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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2005-12-06 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-11-28 
  
 MBN §  126        
 

Budgetuppföljning, månadsrapport oktober och november 2005 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret har den 1 november 2005 upprättat 
budgetuppföljning, månadsrapport oktober 2005. 
 

Arbetsutskottets förslag Budgetuppföljning, månadsrapport oktober 2005 godkännes. 
 

 Miljö- och byggnadskontoret har den 30 november 2005 upprättat 
budgetuppföljning, månadsrapport november 2005. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 
 

Månadsrapport, budgetuppföljning oktober och november 2005 
godkännes. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2005-12-06 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-11-28 
  
 MBN §  127        
 

Internbudget 2006 och flerårsbudget 2007-2008 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret har den 16 november 2005 upprättat  
förslag till internbudget 2006 och flerårsbudget 2007-2008. 
 

Arbetsutskottets förslag Internbudget 2006 och flerårsbudget 2007-2008 godkännes. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Ekonomiavdelningen 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2005-12-06 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-11-28 
  
 MBN §  128        
 

Förslag till intern kontrollplan år 2006 för miljö- och byggnads- 
nämnden 

Ärendebeskrivning I kommunallagen stadgas att kommunstyrelsen och nämnderna skall 
se till att den interna kontrollen är tillräckligt. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 oktober 2004, § 67, att god- 
känna förslag till reglemente för intern kontroll av ekonomi och verk-
samhet. 
 
Miljö- och byggnadskontoret har den 15 november 2005 upprättat 
förslag till intern kontrollplan för år 2006 för miljö- och byggnads- 
nämnden. 
 

Arbetsutskottets förslag Intern kontrollplan år 2006 för miljö- och byggnadsnämnden  
godkännes. 
 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2005-12-06 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-11-28 
  
 MBN §  129        
 

Förslag till IT-plan år 2006 för miljö- och byggnadskontoret 

Ärendebeskrivning Enligt IT-strategin för Kumla kommun som kommunfullmäktige  
antog den 23 januari 2004 skall varje förvaltning utarbeta en IT-plan.
IT-planen skall knytas till kommunens övergripande strategi och be- 
skriva hur uppsatta mål och färdriktning samt hur praktisk och tek- 
nisk realisering skall ske. 
 
Miljö- och byggnadskontoret har den 15 november 2005 upprättat 
förslag till IT-plan för år 2006 för miljö- och byggnadskontoret. 
 

Arbetsutskottets förslag IT-plan år 2006 för miljö- och byggnadskontoret godkännes. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering IT-enheten 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2005-12-06 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-11-28 
  
 MBN §  130 Dnr 1088/2005.214 
 

Norrgårdsvägen. Norra Smedstorp. Detaljplan. 

Ärendebeskrivning Kommunen avser att bygga ut Norrgårdsvägen för att möjliggöra 
försäljning av tomter. 
 
För att få ett rationellare utnyttjande av området samt en bättre hand- 
lingsfrihet för eventuell fortsatt utbyggnad åt norr behöver några  
mindre ändringar göras av detaljplanen från 1991 (ändrad 2003). 
Planändringen bör kunna göras med enkelt planförfarande. 
 

Arbetsutskottets förslag Förslag till ändrad detaljplan upprättas varefter samråd med enkelt  
planförfarande kan ske med berörda. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2005-12-06 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-11-28 
  
 MBN §  131 Dnr 1087/2005.214 
 

Västra Parken, gamla brandstationen. Detaljplan. 

Ärendebeskrivning För området finns en äldre detaljplan (stadsplan från 1926) som ej  
överensstämmer med dagens förhållanden. Gamla brandstationens 
ombyggnad till andra verksamheter motiverar också en planändring. 
 
Planprojektet finns medtaget i det antagna Plan- bygg- och bostads- 
programmet 2005-2007 med prioritet 1. 
 

Arbetsutskottets förslag Förslag till detaljplan upprättas varefter samråd kan ske med berörda.
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2005-12-06 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-11-28 
  
 MBN §  132 Dnr 1097/2005 
 

Skogstorp. Kumla. Detaljplan. 

Ärendebeskrivning Enligt det av kommunfullmäktige antagna Plan- bygg- och bostads- 
programmet 2005-2007 skall detaljplan upprättas för ett nytt småhus-
område väster om Täbyvägen i Skogstorp. 
 
Stadsarkitekt Kurt Larsson har den 5 december 2005 upprättat skiss- 
förslag. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Förslag till detaljplan upprättas varefter samråd kan ske med berörda 
enligt Plan- och bygglagen 5 kap. 20 §. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2005-12-06 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-11-28 
  
 MBN §  133 Dnr 1070/2005 
 

Göken 3. Viagatan. Legosan. Tillbyggnad av industri. Bygglov. 

Ärendebeskrivning Kumla Fastighets AB ansöker om bygglov för tillbyggnad med   
kontor, produktion m.m. (ca 890 m2 byggnadsyta). Åtgärden avviker 
från gällande detaljplan avseende byggnadens höjd. Planen anger 8 m 
medan kontoret är ca 12 m högt. 
 

Arbetsutskottets förslag Mindre avvikelse avseende byggnadshöjd kan medges eftersom den 
högre delen utgör en begränsad yta av byggnaden. Större delen av 
industriområdet har också en maximal byggnadshöjd på 11 m i detalj-
plan. 
 
Bygglov kan påräknas när erforderliga handlingar lämnats in gran- 
skats och godkänts. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Kumla Fastighets AB 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2005-12-06 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-11-28 
  
 MBN §  134 Dnr 1034/2005 
 

Oxen 15. Industrigatan 5. Nybyggnad av förråd. 
Mindre avvikelse och bygglov. 

