
KUMLA KOMMUN                                                 Sammanträdesprotokoll         
Miljö- och byggnadsnämnden                                               2008-10-07 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Plats och tid Stadshuset, Kumla, den 7 oktober 2008 klockan 17.30-18:20 
  
 
Beslutande Carl-Gustav Thunström, ordf (s) Sven-Inge Carlsson (s) tjg. ers. 
 Bert Eriksson (s) Britt Gelin (s) tjg. ers. 
 Sten Persson (s) Gerth Thorstensson (fp) tjg. ers. 
 Carina Bäck (s) Jan Nilsson (mp) tjg. ers. 
 Marguerite Landin (c)  
 Camilla Eskilsson (kd)  
 Elisabeth Ekestubbe (m)  
   
 
Ej tjg ersättare Gun-Britt Ahlin (s)  
 Ola Lundström (m)  
   
 
Övriga Caroline Eriksson  
 Peter Eriksson  
 Kurt Larsson  
 
Justerare Camilla Eskilsson 
 
 
Sekreterare .................................................... §§ 105-114 
 Caroline Eriksson                          
 
 
Ordförande ..................................................... 
 Carl-Gustav Thunström                                             
 
 
Justerare ..................................................... 
 Camilla Eskilsson 
                              
 Anslag/Bevis 
 

Styrelse/Nämnd Miljö- och byggnadsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2008-10-07 
 

Datum för uppsättande 2008-10-13 Datum för nedtagande 2008-11-04 
 

Förvaringsplats Miljö- och byggnadsnämndens expedition 
  
  
Underskrift ...................................................... 
 Caroline Eriksson 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2008-10-07 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-09-29 
  
 MBN §   105  2008/944 

 
Budgetuppföljning, månadsrapport, september 2008. 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret har den 29 september 2008 upprättat 
budgetuppföljning, månadsrapport för september 2008. 

Arbetsutskottets förslag till 
beslut 

Avger inget förslag till beslut 

 Föreligger förslag till budgetuppföljning, månadsrapport för 
september 2008. 

Miljö- och 
byggnadsnämndes beslut 

Månadsrapporten för september 2008 godkänns. 

______ 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2008-10-07 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-09-29 
  
 MBN §   106   

 
Miljö- och byggnadsnämndens sammanträdestider för år 2009 
samt januari och februari 2010. 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret har lämnat förslag på sammanträdes-
tider för år 2009 samt för januari och februari 2010. I förslaget finns 
två alternativ. Alternativ ett innehåller nio stycken nämnd-
sammanträden och alternativ två innehåller åtta nämndsammanträden 
under perioden. Under det senaste året har nämnden sammanträtt vid 
nio tillfällen och tidigare år har nämnden sammanträtt vid åtta 
tillfällen.  

Arbetsutskottets förslag till 
beslut 

Ärendet återremitteras för att samordnas med kommunstyrelsens 
sammanträdestider.  

Miljö- och 
byggnadsnämndes beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

 ______ 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2008-10-07 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-09-29 
  
 MBN §   107   

 
Val av ny ersättare i miljö- och byggnadsnämndens 
arbetsutskott. 

Ärendebeskrivning Ola Falk (m) har i skrivelse från den 15 september 2008 avsagt sig 
sitt uppdrag som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden. 
Kommunfullmäktige godkände den 15 september 2008, § 98, 
avsägelsen. Eftersom Falk var ersättare i miljö- och 
byggnadsnämndens arbetsutskott har miljö- och byggnadsnämnden 
att utse ny ersättare till arbetsutskottet. 

Arbetsutskottets förslag till 
beslut 

Avger inget förslag till beslut. 

 Carl- Gustav Thunström (s) förslår att Elisabeth Ekerstubbe (m) utses 
till ersättare i miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott. 

Miljö- och 
byggnadsnämndes beslut 

Elisabeth Ekerstubbe (m) utses till ersättare i miljö- och 
byggnadsnämndens arbetsutskott.  

______ 

Expediering Kommunledningskontoret 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2008-10-07 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-09-29 
  
 MBN §   108  2008/381 

 
Medborgarförslag om att göra cirkulationsplatserna mindre 
trafikfarliga.  

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 27 november 2007, § 386, 
miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag till yttrande 
på medborgarförslag om att göra cirkulationsplatserna mindre 
trafikfarliga. 

I medborgarförslaget föreslås att de rondeller som finns i kommunen 
görs om så att de blir genomsiktliga och trafiksäkra, samt att 
rondellen vid Drottninggatan återställs i ursprunglig design.  

Utredningssekreterare Caroline Eriksson har den 16 september 2008 
upprättat ett förslag till yttrande. 

Arbetsutskottets förslag till 
beslut 

Avger inget förslag till beslut. 

 Föreligger reviderat yttrande daterat den 3 oktober 2008. Förslaget 
innebär bland annat att sikten i kommunens cirkulationsplatser ska 
ses över. 

