
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 
Miljö- och byggnadsnämnden 2007-03-13 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

Plats och tid Stadshuset, Kumla, klockan 17.30-18.50 
  
 
Beslutande Carl-Gustav Thunström, ordf (s) Johan Larsson (kd) tjg ers 
 Bert Eriksson (s)  Tony Larsson-Malmberg (fp) 
 Ulla Engqvist Gullberg (s) Mattias Berggren (mp) 
 Britt Gelin (s) tjg ers  
 Sten Persson (s)  
 Carina Bäck (s)  
 Margurite Landin (c)  
 Maria Haglund (m)  
 
Ej tjg ersättare Ing-Mari Andersson (s) Gerth Thorstensson (fp) 
 Gun-Britt Ahlin (s)  
 Bengt Friman (c)  
 
Övriga Peter Eriksson Kurt Larsson 
 Lennart Lundgren Rolf Ohlsson 
                                            Mattias Wahll § 33                       Lisbeth Hilmersson § 33 
 
Justerare Britt Gelin 
 
 
Sekreterare .................................................... §§ 33-51 
 Rolf Ohlsson                                
 
 
Ordförande ..................................................... 
 Carl-Gustav Thunström                                              
 
 
Justerare ..................................................... 
                                            Britt Gelin         
 
 
 Anslag/Bevis 

Styrelse/Nämnd Miljö- och byggnadsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2007-03-13 
 

Datum för uppsättande 2007-03-20 Datum för nedtagande 2007-04-11 
 

Förvaringsplats Miljö- och byggnadsnämndens expedition 
  
  
Underskrift ...................................................... 
                                             Nina Hansen 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-03-13 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-03-05 
  
 MBN §  33        

 
Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. Information. 

Ärendebeskrivning Inför den nya mandatperioden lämnas information om nämndens  
verksamhetsområden. 
 
Miljöinspektör Mattias Wahll informerade om djurskyddslagen och 
djurskyddstillsyn och miljöinspektör Lisbeth Hilmersson om livs- 
medelslagen och livsmedelstillsyn. 
 
Stadsarkitekt Kurt Larsson informerade om stadsavdelningens verk- 
samhet. 
_____ 
 

 
 



                                                              3 
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll         
                                              Sammanträdesdatum      
                      

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2007-03-13 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-03-05 
  
 MBN §  34        

 
Miljö- och byggnadsnämndens årsredovisning för år 2006 

Ärendebeskrivning Förvaltningschef Kurt Larsson har den 21 februari 2007 upprättat 
årsredovisning för år 2006. 
 

Arbetsutskottets förslag Årsredovisning för år 2006 godkännes. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-03-13 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-03-05 
  
 MBN §  35        

 
Miljö- och byggnadsnämndens barnbokslut för år 2006 

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 22 februari 2007 upprättat  
förslag till barnbokslut för miljö- och byggnadsnämnden år 2006. 
 

Arbetsutskottets förslag Barnbokslut för år 2006 godkännes. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-03-13 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-03-05 
  
 MBN §  36        

 
Budgetuppföljning, månadsrapport januari och februari 2007 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret har den 7 februari 2007 upprättat 
budgetuppföljning, månadsrapport januari och den 28 februari 2007 
månadsrapport februari 2007. 
 

Arbetsutskottets förslag Budgetuppföljning, månadsrapport januari och februari 2007 
godkännes. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-03-13 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-03-05 
  
 MBN §  37 Dnr 9/2004 

 
Attestförteckning för miljö- och byggnadsnämnden 2007 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret har den 7 mars 2007  på grund av  
personalförändringar upprättat förslag till reviderad attestförteckning
för 2007. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Attestförteckningen godkännes. 
_____ 
 
 

Expediering Ekonomiavdelningen 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-03-13 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-03-05 
  
 MBN §  38        

 
Miljö- och byggnadsnämndens studieresa 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret har föreslagit två alternativa tidpunkter 
för en studieresa antingen i samband med gruppmöte 24 maj eller  
nämndmöte 12 juni med en rundresa i Kumla och en rundresa i 
Örebro i samband med nämnden den 11 september 2007. 
 

