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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-10-23 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-10-15 
  
 MBN §  130        

 
Val av ledamöter till miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
2007-2010 

Ärendebeskrivning Mattias Berggren (mp) har i skrivelse från den 18 juni 2007 avsagt 
sig uppdraget som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden och dess 
arbetsutskott. Kommunfullmäktige har den 17 september 2007 som 
ersättare för Mattias Berggren utsett Sven Minsberg (mp) till ledamot 
i miljö- och byggnadsnämnden. 
 

Arbetsutskottets förslag Sven Minsberg (mp) väljs som ledamot till miljö- och byggnads- 
nämndens arbetsutskott. 
 

 Dan Schöllin (kd) har i skrivelse den 12 september 2007 avsagt sig 
uppdraget som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden och ersättare 
i arbetsutskottet. 
 
Maria Haglund (m) har i skrivelse den 15 oktober 2007 avsagt sig 
uppdraget som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden och dess 
arbetsutskott och som gruppledare för oppositionen.  
 
Kommunfullmäktige har den 15 oktober 2007 som ersättare för 
Dan Schöllin utsett Camilla Eskilsson (kd) till ledamot i miljö-  
och byggnadsnämnden och som ersättare för Maria Haglund utsett 
Ola Falk (m) till ledamot i miljö- och byggnadsnämnden. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Sven Minsberg (mp) väljs som ledamot till miljö- och byggnads- 
nämndens arbetsutskott. 
 
Camilla Eskilsson (kd) väljs som ledamot till miljö- och byggnads-
nämndens arbetsutskott från och med 1 november 2007. 
 
Ola Falk (m) väljs som ersättare i miljö- och byggnadsnämndens 
arbetsutskott från och med 1 november 2007. 
_____ 
 

Expediering Kansliavdelningen 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-10-23 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-10-15 
  
 MBN §  131        

 
Miljö- och byggnadsnämndens sammanträdestider för år 2008 

Ärendebeskrivning 
 

Miljö- och byggnadskontoret har upprättat förslag till sammanträdes-
tider för år 2008 och januari och februari 2009. 
 

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Förslag till sammanträdestider godkännes. 
_____ 
 
 

Expediering Kansliavdelningen 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-10-23 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-10-15 
  
 MBN §  132        

 
Rekrytering av miljöinspektör 

Ärendebeskrivning Eftersom en miljöinspektör bara kommer att arbeta halvtid från och 
med årsskiftet inför pensioneringen mot slutet av 2008 behöver  
rekrytering ske så att det finns erforderliga resurser för tillsynen. 
 

Arbetsutskottets förslag Rekrytering av miljöinspektör godkännes med målsättning att tjänst-
en tillsättes från 1 mars 2008. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-10-23 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-10-15 
  
 MBN §  133        

 
Budgetuppföljning, månadsrapport september 2007. 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret har den 26 september 2007 upprättat 
budgetuppföljning, månadsrapport september 2007. 
 

Arbetsutskottets förslag Budgetuppföljning, månadsrapport september 2007 godkännes. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-10-23 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-10-15 
  
 MBN §  134        

 
Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog den 19 december 2005 en ny plan- och  
bygglovtaxa som hade godkänts av miljö- och byggnadsnämnden den
25 oktober 2005. 
 
Från och med 2004 är gällande grundbelopp 26 kronor. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 24 oktober 2006, § 103, 
att ej ändra grundbeloppet. 
 
En höjning från 26 till 27 kronor innebär ca 4 % ökning. 
 

Arbetsutskottets förslag Grundbeloppet höjs från 26 till 28 kronor från och med 1 januari 
2008. 

 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-10-23 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-10-15 
  
 MBN §  135        

 
Policy för nedsättning av årlig kontrollavgift för livsmedelstillsyn 

Ärendebeskrivning Miljöavdelningen har den 3 september 2007 upprättat förslag till  
policy för när den årliga kontrollavgiften för livsmedelstillsyn kan 
sättas ned eller efterges. 
 

Arbetsutskottets förslag Med stöd av 18 § Kumla kommuns taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedels- och foderområdet sätts den årliga kontrollavgiften för 
livsmedelstillsyn ned eller efterges där kontrollbehovet är mycket litet 
enligt följande: 
 
Ideella föreningar med utåtriktad verksamhet klassad som låg- eller 
mellanrisk med verksamhet högst 10 ggr/år placeras i avgiftsklass A 
och ½ avgift. 
 