Miljö- och 
byggnadsnämndes beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 
det reviderade yttrandet daterat den 3 oktober 2008 och att 
medborgarförslaget därmed är besvarat.  

______ 

Expediering Kommunledningskontoret + handling 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2008-10-07 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-09-29 
  
 MBN §   109   

 
Ändring av taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens 
område. 

Ärendebeskrivning Taxan för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område ändrades 
senast av kommunfullmäktige den 17 december 2007, § 161. 
Föreligger förslag av den 29 september 2008 till ändring av taxan så 
att taxebilaga två kompletteras med fler typer av verksamhet samt att 
den fasta årliga avgiften justeras för några verksamheter. 

Ändringarna i taxan föreslås träda i kraft från och med den 1 januari 
2009. Miljö- och byggnadsnämnden planerar dock att dessförinnan 
höja de belopp som anges i föreliggande förslag med förändringen i 
konsumentprisindex i enlighet med 4 § i taxan för tillsyn och 
prövning inom Miljöbalkens område.   

Arbetsutskottets förslag till 
beslut 

Avger inget förslag till beslut. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att justera 
taxan enligt förslag från den 29 september 2008. Ändringarna i taxan 
föreslås träda i kraft från och med den 1 januari 2009. Miljö- och 
byggnadsnämnden planerar dock att dessförinnan höja de belopp som 
anges i föreliggande förslag med förändringen i konsumentprisindex i 
enlighet med 4 § i taxan.   

______  

 

Expediering Lars Claeson + handling 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2008-10-07 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-09-29 
  
 MBN §   110  2008/878 

 
Ekeby prästgård 2:1 – ansökan om bygglov 

Ärendebeskrivning Kumla kyrkliga samfällighet ansöker om bygglov för utbyggnad av 
kyrkogården i Ekeby. Området är cirka 5 000 m2 stort och beläget 
norr om nuvarande kyrkogård, öster om länsväg 642. Gällande 
detaljplan omfattar inte det utvidgade området. Däremot finns det 
redovisat i den av fullmäktige antagna fördjupade översiktsplanen för 
Ekeby.  

Arbetsutskottets förslag till 
beslut 

Bygglov kan beviljas när nödvändiga handlingar lämnats in och 
granskats.  

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______ 

Expediering Birgitta Andersson 

Kumla kyrkliga samfällighet 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2008-10-07 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-09-29 
  
 MBN §   111   

 
Kvarntorp 1:19, Garpingsväg 1, Ljungströmsvägen. Upplag mm.  
Bygglov 

Ärendebeskrivning Sveaskog Förvaltning AB söker bygglov för bod, vågstation och 
upplag på egen tomt i Kvarntorp.  

Dessutom ska omlastning av trä från lastbil till järnväg ske på en 
cirka 500 meter lång grusväg på kommunens mark utmed 
industrispåret till SAKAB.  

Arbetsutskottets förslag till 
beslut 

Bygglov kan beviljas när nödvändiga handlingar lämnats in och 
granskats. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______ 

 

Expediering Birgitta Andersson 

 

 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll         
                                              Sammanträdesdatum      
                      
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 
 

8

 
Miljö- och byggnadsnämnden  2008-10-07 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-09-29 
  
 MBN §  112   

 
Verkställda delegationer bostadsanpassning. 

Ärendebeskrivning Anmäles 7 stycken delegerade beslut angående bostadsanpassning 
under perioden 1 september till 17 september 2008. 

Arbetsutskottets förslag till 
beslut 

Anmälda verkställda delegationer läggs till handlingarna. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

______ 

  

 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll         
                                              Sammanträdesdatum      
                      
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 
 

9

 
Miljö- och byggnadsnämnden  2008-10-07 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-09-29 
  
 MBN §   114   

 
Meddelanden 

Ärendebeskrivning  

2008/2                             1. Kommunstyrelsen utsåg den 3 september 2008 Catarina Carlsson till 
ställföreträdande chef på socialförvaltningen.  

2008/2                             2. Kommunstyrelsen godkände den 3 september 2008 nämndernas 
uppföljning av den handikappolitiska planen för 2007. 

2008/1021                       3. Kommunfullmäktige beslutade den 15 september 2008, § 84 att ge 
miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna att 
anlägga en djurkyrkogård på kommunägd mark i Kvarntorp, som 
sköts av Franciskusringens medlemmar. Utredningen ska redovisas 
till kommunstyrelsen i december.  

4. Kommunfullmäktige beslutade den 15 september 2008, § 88 att 
godkänna nämndernas delårsrapporter, budgetprognoser och 
månadsrapporter. 

5. Kommunfullmäktige beslutade den 15 september 2008, § 93 att 
ansöka hos länsstyrelsen om att kommunen får delegation i 
strandskyddsfrågor.  

 

  

 
 
 
 


