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KUMLA KOMMUN                                                 Sammanträdesprotokoll         

Miljö- och byggnadsnämnden           2008-06-10   

Plats och tid Stadshuset, Kumla, den 10 juni 2008 klockan 17.30-18.45 
  
 
Beslutande Carl-Gustav Thunström, ordf (s) Elisabeth Ekestubbe (m) 
 Bert Eriksson (s) Tony Larsson-Malmberg (fp) 
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 Bengt Friman (c) tjg ers  
 Camilla Eskilsson (kd)  
 
Ej tjg ersättare Sven-Inge Carlsson (s) Gun-Britt Ahlin (s) 
 Ing-Marie Andersson (s)  
 Britt Gelin (s)   
 
Övriga Peter Eriksson Kurt Larsson 
 Caroline Eriksson  
 
Justerare Sten Persson 
 
Sekreterare .................................................... §§ 59-82 
 Caroline Eriksson                          
 
 
Ordförande ..................................................... 
 Carl-Gustav Thunström                                             
 
 
Justerare ..................................................... 
                                            Sten Persson 
 
 Anslag/Bevis 
 

Styrelse/Nämnd Miljö- och byggnadsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2008-06-10 
 

Datum för uppsättande 2008-06-17 Datum för nedtagande 2008-07-09 
 

Förvaringsplats Miljö- och byggnadsnämndens expedition 
  
  
Underskrift ...................................................... 
 Caroline Eriksson 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2008-06-10 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-06-02 
  
 MBN §   59   

 
Budgetuppföljning, månadsrapport, maj 2008. 

Ärendebeskrivning Rapporten delas ut vid sammanträdet. 

Arbetsutskottets förslag Rapporten för maj månad godkänns. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag 

______ 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2008-06-10 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-06-02 
  
 MBN §   60   

 
Grundbudget för 2009 och flerårsbudget 2010-2011 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret har upprättat preliminärt förslag till 
grundbudget 2009 och flerårsbudget 2010-2011 som delgetts 
partigrupperna. 

 Budgetförslaget har diskuterats i den lokala samverkansgruppen för 
miljö- och byggnadskontoret den 29 maj 2007. 

Arbetsutskottets förslag Investeringsbudgeten ändras såtillvida att personbilen stryks med 
hänvisning till bilpool eller hyrbilsavtal och bör därför inrymmas i 
driftbudgeten. Investering av mätinstrument flyttas till 2010 och 
antingen ritningskopiatorn eller plottern belastar 2011. 

Föreslagna förändringar i driften för kompetensutveckling, 
dataprogram, support, uppgradering och subscription stryks då de bör 
rymmas inom budgetramen.  

Flygfotografering för delar av kommunen (3D) stryks med 
hänvisning till att fotografering och karframställning istället bör 
bekostas av aktuell plan.  

 ______ 

Föreligger förslag till grundbudget 2009 och flerårsbudget 2010–
2011 från miljö- och byggnadskontoret. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt miljö- och 
byggnadskontorets förslag. 

______ 

 

Expediering Ekonomiavdelningen + handling 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2008-06-10 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-06-02 
  
 MBN §   61  2008/371 

 
Komplettering av attestförteckning för miljö- och byggnads- 
nämnden gällande sommaren 2008 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret har den 20 maj 2008 upprättat förslag 
till komplettering av attestförteckning för miljö- och byggnads- 
nämnden gällande sommaren 2008. 

Arbetsutskottets förslag Attestförteckningen godkänns. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______ 

  

Expediering Ekonomiavdelningen + handling 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2008-06-10 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-06-02 
  
 MBN §   62   

 Personuppgiftsombud för miljö- och byggnadsnämnden 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 8 februari 2005, § 2, att 
utse utredningssekreterare Rolf Olsson till miljö- och 
byggnadsnämndens personuppgiftsombud. 
Personuppgiftsombudets främsta uppgift är att kontrollera att person-
uppgifter behandlas på ett korrekt sätt, att föra förteckning över be- 
handlingen av personuppgifter och att vara allmänheten behjälplig att 
få rättelse om personuppgifter är felaktiga.  

På grund av personalförändring har miljö- och byggnadsnämnden att 
utse nytt personuppgiftsombud för nämnden. 