Arbetsutskottets förslag Rundresa i Kumla genomförs den 24 maj och i Örebro den 11 sep- 
tember 2007. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 
 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-03-13 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-03-05 
  
 MBN §  39 Dnr 76/2001.219 

 
Grönplan för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Det av kommunfullmäktige i mars 2006 antagna Plan- bygg- och 
bostadsprogrammet 2006-2008 anges att ett grönprogram skall 
utarbetas som underlag för utveckling av grönområden parker m.m. 
Grönprogrammet utgör också ett viktigt underlag inför översyn av  
nya översiktsplanen. 
 
Samråd har genomförts under tiden 1 november-31 december 2000. 
Fysisk planerare Jenni Müller har den 26 juli 2001 upprättat en sam- 
rådsredogörelse. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 11 september 2001, 
§ 97, att förslaget bearbetas och kompletteras enligt ställningstag- 
ande i samrådsredogörelsen och det kompletta förslaget skickas på  
remiss till berörda. 
 
Förslaget har bearbetats och utvecklats av landskapsarkitekt Anna 
Henriksson, VAP Örebro. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 7 juni 2005, § 67, att 
förslaget kan efter vissa justeringar och kompletteringar ställas ut  
och skickas på remiss till berörda. 
 
Förslaget har varit utställt under tiden 11 maj – 23 juni 2006. 
 
Kommunens nämnder har haft möjlighet att lämna yttranden senast 
18 september 2006. 
 
Fysisk planerare Vanessa Scheffler har den 1 oktober 2006 samman- 
ställt och kommenterat inkomna remissvar. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 24 oktober 2006, § 107, 
att grönplanen återremitteras för samordning med klimatstrategi och  
miljöprogram. 
 

Arbetsutskottets förslag Grönplan för Kumla kommun godkännes. 

 
                                                                                                                                      forts
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-03-13 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-03-05 
  
 MBN §  39 forts Dnr 76/2001.219 

 
Grönplan för Kumla kommun 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Grönplan för Kumla kommun godkännes och överlämnas till kom- 
munfullmäktige för antagande. 
_____ 
 
 

Expediering Kommunstyrelsen 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-03-13 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-03-05. 
  
 MBN §  40 Dnr 612/2006 

 
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. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 28 mars 2006, § 31, att 
inte avge något förslag till beslut i avvaktan på förslag till miljöpro- 
gram med mål. 
 
Fysisk planerare Vanessa Scheffler har den 11 april 2006 upprättat 
förslag till miljöprogram med mål. 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 2 maj 2006, § 46, att 
godkänna förslag till miljöprogram som ställs ut efter vissa komplett-
eringar. 
 
Förslaget har varit utställt under tiden 11 maj – 23 juni 2006. 
 

                                                                                                  forts 

 



                                                              11 
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll         
                                              Sammanträdesdatum      
                      

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden  2007-03-13 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-03-05 
  
 MBN §  40 forts Dnr 612/2006 

 
Miljöprogram för Kumla kommun 2006-2010 

 Kommunens nämnder har haft möjlighet att lämna yttranden senast 
den 18 september 2006. 
 
Fysisk planerare Vanessa Scheffler har den 1 oktober 2006 samman- 
ställt och kommenterat inkomna remissvar. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 24 oktober 2006, § 119, 
att miljöprogrammet återremitteras för samordning med klimatstrate-
gi och grönplan. 
 

Arbetsutskottets förslag Miljöprogram för Kumla kommun 2006-2010 godkännes. 
 
Kommunstyrelsen föreslås ta fram en miljövänlig upphandlings- 
policy enligt rekommendationer i miljöprogrammet. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Miljöprogram för Kumla kommun 2006-2010 godkännes efter vissa 
justeringar och överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. 
 
Kommunstyrelsen föreslås ta fram en miljövänlig upphandlings- 
policy enligt rekommendationer i miljöprogrammet. 
_____ 
 
 

Expediering Kommunstyrelsen 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-03-13 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-03-05 
  
 MBN §  41 Dnr 919/2006 

 
Klimatstrategi för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 24 oktober 2006, § 106, 
att skicka ett förslag till klimatstrategi för Kumla kommun på remiss.
 
Förslaget har varit utskickat på remiss under tiden 1 november – 8  
december 2006 som sedan förlängts till 1 mars 2007. 
 

