
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 
Miljö- och byggnadsnämnden 2006-03-28 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Stadshuset, Kumla, klockan 17.30-18.00 
  
 
Beslutande Carl-Gustav Thunström, ordf (s) Elisabeth Ekestubbe (m) 
 Bert Eriksson (s)  Tony Larsson-Malmberg (fp) 
 Sven-Inge Carlsson (s) Jörgen Elfström (v) 
 Ulla Engkvist Gullberg (s)  
 Sten Persson (s)  
 Roger Arvidsson (s)  
 Gillis Gager (c) tjg ers  
 Dan Schöllin (kd)  
 
Ej tjg ersättare Gun-Britt Ahlin (s) Sven-Håkan Trygg (s) 
 Per Bergdahl (s) Kjell Karlsson (s) 
 Awat Mohammad (m)  
 
Övriga Peter Eriksson Kurt Larsson 
 Lennart Lundgren Rolf Ohlsson 
 
Justerare Ulla Engkvist Gullberg 
 
Sekreterare .................................................... §§ 25-41 
 Rolf Ohlsson                                
 
Ordförande ..................................................... 
 Carl-Gustav Thunström                                           
 
Justerare ..................................................... 
 Ulla Engkvist Gullberg 
 
 
 Anslag/Bevis 
 

Styrelse/Nämnd Miljö- och byggnadsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2006-03-28 
 

Datum för uppsättande 2006-04-04 Datum för nedtagande 2006-04-26 
 

Förvaringsplats Miljö- och byggnadsnämndens expedition 
  
  
Underskrift ...................................................... 
 Rolf Ohlsson 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-03-28 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-03-20 
  
 MBN §  25        

 
Miljö- och byggnadsnämndens årsredovisning för år 2005 

Ärendebeskrivning Förvaltningschef Kurt Larsson har den 9 mars 2006 upprättat 
årsredovisning för år 2005. 
 

Arbetsutskottets förslag Årsredovisningen godkännes. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-03-28 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-03-20 
  
 MBN §  26        

 
Miljö- och byggnadsnämndens Barnbokslut för 2005 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har den 15 oktober 2001,§ 71, beslutat att varje 
förvaltning skall göra ett årligt barnbokslut som sammanställs och 
redovisas till kommunstyrelsen. 
 
Förvaltningschef Kurt Larsson har den 10 mars 2006 upprättat  
förslag till barnbokslut för miljö- och byggnadsnämnden år 2005. 
 

Arbetsutskottets förslag Barnbokslutet godkännes. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 

 
Expediering Kommunstyrelsen 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-03-28 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-03-20 
  
 MBN §  27 Dnr 9/2004 

 
Attestförteckning för miljö- och byggnadsnämnden 2006 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret har den 1 mars 2006 på grund av 
personalförändringar upprättat förslag till reviderad attestförteckning 
för år 2006. 
 

Arbetsutskottets förslag 
  

Attestförteckningen godkännes. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Ekonomiavdelningen 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-03-28 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-03-20 
  
 MBN §  28        

 
Budgetuppföljning, månadsrapport februari och mars 2006 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret har den 2 februari 2006 upprättat 
budgetuppföljning, månadsrapport februari 2006. 
 

Arbetsutskottets förslag Budgetuppföljning, månadsrapport februari 2006 godkännes. 
 
Miljö- och byggnadskontoret har den 28 mars 2006 upprättat 
budgetuppföljning, månadsrapport mars 2006. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Budgetuppföljning, månadsrapport februari och mars 2006 
godkännes. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-03-28 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-03-20 
  
 MBN §  29        

 
Revidering av planen för tillsynsarbetet med enskilda avlopp 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden antog vid sammanträde den 6 septem- 
ber 2005, § 81, en plan för tillsynsarbetet med enskilda avlopp. 
 
I tillsynsarbetet har ett visst samarbete planerats med Hallsbergs  
kommun. Sedan planen antogs har emellertid Hallsberg meddelat  
att man på grund av resursbrist år 2006 skjuter arbetet ett år framåt 
i tiden. Dessutom har Kumla kommuns tekniska kontor önskat om- 
prioritering så att Stenebrunnsområdet inventeras redan år 2006. 
 
Miljöavdelningen har upprättat förslag till reviderad plan. 
 

Arbetsutskottets förslag Den reviderade planen godkännes. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-03-28 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-03-20 
  
 MBN §  30 Dnr 196/2006 

 
Revisorernas granskning av djurskyddstillsynen 

Ärendebeskrivning Deloitte har på uppdrag av revisorerna granskat djurskyddstillsynen 
inom Kumla kommun. Revisorerna önskar senast den 20 mars 2006 
få miljö- och byggnadsnämndens svar på revisorernas rekommenda- 
tioner. 
 

Arbetsutskottets förslag En skriftlig rutinbeskrivning för djurskyddstillsynen har redan  
tagits fram. 
 
Antal inspektioner per år kommer att tas med i verksamhetsplan för  
år 2007 och produktionsmål för djurskyddstillsyn avses införas i  
budget för 2007. 
 