Förvaltningschef Kurt Larsson föreslår i skrivelse från den 10 juni 
2008 att miljö- och byggnadsnämnden utser utredningssekreterare 
Caroline Eriksson till personuppgiftsombud för miljö- och 
bygnadsnämnden. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Utredningssekreterare Caroline Eriksson utses till 
personuppgiftsombud för miljö- och byggnadsnämnden. 

______ 

  

Expediering Kommunledningskontoret + handling 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2008-06-10 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-06-02 
  
 MBN §   63  2008/383 

 
Yttrande över medborgarförslag om djurkyrkogård i Kumla 
kommun. 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 30 oktober 2007 beslutat 
att uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att lämna förslag till  
yttrande över medborgarförslag om djurkyrkogård i Kumla kommun. 

Utredningssekreterare Caroline Eriksson har den 22 maj 2008 
inkommit med ett tjänsteutlåtande.  

Arbetsutskottets förslag Tjänsteutlåtandet antas som nämndens yttrande och överlämnas till 
kommunfullmäktige som föreslås avslå medborgarförslaget. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______ 

  

Expediering Kommunledningskontoret + handling 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2008-06-10 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-06-02 
  
 MBN §   64   

 
Uppföljning av miljöprogram och klimatstrategi 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 
18 mars 2008, § 21, att ge miljö- och byggnadskontoret i uppdrag att 
ta in en beskrivning från respektive nämnd om hur målen i 
miljöprogram respektive klimatstrategi uppfyllts och vilka åtgärder 
som vidtagits. 

Arbetsutskottets förslag Uppföljningen godkännes. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______ 

  

Expediering Kommunledningskontoret + handling 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2008-06-10 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-06-02 
  
 MBN §   65   

 
Uppföljning handikappolitisk plan 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 19 mars 2007, § 33  att anta 
handikappolitisk plan för Kumla kommun.  

Föreligger miljö- och byggnadskontorets förslag på uppföljning av 
planen.  

Arbetsutskottets förslag Uppföljningen godkännes. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______ 

  

Expediering Kommunledningskontoret + handling 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2008-06-10 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-06-02 
  
 MBN §  66  2008/8 

 
Strandskydd i Örebro län – remiss. 

Ärendebeskrivning Länsstyrelsen i Örebro län inledde under 2007 ett arbete med att 
kartlägga hur strandskyddet i länet kan organiseras inom ramen för 
befintlig lagstiftning. Detta resulterade i reformpaketet Ett reformerat 
strandskydd i Örebro län. Länsstyrelsen inkom den 16 april 2008 
med remiss angående tillägget till reformpaketet. 

Länsstyrelsen har även översänt beslut den 22 maj 2008 med 
erbjudande om delegation. 

 Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige föreslås besluta att ansöka om att kommunen får 
delegation i strandskyddsfrågor enligt länsstyrelsens erbjudande.   

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______ 

  

Expediering Kommunledningskontoret + handling 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2008-06-10 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-06-02 
  
 MBN §   67  2008/286 

 
Kumla sjöpark. Detaljplan. 

Ärendebeskrivning I det av kommunfullmäktige i mars 2007 antagna Plan- bygg- och  
bostadsprogrammet 2007-2009 redovisades planprojektet 
Kumlasjöområdet med prioritet 1. 

I kommunens budget för 2008–2010 finns anslag för Kumla sjöpark 
upptagna hos kultur- och fritidsnämnden fr.o.m. 2008. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade senast den 10 juni 2003 att 
samråd ska ske med berörda enligt Plan- och bygglagen kap 5 § 20. 

Under hand har flera interna tjänstemannasamråd ägt rum och 
kommunstyrelsen har hållits informerad om det fortsatta skiss- och 
utredningsarbetet. Eftersom skisserna förändrats på senare år bör 
miljö- och byggnadsnämnden ta ett nytt samrådsbeslut. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 11 december 2007, 
§ 175, att detaljplaneförslag ska upprättas och skickas på samråd 
enligt Plan- och bygglagen 5 kap 21 §. 

Detaljplaneförslag för Kumla sjöpark har varit utskickat på samråd 
under tiden 10 april – 10 maj 2008. 

Fysisk planerare Hillevi Skoog har den 15 maj upprättat en preliminär 
samrådsredogörelse.  