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Klimatstrategin för Kumla kommun godkännes och överlämnas till  
kommunfullmäktige för antagande. 
 
Förordar att i samråd med tekniska kontoret i början av 2008 samord-
na klimatstrategin med energiplanen till ett dokument. 
_____ 
 
 

Expediering Kommunstyrelsen 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-03-13 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-03-05 
  
 MBN §  42        

 
Katrin Tensmyrs motion angående sopsortering av glödlampor 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 16 oktober 2006, § 119, en  
motion framlagd av Katrin Tensmyr (fp), angående sopsortering 
av glödlampor. 
 
I motionen föreslås fullmäktige att besluta att kommunen medverkar 
till att en eller flera insamlingsställen ordnas för uppsamling av glöd-
lampor. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 oktober 2006 att 
miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att lämna yttrande. 
 
Miljöchef Peter Eriksson har den 1 mars 2007 upprättat förslag till  
 
 
yttrande. 
 

Arbetsutskottets förslag Yttrandet antas som miljö- och byggnadsnämndens yttrande. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Kommunstyrelsen 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-03-13 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-03-05 
  
 MBN §  43 Dnr 798/2006.214 

 
Kv. Sylen. Norra Kungsvägen. Detaljplan. 

Ärendebeskrivning Enligt det av kommunfullmäktige i mars 2006 antagna Plan- bygg- 
och bostadsprogrammet 2006-2008 skall detaljplan upprättas för 
bostadsbebyggelse norr om f.d. Weidermans garage öster om Norra 
Kungsvägen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 maj 2006 att ge 
miljö- och byggnadskontoret i uppdrag att arbeta vidare med plan- 
läggning för bostadsbebyggelse i kv. Sylen. Som underlag till beslutet
fanns ett av arkitekt Jonas Kjellander, SWECO FFNS Örebro upp- 
rättat skissförslag. Förslaget redovisar två punkthus i 9-10 våningar 
med totalt ca 40 lägenheter. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 12 september 2006,  
§ 81, att detaljplaneprogram upprättas enligt Plan- och bygglagen  
5 kap 18 § och skickas på samråd. 
 
Förslaget har varit utskickat på programsamråd under tiden 25 sep- 
tember – 16 oktober 2006. 
 
Informationsmöte har anordnats den 9 oktober 2006. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 24 oktober 2006, § 108, 
att ärendet återremitteras för komplettering av programsamrådsredo- 
görelsen och bearbetning av förslaget. Därefter kan ärendet med hög-
husförslaget tas upp för beslut om samrådsremiss. 
 
Stadsarkitekt Kurt Larsson har den 20 november 2006 upprättat  
programsamrådsredogörelse. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 12 december 2006, 
§ 132, att detaljplanen skickas efter bearbetning och komplettering på 
samråd enligt PBL 5:21. 
 
Detaljplaneförslaget är utskickad på samråd under tiden 1 februari - 
1 mars 2007. 

                                                                                                  forts 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-03-13 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-03-05 
  
 MBN §  43 forts Dnr 798/2006.214 

 
Kv. Sylen. Norra Kungsvägen. Detaljplan. 

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut. 

 Stadsarkitekt Kurt Larsson har den 7 mars 2007 upprättat samråds- 
redogörelse. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Detaljplaneförslaget utformas enligt kommentarer och ställningstag- 
ande i samrådsredogörelsen och ställs ut enligt Plan- och bygglagen 
5 kap 23 §. 
_____ 
 
 

Expediering Kumla Bostäder AB 
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Milj- och byggnadsnämnden 2007-03-13 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-03-05 
  
 MBN §  44 Dnr 177/2007 

 
Kumla 13:24 m.m. Hagaby. Nybyggnad av förskola. Detaljplan. 

Ärendebeskrivning I arbetet med Skogstorpsplanen diskuterades läge för eventuell fram-
tida förskola i området. Ett tänkbart läge som redovisades var utefter 
Skogstorpsgatan strax norr om skolan. 
 
Vid styrgruppen för fysisk planering senaste sammanträde framfördes
 behovet av en ny förskola i Skogstorpsområdet. 
 
Två tillfälliga avdelningar bör flyttas från skolan och ytterligare två  
behövs för kommande utflyttningar. 
 
Ett alternativt läge nordväst om bostadsetapp 2 kan vara möjligt efter
planläggning. 
 