Resursbehovet kommer att ses över i samband med kommande  
verksamhetsplanering och när erfarenheter gjorts från den nya  
livsmedelstillsynen. 
 

Beträffande frågan om diarieföring av inspektionsrapporter bör  
noteras Djurskyddsmyndighetens syn att diarieföring inte är  
nödvändig i de fall rapporten inte leder till att ett ärende initieras.  
Diarieföring underlättar inte heller miljö- och byggnadsnämndens  
uppföljningar. För att tillfredsställa behovet av insyn kan rapporterna 
diarieföras, dock inte varje enskild rapport utan i grupp, vilket  
normalt skett även tidigare. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Deloitte 
Kommunstyrelsen 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-03-28 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-03-20 
  
 MBN §  31        

 
Miljöprogram för Kumla kommun 2006-2010 

Ärendebeskrivning Riksdagen har antagit 16 nationella miljömål som ska tydliggöra den 
ekologiska dimensionen i begreppet hållbar utveckling. Sedan 2005 
finns det också regionala miljömål för Örebro län som anpassar de 
nationella miljömålen till förhållandena i länet.  
 
Miljöprogrammet för Kumla kommun innehåller lokala miljömål som
 sätts i linje med de nationella och regionala målen. Programmet ska 
ses som en viljeinriktning från kommunen och är vägledande i beslut 
som rör miljön. Miljöprogrammet ger också en översikt över nödvän-
diga miljöinsatser.  
 
Kumla kommuns senaste miljöprogram är från år 1999. Revideringen
av miljöprogrammet är ett av miljö- och byggnadsnämndens  
effektmål. Det nya programmet ska gälla för perioden 2006 – 2010.  
 
Miljöchefen Peter Eriksson har ett samordnande ansvar för framtag- 
ande av åtgärdskatalog och genomförandet av miljöprogrammet.  
 
Fysisk planerare Vanessa Scheffler har tagit fram ett preliminärt  
förslag till miljöprogram. 
 

Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet avger inget förslag till beslut i avvaktan på förslag till 
miljöprogram med mål. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-03-28 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-03-20 
  
 MBN §  32        

 
Agenda 21 - programförslag 2006 

Ärendebeskrivning Sedan några år tillbaka samordnas Agenda 21-arbetet i Kumla  
kommun med aktuella planeringsprojekt då tjänsten som Agenda 21-
samordnare är kopplad till tjänsten som fysisk planerare. 
 
Fysisk planerare Vanessa Scheffler har den 9 mars 2006 upprättat 
programförslag för Agenda 21 verksamheten under 2006. 
 

Arbetsutskottets förslag Förslaget godkännes 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-03-28 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-03-20 
  
 MBN §  33 Dnr 1097/2005.214 

 
Skogstorps bostadsområde. 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 byggnadsnämnden beslutade den 6 december 2005, § 132,
att förslag till detaljplan upprättas varefter samråd kan ske med berör- 
da enligt Plan- och bygglagen 5 kap. 20 §. 
 
Förslaget har varit utsänt för samråd under tiden 22 december 2005 - 
25 januari 2006. 
 
Stadsarkitekt Kurt Larsson har den 1 februari 2006 upprättat samråds-
redogörelse med förslag till beslut. 
 
Miljö och byggnadsnämnden beslutade den 7 februari 2006, § 13, att 
detaljplanen kompletteras och ändras enligt samrådsredogörelsens 
ställningstagande med undantag för kravet på tegelröda tak, detalj- 
planeförslaget ställs ut enligt Plan- och bygglagen 5 kap 23 §. 
 
Detaljplaneförslaget är utställt under tiden 23 februari – 16 mars  
2006. 
 
Stadsarkitekt Kurt Larssons har den 20 mars 2006 upprättat utlåtande 
efter utställning. Utlåtandet har skickats till berörda för kännedom. 
 

Arbetsutskottets förslag Detaljplaneförslaget med justeringar enligt ställningstagande i  
utlåtandet antas enligt Plan- och bygglagen 5 kap. 29 §. 

Miljö- och byggnads- 
nämnden 

Förslag 

 
 
Jörgen Elfström (v) föreslår enligt skrivelse från Vänsterpartiet  
daterad den 8 mars 2006 att man värnar om den tätortsnära skogen  
och vill att skogen närmast skolan sparas vilket leder till att ytan för  
byggnation minskar något. 

                                                                                                                                      forts 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-03-28 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-03-20 
  
 MBN §  33 forts Dnr 1097/2005.214 

 
Skogstorps bostadsområde. Detaljplan. 

Ärendebeskrivning Två förslag finns och ordförande ställer de två förslagen mot varandra
och finner att miljö- och byggnadsnämnden bifaller arbetsutskottets  
förslag. 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
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 2006-04-04. 
 