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut 

 
Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Ärendet återremitteras för komplettering av samrådsredogörelse.  

Under återremissen tas ett utställningsförslag fram.  

______ 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2008-06-10 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-06-02 
  
 MBN §   68  2008/488.214 

 
Norra Mos företagspark. Etapp 3. Detaljplan. 

Ärendebeskrivning I det av kommunfullmäktige i mars 2007 antagna Plan- bygg- och 
bostadsprogrammet 2007-2009 redovisas planprojektet Norra Mos 
Företagspark etapp 3(2). För att kunna erbjuda färdiga alternativa 
tomtlägen vid företagsförfrågningar bör detaljplanearbetet påbörjas 
för det aktuella området i nordväst. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 11 december 2007, 
§ 173, att detaljplaneförslag ska upprättas och skickas på samråd 
enligt Plan- och bygglagen 5 kap 21 §. 

Detaljplaneförslag för Norra Mos företagspark är utskickat på samråd 
under tiden 7 maj – 28 maj 2008. 

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut 

 ______ 

Föreligger samrådsredogörelse med förslag till beslut. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Detaljplaneförslaget utformas enligt kommentar och 
ställningstagande och ställs ut enligt Plan- och bygglagen 5 kap 23§. 

______ 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2008-06-10 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-06-02 
  
 MBN §   69        

 
Kv. Blåmesen, Ymergatan 2. Särskilt boende. Tillfälligt bygglov. 

Ärendebeskrivning Kumla kommun ansöker om tillfälligt bygglov för två 
bostadspaviljonger som föreslås placeras väster om Ymergatan.  

Enligt gällande detaljplan från den 14 februari 1979 redovisas 
kvarteret för industritomt. 

Tillfälligt bygglov kan enligt Plan- och bygglagen medges för högst 
fem år. 

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Med hänsyn till att åtgärden inte överensstämmer med detaljplan 
samt avviker från vissa bostadsbestämmelser kan tillfälligt bygglov 
(fem år) medges när erforderliga handlingar inkommit och granskats. 

Avvikelserna motiveras av att det är särskilda tillfälliga boenden.  

Berörda grannar ska informeras och kunna lämna synpunkter. 

Bostadsanpassningsbidrag kan inte påräknas. 

______ 

 

  

Expediering Socialförvaltningen 
Thage Arvidsson 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2008-06-10 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-06-02 
  
 MBN §   70        

 
Kumla 13:26 (del av) Skogstorpsgatan. Nybyggnad av kedjehus. 
Bygglov 

Ärendebeskrivning BR Hus AB har enligt avtal med kommunen förvärvat mark sydost 
om Skogstorpsgatan. Föreligger preliminär ansökan om bygglov för 
sju stycken kedjehus.  

Arbetsutskottets förslag Bygglov kan medges när erforderliga handlingar inkommit och 
granskats.  

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______ 

  

Expediering BR Hus 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2008-06-10 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-06-02 
  
 MBN §   71  2008/467.230 (542/2001.426) 

 
Brändåsen 1:9 och 1:20, Kumla kommun. Uppställning av bilar 
med mera. Ansökan om utdömande av vite. 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 17 mars 1998 att bevilja
bygglov med villkor att väl utformat staket, plank och ny in- och  
utfartsväg med besöksparkering och skyltning utföres snarast i sam- 
råd med stadsarkitektavdelningen. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 9 september 2003 
att utformningen av den planerade in- och utfartsvägen med besöks- 
parkering måste redovisas och begränsas med hänsyn till landskaps- 
bilden och att miljö- och byggnadsnämndens tidigare beslut om ”väl 
utformat staket, plank som utföres snarast” förtydligas med att det  
ska vara klart senast den 31 mars 2004.’ 

Vid besiktning den 26 oktober 2006 och den 17 januari 2007  
konstaterades att uppställning av fordon sker utanför området som, i  
bygglovet, angetts som upplag för fordon. Något väl utformat staket 
eller plank har heller inte utförts. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 6 februari 2007, § 23 att; 

med stöd av Plan- och bygglagen (1987:10) 3 kap 17 §, 10 kap 15 §  
och lag om viten (1985:206) 1-2 §§ föreläggs ägaren till fastigheterna
Brändåsen 1:9 och 1:20, Mikael Blomgren, att inom en månad från  
delfåendet av beslutet ta bort upplag och uppställningar av bilar,  
vagnar, bildelar, skrot, materialupplag m.m. utanför det i bygglovet  
anvisade området. 