Ideella föreningar med verksamhet för en sluten krets klassad som 
mycket låg-, låg- eller mellanrisk placeras i avgiftsklass A med 
eftergiven avgift. 
 
Ideella föreningar med utåtriktad verksamhet klassad som mycket låg 
risk och ytterst liten verksamhet placeras i avgiftsklass A och efter-
given avgift 
 
Verksamheter med endast färdigförpackade livsmedel, klassade som 
mycket låg risk och mycket liten omfattning placeras i avgiftsklass A.
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-10-23 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-10-15 
  
 MBN §  136        

 
Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen 

Ärendebeskrivning Kommunen har enligt § 43 i strålskyddslagen och 16 a i strålskydds-
förordningen rätt att ta betalt för tillsyn av solarier som upplåts till 
allmänheten. 
 

Arbetsutskottets förslag Föreliggande förslag till taxa godkännes. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Kommunstyrelsen 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-10-23 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-10-15 
  
 MBN §  137        

 
Taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen. 

Ärendebeskrivning Taxan antogs av kommunfullmäktige år 2003. I samband med att 
timavgiften för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område ses 
över finns anledning att justera taxan. 
 

Arbetsutskottets förslag Föreliggande förslag till taxa godkännes. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Kommunstyrelsen 

 



                                                              10 
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll         
                                              Sammanträdesdatum      
                      

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2007-10-23 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-10-15 
  
 MBN §  138        

 
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena 

Ärendebeskrivning Taxan antogs av kommunfullmäktige år 2006. I samband med att 
timavgiften för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område ses 
över finns anledning att justera taxan. 
 

Arbetsutskottets förslag Föreliggande förslag till taxa godkännes. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Kommunstyrelsen 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-10-23 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-10-15 
  
 MBN §  139        

 
Taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken 

Ärendebeskrivning Taxan antogs av kommunfullmäktige år 1999. Timavgiften har sedan 
dess varit oförändrad. Dessutom ändras bilagan till förordningen om 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd vid årsskiftet. Det finns 
därför ett behov av att se över taxan. 
 

Arbetsutskottets förslag Föreliggande förslag till taxa godkännes. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Kommunstyrelsen 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-10-23 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-10-15 
  
 MBN §  140 Dnr 660/2007.214 

 
Åbytorp 1:21 m.fl. Torget. Portföljgatan. Åbytorp. Tillbyggnad 
av kyrka. Förhandsbesked. Detaljplan. 

Ärendebeskrivning Betaniaförsamlingen i Åbytorp ansöker om förhandsbesked avseende
tillbyggnad av kyrkan åt öster över del av torget. Tidigare har en ny- 
byggnad diskuterats öster om torget vid f.d. Folkets hus. Kommunen 
erbjöd då församlingen att förvärva fastigheterna Åbytorp 1:18 och  
1:110. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 6 februari 2007, § 16, 
att ärendet återremitteras till ledningsgruppen för fysisk planering. 
 
Alternativa förslag har diskuterats med Betaniaförsamlingen som 
nu önskar att genomföra sitt beslutade förslag. Detaljplanen måste i 
så fall ändras, nya parkeringsplatser ordnas och lösas in samt torg 
anläggas i annat läge. Folkets Hus framtid behöver också bestämmas.
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 12 juni 2007, § 88, att 
detaljplaneförslag upprättas i princip efter Betaniaförsamlingens till-
byggnadsförslag och miljö- och byggnadskontorets kompletterande 
skissförslag, i avvaktan på en mer permanent lösning avseende nytt 
torg, allmänna parkeringsplatser och återvinningsstation förordas att 
dessa funktioner kan tillgodoses i området från Folkets Hus till 
”pizzeriatomten”, samråd kan därefter ske med berörda enligt Plan- 
och bygglagen 5 kap 21 §. 
 
Förslaget har varit utskickat på samråd under tiden 16 juli – 27 
augusti 2007. Ett samrådsmöte har ordnats i Betaniakyrkan den 22 
augusti 2007. 
 
Fysisk planerare Vanessa Scheffler har den 5 september 2007 
upprättat samrådsredogörelse. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 11 september 2007,  
§ 110, att detaljplaneförslaget utformas enligt kommentarer och 
ställningstagande och ställs ut enligt Plan- och bygglagen 5 kap 23 §.
 