Expediering Länsstyrelsen i Örebro län 
Anette Larsson, Kantarellen 6 
Karl-Axel/Lea Larsson, Kumla-Ekeby 2:16 
Sören Larsson, Kumla-Ekeby 6:2 
Gunnar/Lille-Mor Olsson, Kumla 13:80 
Torbjörn Gustavsson, Kumla 13:81 
Sylve/Lena Gustavsson, Kumla 13:82 
Kalle Larsson, Mörten 6 
Kurt Gustavsson, Kumla 13:83 
Göran/Berit Gustavsson, Kumla 13:84 
Bengt-Åke Ottosson, Kantarellen 1 
Margareta/Bertil Bergman, Kumla 13:87 
Erik Bengt Olov Persson, Kumla Ekeby 4:4 
Erik Ingemar Pettersson, Kumla-Ekeby 7:1 
Ulla-Britt Jansson, Kumla 13:20 
Anna Söderberg/Jimmy Söderberg, Kumla 13:47 
Robert Helgesson, Kumla, Kumla 13:48 
Alice Widlund, Kumla 13:46 
Börje Pettersson, Forellen 6 
Ingvar Flodén/Kristina Sveno Flodén, Kumla 13:21, 13:23 
Bengt/Gunn Askling, Kumla 13:25 
Siv Arvebrink, Kumla 13:48 
Stig Hansson, Kumla 3:5 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-03-28 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-03-20 
  
 MBN §  34 Dnr 365/2006.214 

 
Kv. Biet och Myggan, Sleipnergatan - Bragevägen. Ändring av 
detaljplan. 

Ärendebeskrivning Enligt Plan- bygg- och bostadsprogrammet 2006-2008 skall par- 
kedje- eller radhus byggas i kv. Biet och Myggan under den närmaste
 treårsperioden. 
 
Kumla Bostäder AB som byggt och hyr ut 11 radhuslägenheter vid  
Frejgården planerar en fortsatt utbyggnad inom kv. Biet och Myggan.
 
Framtagna skissförslag med ca 15 radhus innebär bland annat att  
planen behöver ändras avseende förgårdsmark och byggnads- 
utformning. 
 

Arbetsutskottets förslag Samråd kan ske med berörda enligt Plan- och bygglagen 5 kap. 20 §. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-03-28 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-03-20 
  
 MBN §  35        

 
Smedstorp. Trafikanalys och planutvidgning. 

Ärendebeskrivning I samband med utbyggnaden av Smedstorpsområdet har synpunkter  
inkommit beträffande trafiksituationen vid Smedstorpsvägens anslut-
ning till länsväg 641. 
 
Eftersom en större del av Smedstorpsområdet nu i och med den 
aktuella exploateringen av Norrgårdsvägen är utbyggt behöver bland 
annat trafikfrågorna utvärderas och resterande område i norr närmast 
cirkulationsplatsen studeras. 
 

Planprojektet finns med i det av fullmäktiga antagna Plan- bygg och  
bostadsprogrammet 2006-2008. 
 

Arbetsutskottets förslag Samråd kan ske enligt Plan- och bygglagen 5 kap. 20 §. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-03-28 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-03-20 
  
 MBN §  38        

 
Verkställda delegationer parkeringstillstånd för rörelsehindrad. 

Ärendebeskrivning Anmäles 2 delegerade beslut angående parkeringstillstånd för  
rörelsehindrad under perioden 1 mars 2006 till och med 7 mars 2006.
 
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 2006-03-28 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-03-20 
  
 MBN §  39        

 
Verkställda delegationer bostadsanpassning. 

Ärendebeskrivning Anmäles 21 delegerade beslut angående bostadsanpassning under  
perioden 18 januari 2006 till och med 2 mars 2006.  
 
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 2006-03-28 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-03-20 
  
 MBN §  41        

 
Meddelanden 

Ärendebeskrivning 1. Miljödomstolen vid Stockholms tingsrätt har den 10 februari 2006 
    meddelat dom i mål om ansökan om befrielse från sophämtning på
    fastigheten Kumla Mossby 4:1. Överklagandet avslås. 
    MBN dnr 378/2002. 
 
2. Länsstyrelsen har översänt publikation 2006:2, ”Kommunrapport  
    Kumla. Redovisning av resultatet från projektet MIFO-inventering 
    av förorenade områden i Örebro län. 
 
3. FAH inbjuder till årsmöteskonferens den 25-26 april 2006 i  
    Stockholm. 
 
4. Miljöavdelningen har beviljat Unga Örnar Pålsboda/Kumla prövo-
    tid för motorbana på fastigheten Hynneberg 1:21, ”Södra fabriken”
 
5. Detaljplan för Norrgårdsvägen, Norra Smedstorp har den 7  mars 
    2006 vunnit laga kraft. 
 
6. Kommunfullmäktige antog den 27 februari 2006, § 8, Förslag till 
    jämställdhetspolicy för Kumla kommun. 
 
7. Kommunfullmäktige antog den 27 februari 2006, § 9, Förslag till 
    handlingsplan mot kränkande särbehandling och sexuella trakasse-
    rier. 
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