Med stöd av Plan- och bygglagen (1987:10) 10 kap 18 § och lag om  
viten (1985:206) 3-4 §§ förenas föreläggandet med ett vite på 25 000 
kronor om föreläggandet inte uppfylls och ytterligare 25 000 kronor  
för varje period om tre månader som föreläggandet inte uppfylls,  
räknat från delfåendet av beslutet. 

Med stöd av Plan- och bygglagen (1987:10) 10 kap 22 § genast sända 
föreläggandebeslutet, inklusive det löpande vitet, till inskrivnings-
myndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. 

 forts.
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Miljö- och byggnadsnämnden  2008-06-10 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-06-02 
  
 MBN §   forts. 71   2008/467.230 (542/2001.426) 

 
Brändåsen 1:9 och 1:20, Kumla kommun. Uppställning av bilar 
med mera. Ansökan om utdömande av vite. 

Ärendebeskrivning Vid besiktning den 21 april 2008 konstateras att erforderliga åtgärder 
inte vidtagits enligt miljö- och byggnadsnämndens beslut den 6 
februari 2007. 

Eftersom minst tre månader gått sedan förgående ansökan om 
utdömande av vite och att ägaren till fastigheterna Brändåsen 1:9 och 
1:20, Mikael Blomgren inte vidtagit erforderliga åtgärder enligt 
miljö- och byggnadsnämndens beslut den 9 september 2003, ansöks 
hos Länsrätten om utdömande av vite (50 000 kr) enligt 6 § lagen om 
viten. 

Föreligger ett från den 29 april 2008 upprättat tjänsteutlåtande. 

Mikael Blomgren har den 6 maj 2008 inkommit med ett yttrande. 

Miljö- och byggnadsnämnden återremitterade den 6 maj 2008, § 54, 
ärendet och beslutade att avvakta ansökan om vite med hänsyn till 
Mikael Blomgrens yttrande. Ärendet tas upp vid nästa 
nämndsammanträde den 10 juni 2008 om inte erforderliga åtgärder 
vidtagits.  

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut 

 ______ 

Stadsarkitekt Kurt Larsson besiktigade den 10 juni 2008 fastigheten. 
Vid besöket konstaterades att vissa åtgärder har vidtagits. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att inte ansöka om utdömande 
av vite men att ärendet kommer att hållas under fortsatt bevakning 
och vid behov tas upp för prövning igen.   

______ 

 

Expediering  
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Miljö- och byggnadsnämnden  2008-06-10 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-06-02 
  
 MBN §  72  2008/24 

 
Blåmesen 2, Ymergatan 8. Tillbyggnad av industri. Olovlig 
tillbyggnad. Bygglov. 

Ärendebeskrivning Ansökan om bygglov avseende tillbyggnad (ca 1 100 m2) av industri 
inkom 23 januari 2008. 

Byggnadsinspektör Aris Zenicanin har upprättat ett besiktnings-
protokoll som visar att byggnadsåtgärder vidtagits utan lov och att 
erforderliga handlingar saknas. 

Sökanden har uppmanats att senast den 21 april 2008 inkomma med 
kompletterade handlingar.  

Byggnadsinspektör Aris Zenicanin har den 22 maj inkommit med 
tjänsteutlåtande med förslag till beslut. 

Arbetsutskottets förslag Enligt tjänsteutlåtande. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Med stöd av Plan- och bygglagen 8 kap. 11§ st.1 p.2b medges 
avvikelse från detaljplan och bygglov för tillbyggnaden beviljas i 
efterhand. 

Bygglovsprocessen ska hanteras enligt tjänsteutlåtandet. 

Med stöd av Plan- och bygglagen 10 kap. 4§, debiteras PK:s 
Mekaniska AB en byggnadsavgift på fyra gånger bygglovtaxan 
(4*4 704=18 816) 

______ 

 

  

Expediering  
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Miljö- och byggnadsnämnden  2008-06-10 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-06-02 
  
 MBN §  73  2008/191 

 
Jupiter 3. Marsvägen 6. Tillbyggnad av kontor och nybyggnad av 
garage. Olovliga åtgärder. Bygglov.  

