. 
Detaljplanen anger också att högst en tredjedel av tomten får bebygg- 
as. Tomten som idag är bebyggd till 12 % blir efter förslaget utnyttjad 
till 35 %. Byggnadshöjden planeras till ca 7 m och anges i planen till  
max 8 m. Verksamheten är i sig inte störande. De eventuellt störande  
transporterna avskärmas ytterligare av de planerade byggnaderna. 
 

Arbetsutskottets förslag Avvikelsen bedöms vara av sådan omfattning att planändring torde  
krävas. Berörda närboende bereds möjlighet att lämna samrådsyttran- 
de innan beslut tas om krav på planändring (enkel eller normal). 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 

 

Expediering Kumla Förpacknings AB 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2004-04-27 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-04-19 
  
 MBN §  38        

 
Plan för rena schaktmassor 

Ärendebeskrivning Enligt det av kommunfullmäktige i mars 2004 antagna Plan- bygg- 
och bostadsprogrammet 2004-2006 skall en plan för omhändertagan- 
de av schaktmassor tas fram. Projektet är prioriterat till 1 d.v.s. myck- 
et angeläget. 
 
Miljö- och byggnadskontoret har den 1 april 2004 upprättat förslag  
till plan. 
 

Arbetsutskottets förslag Förslaget godkännes för samråd till berörda. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2004-04-27 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-04-19 
  
 MBN §  39        

 
Naturgas till Östergötlands och Örebro län etapp V. Samråd. 

Ärendebeskrivning Sydkraft har för samråd enligt Miljöbalken översänt ett förslag på 
alternativa stråk till ledningssträckning av en naturgasledning. 
 
Stadsarkitekt Kurt Larsson har den 20 april 2004 lämnat yttrande. 
 
Ärendet kommer även att behandlas av kommunstyrelsens arbetsut- 
skott den 27 april 2004. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämnden 

Ordförande föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
Kurt Larssons yttrande där stråk I förordas med möjlighet även till 
passagen E. 
 
Margurite Landin (c) föreslår att stråk III skall förordas.  
 
Två förslag finns och ordförande ställer de två förslagen mot varandra 
och finner att miljö- och byggnadsnämnden bifaller ordförandens för- 
slag. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Stråk I förordas, varvid även passagen E kan vara möjlig. 
_____ 
 
 

Expediering Sydkraft Gas AB 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2004-04-27 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-04-19 
  
 MBN §  40        

 
Regionala miljömål. Information om remissförslag. 

Ärendebeskrivning Miljöchef Peter Eriksson informerar om det material som Länsstyrel- 
sen sänt ut via e-mail till kommunerna för yttrande senast den 30 juni 
2004. Materialet finns tillgängligt på Länsstyrelsens hemsida under 
e-mailadress  www.lst.se, Länsstyrelsen Örebro län, Miljö och natur, 
Miljömål, Remiss Miljömål åtgärder och indikatorer.  
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2004-04-27 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-04-19 
  
 MBN §  41        

 
Kumla kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegräns- 
ning på väg 529 

Ärendebeskrivning Inom tättbebyggt område får fordon inte föras med högre fastighet 
än 50 km/tim enligt 3 kap 17 § första stycket Trafikförordningen  
(1998:1276). 
 
Kommunen har mandat att meddela lokala trafikföreskrifter för samt- 
liga vägar (även statliga vägar) inom tättbebyggt område om före- 
skrifterna  rör färdhastighet, stannande och parkering. 
 
Enligt beslut i miljö- och byggnadsnämnden den 11 december 2001,  
§172, (LTF nr 2003-23) gäller hastighetsbegränsningen 70 km/tim 
på väg 529 från rondellen vid Vägtorget till södra gränsen på tättbe- 
byggt område undantaget en sträcka  mellan en punkt 200 meter 
söder om Radiogatan och en punkt 200 meter norr om samma gata. 
Vägsträckan ligger inom tättbebyggt område. I beslutet har felaktigt 
hänvisats till lagrum 3 kap 17 § andra stycket, Trafikförordningen, 
som avser hastighetsbegränsning 30 km/tim i ett område.  
Föreskriften skall meddelas med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 10 
och 10 kap 3 § Trafikförordningen (1998:1276). 
 
Länsstyrelsen har den 15 april 1996 (LTF nr 1996-5) beslutat att 
50 km/tim bör upphävas eftersom 50 km/tim gäller inom tättbebyggt 
område. 
 