Någon ny skola finns ej i treårsbudgeten. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 februari 2007, 
§ 36, att miljö- och byggnadskontoret och tekniska kontoret får i 
uppdrag att planera för byggandet av en förskola med fyra avdelning-
ar nordväst om bostadsetapp 2 i Skogstorpsområdet. 
 

Arbetsutskottets förslag Detaljplan upprättas och skickas på samråd enligt PBL 5:21. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Tekniska kontoret 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-03-13 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-03-05 
  
 MBN §  45 Dnr 225/2007 

 
Ekeby sydväst. Nybyggnad av småhus. Detaljplan. 

Ärendebeskrivning Enligt den av kommunfullmäktige antagna Plan- bygg- och bostads- 
programmet skall detaljplan upprättas för småhus i Ekeby. 
 
I budget 2007 finns också anslag för en ny gata och ledningar i  
Ekeby. 
 
Kommunfullmäktige antog 2006 en fördjupad översiktsplan över  
Ekeby som redovisar alternativa utbyggnadsområden. Tekniska kon- 
toret har påbörjat markförhandlingar för sydvästra området där också
kommunen äger mark. 
 

Arbetsutskottets förslag Detaljplan upprättas och skickas på samråd enligt PBL 5:21. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-03-13 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-03-05 
  
 MBN §  48        

 
Verkställda delegationer parkeringstillstånd för rörelsehindrad. 

Ärendebeskrivning Anmäles 5 delegerade beslut angående parkeringstillstånd för rörelse-
 hindrad under perioden 22 januari 2007 till och med 13 februari  
2007. 
 
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 2007-03-13 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-03-05 
  
 MBN §  49        

 
Verkställda delegationer bostadsanpassning. 

Ärendebeskrivning Anmäles 16 delegerade beslut angående bostadsanpassning under  
perioden 22 januari 2007 till och med 16 februari 2007.   
 
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 2007-03-13 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-03-05 
  
 MBN §  50 forts        

 
Anmälningsärenden 

Ärendebeskrivning Delegationsbeslut. Trafiknämndsärenden. 
 
47. Med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 12 och 3 § Trafikförord-  
      ningen (1998:1276) föreskriver Kumla kommun följande. 
 
      På Mastgatans norra sida, mellan Täbyvägen/väg 646 och 60  
      meter söder om cykeltunneln får fordon inte parkeras. 
      På Mastgatans södra sida, mellan 25 meter söder om cykeltunneln
      och Täbyvägen/väg 646 får fordon inte parkeras. 
 
      Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2007. 
 
48. Kumla kommun förskriver med stöd av 10 kap 1 § Trafikförord- 
      ningen (1998:1276) följande tillfälliga lokala trafikföreskrifter i 
      samband med Kumlamarken den 11 maj och 14 september 2007. 
 
      Fordonstrafik förbjuden och parkeringsförbud 
 
      Under tiden torsdagen den 10 maj kl. 15.00 till lördagen den 12 
      maj kl.7.00 och torsdagen den 13 september kl. 15.00 till lördag- 
      en den 15 september kl. 7.00 är fordonstrafik och parkering för- 
      bjuden på torget och på följande gator. 
 
      Köpmangatan från Odengatan till Sveavägen 
      Trädgårdsgatan från Marielundsgatan till Hagendalsvägen 
      Vattugatan från Köpmangatan till Götgatan 
      Götgatan från Vattugatan till infart till parkeringen på   
      Johannesplatsen 
      Hagendalsvägen från Köpmangatan till Götgatan 
 
      Förbuden gäller ej fordon med tillstånd. 
 
      Tillstånd har: Marknadsutställare, boende inom området,   
      utryckningsfordon, kommunens arbetsfordon, taxi, leverans-    
      fordon med transporter inom området. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-03-13 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-03-05 
  
 MBN §  51        

 
Meddelanden 

Ärendebeskrivning 1. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 2 maj 2006, § 53, angå- 
    ende föreläggande om ovårdad tomt på Lommen 2, har avslutats 
    då åtgärder vidtagits av fastighetsägaren. 

  

 


	Miljö- och byggnadsnämndens årsredovisning för år 2006
	Miljö- och byggnadsnämndens barnbokslut för år 2006