Ärendebeskrivning Ansökan om bygglov avseende tillbyggnad med kontor med mera 
(ca 150 m2) och garage (ca 720 m2) inkom den 23 januari 2008.  

Byggnadsinspektör Aris Zenicanin har upprättat ett besiktnings-
protokoll som visar att byggnadsåtgärder redan vidtagits och 
handlingar måste kompletteras. 

Sökanden har uppmanats att senast den 21 april 2008 inkomma med 
nya handlingar med mera.  

Byggnadsinspektör Aris Zenicanin har den 22 maj inkommit med 
tjänsteutlåtande med förslag till beslut. 

Arbetsutskottets förslag Enligt tjänsteutlåtande. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Med stöd av Plan- och bygglagen 8 kap. 11§ 1 st p. 2 kan bygglov 
beviljas för rubricerade byggnader i efterhand när erforderliga 
handlingar inkommit och granskats.  

Bygglovsprocessen ska hanteras enligt tjänsteutlåtandet. 

Med stöd av Plan- och bygglagen 10 kap. 4§, debiteras Weidermans 
Buss AB en byggnadsavgift på fyra gånger bygglovtaxan 
(4*4 704=18 816) 

______ 

  

Expediering  
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Miljö- och byggnadsnämnden  2008-06-10 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-06-02 
  
 MBN §  74  2008/187 

 
Stene 7:1. Tillbyggnad och ändrad användning av 
ekonomibyggnad. Olovlig tillbyggnad. Bygglov. 

Ärendebeskrivning Ansökan om bygglov avseende tillbyggnad (ca 100m2) och ändrad 
användning (ca 33 m2) inkom den 20 februari 2008. 

Byggnadsinspektör Aris Zenicanin har upprättat ett besiktnings-
protokoll som visar att byggnadsåtgärder redan vidtagits och att finns 
handlingar med mera. 

Sökanden har uppmanats att senast den 21 april 2008 inkomma med 
nya handlingar med mera. 

Byggnadsinspektör Aris Zenicanin har den 22 maj inkommit med 
tjänsteutlåtande med förslag till beslut. 

Arbetsutskottets förslag Enligt tjänsteutlåtande. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Med stöd av Plan- och bygglagen 8 kap. 11§ 1 st beviljas bygglov för 
rubricerad tillbyggnad i efterhand  

Bygglovsprocessen ska hanteras enligt tjänsteutlåtandet. 

Med stöd av Plan- och bygglagen 10 kap. 4§, debiteras Hans-Erik 
Sartz en byggnadsavgift på fyra gånger bygglovtaxan 
(4*2 688=10 752) 

______ 

  

Expediering  
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Miljö- och byggnadsnämnden  2008-06-10 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-06-02 
  
 MBN §  75  987/2007.214 

 
Tranan 23, Viagatan. Avvikelse från detaljplan.  

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden antog den 5 februari 2008, § 6, 
detaljplanen för kv. Tranan 23 som vann laga kraft den 4 mars 2008. 

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till byggande av 
gruppbostäder. 

Fysisk planerare Hillevi Skoog har den 13 maj upprättat ett förslag 
som skickades till kultur- och fritidsnämnden och Jehovas vittnen – 
Kumla och Hallsbergs församling, för godkännande. 

För att få en mer ändamålsenlig tomt och ett bättre nyttjande av 
marken föreslås att fastighetsreglering medges med en mindre 
avvikelse från detaljplan. 

Jehovas vittnen – Kumla och Hallsbergs församling har den 21 maj 
2008 inkommit med godkännande.  

 Arbetsutskottets förslag Avvikelsen från detaljplanen godkännes.  

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______ 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2008-06-10 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-06-02 
  
 MBN §  76   

 
Bankiren 3, (Solgårdsplatsen) Hagendalsvägen 3. Information 

Ärendebeskrivning Stadsträdgårdsmästare Edit Ugrai har utformat ett förslag till 
utformning av området mellan gång/cykelbanan utmed 
Hagendalsvägen, villa Solgården och ”hantverkshuset”. 