                                                                                                   forts 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-10-23 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-10-15 
  
 MBN §  140 forts Dnr 660/2007.214 

 
Åbytorp 1:21 m.fl. Torget. Portföljgatan. Åbytorp. Tillbyggnad 
av kyrka. Förhandsbesked. Detaljplan. 

 Detaljplaneförslaget är utställt under tiden 1–22 oktober 2007. 
 

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut. 
 

 Stadsarkitekt Kurt Larsson har den 23 oktober 2007 upprättat utlåtan-
de efter utställning. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Detaljplaneförslaget, med föreslagna justeringar i utlåtande, antas 
enligt Plan- och bygglagen 5 kap 29 §. 
_____ 
 
 

 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 tillkännages på kommunens  
anslagstavla 2007-10-30. 
 
 

Expediering Länsstyrelsen i Örebro län 
Fastighetsbildningsmyndigheten 
Betaniaförsamlingen, Claes Hammar 
Tekniska kontoret 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-10-23 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-10-15 
  
 MBN §  141 Dnr 393/2007.214 

 
Lövsångaren 1. (del av) Viagatan. Detaljplan. 

Ärendebeskrivning Specialfastigheter ansöker om bygglov för ca 600 m2 (20x30x6,5 m) 
omlastnings- och miljöstation som skall placeras vid entrén utanför  
muren.  
 
Enligt detaljplanen (laga kraft 2003-07-07) får marken inte bebyggas
(prickad mark). 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 2 maj 2007, § 64, att 
nybyggnaden på utsidan av muren kan ej prövas som mindre av- 
vikelse, varför detaljplanen måste ändras. Bygglov bör dock kunna  
påräknas efter en ändring, bygglov kan efter erforderlig granskning 
beviljas för nybyggnaderna på insidan av muren. 
 
Detaljplaneförslaget har med enkelt planförfarande skickats på sam-
råd under tiden 1- 19 oktober 2007. 
 

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut. 
 
Stadsarkitekt Kurt Larsson har den 22 oktober 2007 upprättat sam-
rådsredogörelse. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

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

 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 tillkännages på kommunens  
anslagstavla 2007-10-30. 
 

Expediering Länsstyrelsen i Örebro län 
Fastighetsbildningsmyndigheten 
Specialfastigheter i Sverige AB 

                                       



                                                              15 
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll         
                                              Sammanträdesdatum      
                      

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2007-10-23 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-10-15 
  
 MBN §  142 Dnr 853/2006 

 
Klackvägen m.m. Hällabrottet. Detaljplan. 

Ärendebeskrivning Föreligger skrivelse angående att detaljplan skall ändras och i så fall 
enbart för två fastighetsägare vid Klackvägen i Hällabrottet. 
 
Redovisad detaljplaneskiss visar att det med hänsyn till ledningsom- 
råde och stadsbild är svårt att klara en nybyggnad av garage mellan 
bostadshus och Klackvägen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar den 12 december 2000, § 114, 
att återremittera ärendet i avvaktan på kontakt med närmast berörda 
fastighetsägare om avtal och planändring. 
 
Berörda fastighetsägare har vid förnyad kontakt framfört önskemål  
om planändring och fastighetsreglering. Man är också beredd att  
träffa avtal om rimliga kostnader. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 29 april 2003, § 52, att 
under förutsättning att avtal kan träffas om ersättning för detaljplane-
ändring, fastighetsreglering och mark bör detaljplanen kunna ändras 
med s.k. enkelt planförfarande. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 6 december 2005, att 
planändring skall genomföras gällande Ytongvägen, Klackvägen och 
Fasadvägen, som möjliggör att den mark som kommunen äger och  
som är detaljplanelagd som gatuplanteringsområde kan överföras till 
respektive fastighetsägare. 
 
Planprojektet finns med i det av kommunfullmäktige i mars 2006  
antagna plan- bygg- och bostadsprogrammet 2006 – 2008 med 
prioritet 3 (mindre angeläget). 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 24 oktober 2006, § 109, 
att detaljplanförslag upprättas och skickas på samråd enligt Plan- och
bygglagen 5 kap 21 §, ärendet översänds till kommunstyrelsen för 
beslut om vilka kostnader som bör tas ut för detaljplaneändring, 
fastighetsbildning, tomtmark med vegetation (tallar) m.m. 