Teknisk chef Marianne Christiansen har den 1 april 2004 upprättat 
tjänsteutlåtande. 
 

Arbetsutskottets förslag Med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 10 och 10 kap 3 § Trafikförord- 
ningen (1998:1276) föreskriver Kumla kommun följande. 
 
Med avvikelse från 3 kap 17 § första stycket Trafikförordningen 
(1998:1276) får fordon inte föras med högre hastighet än 70 km/tim 
på väg 529 från rondellen vid Vägtorget till södra gränsen på tätt- 
bebyggt område undantaget en sträcka mellan en punkt 200 meter 
söder om Radiogatan och en punkt 200 meter norr om samma gata. 

  

                                                                                                                                           forts 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2004-04-27 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-04-19 
  
 MBN §  41  forts        

 
Kumla kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegräns- 
ning på väg 529 

 Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2004 då Kumla kommuns 
lokala trafikföreskrift (2001-12-11) LTF nr 2003-23 och Länsstyrel- 
sens föreskrift (1996-04-15) LTF nr 5-1996 om hastighetsbegräns- 
ning på väg 529 upphör att gälla. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 

 

Expediering Teknisk chef Marianne Christiansen 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2004-04-27 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-04-19 
  
 MBN §  42        

 
Kumla kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegräns- 
ning på Yxhultsvägen 

Ärendebeskrivning Inom tättbebyggt område får fordon inte föras med högre hastighet 
än 50 km/tim enligt 3 kap 17 § första stycket Trafikförordningen 
(1998:1276). 

På Yxhultsvägen i Hällabrottet gäller hastighetsbegränsning 30 
km/tim måndag-fredag kl 7.00-17.00 från Stenhuggarvägen och 
45 meter väster om Kilgatan. Beslut om lokala trafikföreskrifter 
har fattas vid flera tillfällen beroende på att sträckan för hastighets- 
begränsning har utökats. För att få tydlighet i vilka föreskrifter som 
gäller bör det finnas endast ett beslut och det skall omfatta hela den 
sträcka som hastighetsbegränsningen 30 km/tim gäller. I tidigare 
beslut har felaktigt hänvisats till lagrum 3 kap 17 § andra stycket 
Trafikförordningen som refererar till ett område och inte ett specifik 
vägsträcka. Föreskriften skall meddelas med stöd av 10 kap 1 § andra 
 stycket 10 och 10 kap 3 § Trafikförordningen (1998:1276). 
 
Teknisk chef Marianne Christiansen har den 18 mars 2004 upprättat 
tjänsteutlåtande. 
 

Arbetsutskottets förslag Med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 10 och 10 kap 3 § Trafikförord- 
ningen (1998:1276) föreskriver Kumla kommun följande. 
 
Med avvikelse från 3 kap 17 § första stycket Trafikförordningen 
(1998:1276) får fordon inte föras med högre hastighet än 30 km/tim 
på Yxhultsvägen mellan en punkt omedelbart väster om Stenhuggar- 
vägen och en punkt 45 meter väster om Kilgatan. 
Förbudet gäller måndag – fredag mellan klockan 07.00-17.00. 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2004 då Länsstyrelsens 
föreskrift LTF nr 10-1995 (1994-09-01) och Kumla kommuns lokala 
trafikföreskrifter LTF nr 4-2000 (2001-12-11) och nr 17-2003 
(2003-09-09) om hastighetsbegränsning på Yxhultsvägen upphör att  
gälla. 
 

                                                                                                   forts 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2004-04-27 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-04-19 
  
 MBN §  42  forts        

 
Kumla kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegräns- 
ning på Yxhultsvägen 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 

 

Expediering Teknisk chef Marianne Christiansen 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2004-04-27 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-04-19 
  
 MBN §  43        

 
Kumla kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera 
på Willéngatan 

Ärendebeskrivning Tekniska kontoret har fått ett flertal framställningar från boende på 
Willéngatan samt föräldrar och personal på Norrgårdens skola om att 
problem uppstår i samband med att bilar parkerar längs ner på gatan  
och hindrar framkomligheten på gatan och utgör en fara på barnens  
skolväg. Bilar som skall köra ut från Willéngårdens parkeringar har 
ibland svårt att ta sig ut p.g.a. parkerade bilar. En trottoar som anlagts 
 under hösten 2003 har inte medfört att bilarna försvunnit. Polisen har  
inget att invända mot parkeringsförbud. 
 