 Kurt Larsson informerar vid sammanträdet  

______ 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2008-06-10 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-06-02 
  
 MBN §  77   

 
Namnsättning i Kvarntorp 

Ärendebeskrivning I den detaljplan för Kvarntorps industriområde (fd. Yxhult)som ska 
skickas för på samråd redovisas två nya gator som behöver 
namnsättas. 

Namnberedningsgruppen föreslår namnen Krossvägen och 
Linbanevägen alternativt Svavelvägen.  

Arbetsutskottets förslag Namnberedningsgruppens förslag Krossvägen och Linbanevägen 
antas. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag 

______ 

  

Expediering Tekniska kontoret  
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Miljö- och byggnadsnämnden  2008-06-10 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-06-02 
  
 MBN §  78  2008/442 

 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Wallenstråle 56. 

Ärendebeskrivning Person boende på fastigheten har den 21 april 2008 inkommit med 
ansökan om bostadsanpassningsbidrag för utbyte av handtag till 
balkongdörr samt utbyte av tvågreppsblandare i dusch samt handfat i 
badrum. 

Byggnadsinspektör AnnSofie Stolt har den 20 maj 2008 upprättat 
tjänsteutlåtande med förslag till beslut. 

Sökanden har den 20 maj 2008 beretts möjlighet att senast den 
30 maj 2008 yttra sig över tjänsteutlåtande. 

 Arbetsutskottets förslag Enligt tjänsteutlåtande. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______ 

  

Expediering  
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Miljö- och byggnadsnämnden  2008-06-10 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-06-02 
  
 MBN §  79        

 
Verkställda delegationer parkeringstillstånd för rörelsehindrad 

Ärendebeskrivning Anmäles två stycken delegerade beslut angående parkeringstillstånd 
för rörelsehindrad under perioden 28 april till och med 8 maj 2008. 

Arbetsutskottets förslag Anmälda delegationer läggs till handlingarna.  

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag 

______ 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2008-06-10 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-06-02 
  
 MBN §  80        

 
Verkställda delegationer bostadsanpassning. 

Ärendebeskrivning Anmäles 12 stycken delegerade beslut angående bostadsanpassning 
under perioden 15 mars till och med 19 maj 2008. 

Arbetsutskottets förslag Anmälda delegationer läggs till handlingarna. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______ 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2008-06-10 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-06-02 
  
 MBN §  82        

 
Meddelanden 

Ärendebeskrivning               

1. Kommunfullmäktige beslutade den 21 april 2008, § 38, att godkänna 
årsredovisning för Kumla kommun 2007 och lägga densamma till 
handlingarna. 

2. Kommunfullmäktige beslutade den 21 april 2008, § 39, att bevilja 
kommunstyrelsen, övriga nämnder samt enskilda förtroendevalda i 
dessa organ ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007.  

3. Kommunfullmäktige beslutade den 21 april 2008, § 44, att godkänna 
personalekonomisk redovisning för 2007. 

4. Kommunfullmäktige beslutade den 21 april 2008, § 46, att godkänna 
redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag samt att de 
motioner och medborgarförslag som är från 2005 och 2006 och saknar 
tidsgräns ska besvaras så snart som möjligt. 

5. Kommunstyrelsen beslutade den 7 maj 2007, § 79, att utse 
ställföreträdande chefer på kommunens förvaltningar. 
Ställföreträdande chef för miljö- och byggnadskontoret är Per 
Flodström. 

Dnr 268/2005                6. Regeringsrätten har den 30 april 2008 beslutat att inte meddela 
prövningstillstånd av överklagande av miljö- och byggnadsnämndens 
beslut den 12 december 2006, § 52, angående Hjortsberga 7:1. 
Avstyckning och nybyggnation av två enbostadshus. Förhandsbesked 

Dnr 2008/466                7. Regeringsrätten beslutade den 16 maj 2008 att inte meddela 
prövningstillstånd gällande överklagande av miljö- och 
byggnadsnämndens beslut den 6 februari 2007, § 22, angående för 
Lars Widarssons, Sånnersta 1:2 och 2:4, överklagande angående 
utdömande av vite. 

  
 
 


	Miljö- och byggnadsnämnden           2008-06-10  