                                                                                                     forts 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-10-23 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-10-15 
  
 MBN §  142 forts Dnr 853/2006 

 
Klackvägen m.m. Hällabrottet. Detaljplan. 

 Förslaget har varit utskickat på samråd (enkelt planförfarande) under 
tiden 16 juli-20 augusti 2007. 
 
Stadsarkitekt Kurt Larsson har den 11 oktober 2007 upprättat sam- 
rådsredogörelse. 
 

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Planförslaget återremitteras för sammanställning av fördelning av 
kostnader för berörda. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-10-23 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-10-15 
  
 MBN §  143 Dnr 978/2007 

 
Tranan 23. Viagatan 7. Detaljplan. 

Ärendebeskrivning Kommunen avser att bygga ett gruppboende på fastigheten. 
 
Gällande detaljplan från 1963 anger redan bostadsändamål.  
Eftersom byggrätten endast omfattar det befintliga bostadshuset 
måste detaljplanen ändras så att den kan medge ytterligare två 
bostadshus med totalt 8 lägenheter samt tillhörande komplement- 
byggnader. 
 

Arbetsutskottets förslag Detaljplanförslag upprättas och skickas på samråd enligt Plan- och  
bygglagen 5 kap 21 §. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-10-23 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-10-15 
  
 MBN §  144 Dnr 966/2007 

 
Kumla 13:31 m.m. Täbyvägen. Skogstorp. Nybyggnad av 
förskola. Bygglov. 

Ärendebeskrivning Tekniska kontoret ansöker om bygglov för förskola med fyra 
avdelningar. 
 
Åtgärden överensstämmer med den detaljplan som miljö- och 
byggnadsnämnden antog den 11 september 2007. 
 
Planen kommer att vinna laga kraft den 9 oktober 2007 om inget  
överklagande sker. 
 

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Bygglov kan beviljas när erforderliga handlingar inkommit, granskats
och godkänts. 
 
Som villkor gäller att träd bevaras enligt detaljplanens beskrivning 
och bestämmelser. 
_____ 
 
 

Expediering Tekniska kontoret 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-10-23 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-10-15 
  
 MBN §  145 Dnr 947/2007 

 
Åbytorp 1:21. Tillbyggnad av kyrka. Bygglov. 

Ärendebeskrivning Betaniaförsamlingen i Åbytorp ansöker om bygglov för tillbyggnad 
av kyrkan. 
 
Åtgärden förutsättes överensstämma med den detaljplan som är 
utställd under tiden 1-22 oktober 2007 och som skall prövas för 
antagande den 23 oktober 2007. 
 

Arbetsutskottets förslag Tillbyggnaden behöver minskas i längd för att bättre överensstämma 
med det utställda detaljplaneförslaget. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Bygglov kan beviljas enligt detaljplanen när erforderliga handlingar 
inkommit, granskats och godkänts. 
_____ 
 

 

Expediering Betaniaförsamlingen, Claes Hammar 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-10-23 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-10-15 
  
 MBN §  148 Dnr 871/2007 

 
Tranan 14. Stenevägen. Tillbyggnad av bilhall. Förhandsbesked. 

Ärendebeskrivning Förfrågan föreligger från Thomas Strömberg, Bilcenter i Kumla AB 
om att få bygga ut befintlig hall på Tranan 13 med ca 650 m2 på 
intilliggande fastigheten Tranan 14. Befintliga byggnader på Tranan 
14 skall rivas och fastigheterna läggas samman. 
 
Enligt gällande detaljplan från 1974 får fastigheten bebyggas med 
högst 650 m2 och inte överstiga 1/3 av tomtarealen. Byggnaden skall 
vara friliggande. För kvarteret finns också en tomtindelning. 
 

Arbetsutskottets förslag Planutredning påbörjas och samråd sker med berörda. Plankostnad 
kan enligt taxa tas ut i samband med bygglov. 

 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Bilcenter i Kumla AB, Thomas Strömberg 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-10-23 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-10-15 
  
 MBN §  149 Dnr 1124/2005 

 
Lövsångaren 1.Viagatan. Tillbyggnad av kriminalvårdsanstalten.

Ärendebeskrivning Kriminalvårdsfastigheter och Anstalten Kumla har den 11 oktober 
2007 inkommit med ansökan om förlängd tid till 2007-12-31 för att 
redovisa hur utrymningssäkerheten för hus R skall uppnå acceptabel 
nivå. 
 