Efter utredning har tekniska kontoret kommit fram till att det är lämp- 
ligt att inrätta förbud mot parkering på båda sidorna av Willéngatan 
från Hägergatan och fram till parkeringsplatsen vid Willéngatans slut. 
 
Teknisk chef Marianne Christiansen har den 22 mars 2004 upprättat 
tjänsteutlåtande. 
 

Arbetsutskottets förslag Med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 12 och 10 kap 3 § Trafikförord- 
ningen (1998:1276) föreskriver Kumla kommun följande. 
 
På Willéngatans båda sidor, från Hägergatan och fram till parkerings- 
platsen vid Willéngatans slut, får fordon inte parkeras. 
 
Dessa lokala trafikföreskrifter träder i kraft den 15 maj 2004. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Teknisk chef Marianne Christiansen 

 



                                                              19 
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll         
                                              Sammanträdesdatum      
                      

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden  2004-04-27 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-04-19 
  
 MBN §  44        

 
Ansökan om lokal trafikföreskrift om cirkulationsplats på väg 
646 samt upphävande av gällande beslut 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 9 mars 2004, § 24, angåen- 
de cirkulationsplats, har på Vägverkets anmodan blivit felaktig och 
behöver därför upphävas. Det är Länsstyrelsen som är beslutsfattare 
eftersom Vägverket är väghållare. 
 
Trafikhandläggare Ewa Pettersson har den 26 mars 2004 upprättat 
tjänsteutlåtande. 
 

Arbetsutskottets förslag Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 9 mars 2004, § 24, angåen- 
de cirkulationsplats i korsningen Mastgatan – väg 646 – anslutnings- 
väg från kv Vägtorget upphäves. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Trafikhandläggare Ewa Pettersson 
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Meddelanden 

Ärendebeskrivning 1. Naturvårdsverket har beviljat tillstånd att föra in avfall från Norge 
    och Makedonien (svenska FN-styrkor) att omhändertas vid Syd- 
    kraft SAKAB AB. 
 
2. Länsstyrelsen har för kännedom översänt 
 
    a) Meddelande 2004-02-18 om bekräftelse på anmälan från Björka 
        Byggmaterial AB, Kumla om egen transport av farligt avfall. 
 
    b) Beslut 2004-03-24 om slutliga villkor för utsläpp till vatten vid  
        ADR Transport AB, Kumla. 
 
3. Kommunfullmäktige beslutade den 22 mars 2004, § 19 att anta 
    Plan- bygg- och bostadsprogram 2004-2006. 
 
4. Kommunfullmäktige beslutade den 22 mars 2004, § 21 att god- 
    känna drogpolitisk handlingsplan för Kumla kommun. 
 
5. Vägverket Region Mälardalen och Länsstyrelsen inbjuder till semi- 
    narium den 18 maj 2004 i Örebro om Kraftsamling för att minska 
    trafikdöden i Örebro län. 
 
6. Svenska Kommunförbundet inbjuder till regionala konferenser i, 
    Stockholm 18 maj, Göteborg 25 maj, Sundsvall 28 september, 
    Lund 5 oktober och Örebro 14 oktober, om Politikerrollen inom 
    samhällsbyggnad, folkhälsa, plan, bygg och miljö. 
 
7. Kommunstyrelsen har den 14 april, § 52, fastställt befolknings- 
    prognosen 2003-2018  och delområdesprognos 2003-2009 som  
    riktlinje för kommunens planering. 
 
8. Kommunstyrelsen har den 14 april 2004, § 53, beslutat att respek- 
    tive nämnd redan under år 2004 skall genomföra hälften av ram- 
    minskningen som enligt tidigare beslut skall genomföras år 2005. 
 
  

                                                                                                    forts 
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Meddelanden 

Ärendebeskrivning 9.   Elöverkänsligas förbund Örebro län inbjuder till föredrag av 
      Johan  Bonander, Socialtjänstförvaltningen, Stockholm stad  
      den 3 maj 2004 i Degerfors angående Elöverkänsligas rätt till 
      ett tillgängligt samhälle. 
 
10. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 6 april 2004,  
      § 110, att kommunen skall medverka i Designåret 2005 och  
      överlämnar därmed ärendet till miljö- och byggnadsnämnden. 
      
11. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 mars 2004,  
      § 98, att remittera till miljö- och byggnadsnämnden för beredning 
       av önskemål från Betaniaförsamlingen i Åbytorp om förvärv av 
      fastigheterna Åbytorp 1:18,1:110 0ch 1:11. 

  

 