Ärendebeskrivning Mellansvenska Fasad AB ansöker om bygglov för förråd ca 250 m2. 
Förrådet skall ersätta ett befintligt ( ca 165 m2 ) på ungefär samma 
plats. Gällande detaljplan från 1959 anger mark som inte får bebygg-
as. 
 

Arbetsutskottets förslag Mindre avvikelse från detaljplan avseende mark som inte får bebygg-
as kan medges efter godkännande från berörda. Som motiv anges att 
inom området finns redan byggnader och att planbestämmelsen ej 
längre har något syfte. 
 
Bygglov kan medges när erforderliga handlingar lämnats in gran- 
skats och godkänts.  
 
Miljö- och byggnadskontoret får i uppdrag att senare ändra  
detaljplanen. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Mellansvenska Fasad AB 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2005-12-06 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-11-28 
  
 MBN §  135 Dnr 1069/2005 
 

Kumlasjöområdet. Tennisplaner m.m. Bygglov. 

Ärendebeskrivning Förslaget till utformning av Kumlasjöområdet har bearbetats ytterlig-
are av landskapsarkitekt Sture Koinberg AB, Stockholm. 
Kommunen ansöker nu också om bygglov för tre tennisplaner nordost
om campingområdet. 
 

Arbetsutskottets förslag Bygglov kan beviljas när erforderliga handlingar granskats och  
godkänts. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2005-12-06 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-11-28 
  
 MBN §  141        
 

Verkställda delegationer parkeringstillstånd för rörelsehindrad. 

Ärendebeskrivning Anmäles 2 delegerade beslut angående parkeringstillstånd för rörelse-
hindrad under perioden 5 oktober till och med den 17 oktober 2005. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att lägga anmälda  
delegerade beslut till handlingarna. 
 

Arbetsutskottets förslag Anmälda delegerade beslut lägges till handlingarna. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2005-12-06 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-11-28 
  
 MBN §  142        
 

Verkställda delegationer bostadsanpassning. 

Ärendebeskrivning Anmäles 23 delegerade beslut angående bostadsanpassning under  
perioden 11 oktober till och med 10 november 2005. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att lägga anmälda  
delegerade beslut till handlingarna. 
 

Arbetsutskottets förslag Anmälda delegerade beslut lägges till handlingarna. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2005-12-06 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-11-28 
  
 MBN §  143 forts        
 

Anmälningsärenden 

Ärendebeskrivning Delegationsbeslut. Trafiknämndsärenden.  
 
87. Med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 13 och 3 § Trafikförord- 
      ningen (1998:1276) föreskriver Kumla kommun följande. 
 
      På 23 markerade platser på södra sidan av Johannesplatsens 
      parkering får fordon parkeras under högst 4 timmar i följd. 
      På resterande platser får fordon parkeras högst 2 timmar i följd. 
 
      Tidsbegränsningen gäller vardagar mellan klockan 08.00 och 
      20.00 och dag före sön- och helgdag mellan klockan 08.00 och 
      15.00. 
 
      Tidsbegränsningarna gäller inte de platser som är avsedda för 
       rörelsehindrade med parkeringstillstånd. 
 
      Dessa föreskrifter träder i kraft den 7 november 2005 då kom- 
      munens föreskrifter daterade 2003-02-04 (LTF 2003-3) upphör 
      att gälla. 
 
88. Med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 13 och 3 § Trafikförord- 
      ningen (1998:1276) föreskriver Kumla kommun följande. 
 
      På 7 markerade parkeringsplatser på Johannesplatsen får endast 
      sådant fordon parkeras som används för befordran av rörelsehind-
      rad med särskilt parkeringstillstånd. Fordon som inte får parkeras
      får inte heller stannas annat än för på- och avstigning. 
 
      Dessa föreskrifter träder i kraft den 7 november 2005 då kom- 
      munens föreskrifter daterade 2003-02-04 (LTF 2003-2) upphör 
      att gälla. 
 
89. Med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 5 och 3 § Trafikförord- 
      ningen (1998:1276) föreskriver Kumla kommun följande. 
 
      På torgdelen på Johannesplatsen får andra motordrivna fordon 
      än moped klass II inte föras. 

                                                                                                forts 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2005-12-06 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-11-28 
  
 MBN §  143 forts        
 

Anmälningsärenden 

Ärendebeskrivning       Förbudet gäller inte fordon med tillstånd. 
 
      Följande fordon har tillstånd; 
      - Taxi och leveransfordon med ärende till intilliggande fastighet. 
      - Fordon på väg till och från garage. 
 
      Dessa föreskrifter träder i kraft den 7 november 2005 då kom- 
      munens föreskrifter daterade 2003-02-04 (LTF 2003-4) upphör 
      att gälla. 
 

                                                                                                  
 

 
 



                                                              16 
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll         
                                              Sammanträdesdatum      
                      

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2005-12-06 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-11-28 
  
 MBN §  144        
 

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 1. Länsrätten i Örebro län har för kännedom översänt dom den 17  
    november 2005 i mål nr 739-05 och 2465-05 angående Utdömande
    av vite enligt Plan- och bygglagen (1987:10) PBL. 
 
2. Länsstyrelsen i Örebro län har för kännedom översänt beslut den  
    18 november 2005 angående Överklagande av miljö- och bygg- 
    nadsnämndens i Kumla kommun beslut den 6 september 2005, 
    § 85, om positivt förhandsbesked för nybyggnad av två enbostads-
    hus på fastigheten Ekeby 6:11. 
 
3. Avtal har den 24 november 2005 träffats om Samverkan mellan  
    Lantmäteriverket och Kumla kommun avseende fastighetsregistrets
    adress- och byggnadsdelar samt topografisk information. 

  

 

 
 