Arbetsutskottets förslag Förlängd tid för yttrande beviljas till den 31 december 2007. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Specialfastigheter Sverige AB 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-10-23 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-10-15 
  
 MBN §  156        

 
Skogstorp. Namnsättning av gator. 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 12 december 2006 
om namnen Skogstorpsallén, Skogstorpsgatan, Sörtorpsgatan och 
Lugnets gata och den 12 juni 2007 om Önskeholmsgatan för etapp 
ett och två. 
 
I och med att den tredje etappen skall påbörjas behöver två gatunamn
och två kvartersnamn bestämmas. 
 
Tidigare har namnen Olstorpsgatan och Grantorpsgatan diskuterats. 
 

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut. 
 

 Namnberedningsgruppen har vid sammanträde den 22 oktober 2007 
föreslagit namnen Olstorpsgatan och Tuvans gata efter fastighets-/ 
gårdsnamn i området. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Gatunamnen Olstorpsgatan (norra slingan) och Tuvans gata (södra 
slingan) antas. För kvarteren föreslås lämpliga bärnamn i likhet med 
övriga kvarter i området. 
_____ 
 
 

Expediering Tekniska kontoret 
Mats Runering 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-10-23 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-10-15 
  
 MBN §  160        

 
Kumla kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighets-
begränsning 30 km/tim på Södra Kungsvägen 

Ärendebeskrivning Kumla Församlings kyrkoråd inkom den 3 november 2006 med en 
skrivelse där man begär att hastighetsbegränsning 30 km/tim införs 
på Södra Kungsvägen på sträckan förbi Kumla kyrka, Församlings- 
hemmet och Pastorsexpedition. På sträckan finns idag hastighetsned-
sättande åtgärder i form av avsmalningar och upphöjda gångpassager
samt skyltning med rekommenderad hastighet 30 km/tim. Kyrkorådet 
menar att man trots detta håller för hög hastighet och att det innebär 
stor risk för dem som passerar gatan mellan de olika lokalerna. 
 

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Ärendet delegeras till tekniska kontoret att utforma ett beslut om  
lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning 30 kilometer i tim-
men på Södra Kungsvägen på en sträcka av ca 200 meter från södra 
gångpassagen och norrut. 
_____ 
 
 

Expediering Tekniska kontoret 
Kumla Församlings kyrkoråd 
Polisen 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-10-23 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-10-15 
  
 MBN §  161        

 
Verkställda delegationer parkeringstillstånd för rörelsehindrad 

Ärendebeskrivning Anmäles 6 delegerade beslut angående parkeringstillstånd för rörelse-
hindrad under perioden 30 augusti 2007 till och med 25 september 
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 2007-10-23 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-10-15 
  
 MBN §  162        

 
Verkställda delegationer bostadsanpassning. 

Ärendebeskrivning Anmäles 17 delegerade beslut angående bostadsanpassning under  
perioden 23 augusti 2007 till och med 2 oktober 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 2007-10-23 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-10-15 
  
 MBN §  164        

 
Meddelanden 

Ärendebeskrivning 1. Dan Schöllin (kd) har i skrivelse den 12 september 2007 avsagt 
    sig samtliga kommunala uppdrag på grund av tidsbrist och flytt  
    från kommunen. Dan Schöllin är ledamot i kommunfullmäktige  
    och  miljö- och byggnadsnämnden. 
 
2. Detaljplanerna för Kv Sylen, Kv Smedstorpet 1 och Förskola 
    Skogstorp  har den 9 oktober 2007 vunnit laga kraft. 
 
3. Länsrätten i Örebro län har i dom den 5 oktober 2007 utdömt vite 
    50 000 kr mot ägaren till  fastigheten Sånnersta 1:2 och 2:4 efter 
    miljö- och byggnadsnämndens beslut den 6 februari 2007, § 22. 
 
4. Länsstyrelsen i Örebro län har i beslut den 8 oktober 2007 avslagit
    överklagan angående miljö- och byggnadsnämndens beslut den 2 
    maj 2007 att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av  
    enbostadshus (hästgård) på fastigheten Kumla-Ekeby 4:4. 
 
5. Lantmäteriet och Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder  
    tillsammans med regionala och lokala företrädare till konferens 
    Samverkan kring Geografisk Information den 21 november 2007 
    i Örebro. 
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