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Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-16 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-12-08 
  
 MBN §   127 Dnr 2008/944 

 
Budgetuppföljning, månadsrapport, november 2008. 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret har den 26 november 2008 upprättat 
budgetuppföljning, månadsrapport för november 2008. 

Arbetsutskottets förslag  Miljö- och byggnadsnämnden godkänner månadsrapporten för 
november 2008. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner månadsrapporten för 
november 2008. 

______ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-16 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-12-08 
  
 MBN §   128 Dnr 2008/1382 

 
Internbudget för 2009 och flerårsbudget för 2010–2011 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret har den 24 november 2008 upprättat 
förslag till internbudget 2009 och flerårsbudget 2010–2011. 

Arbetsutskottets förslag  Miljö- och byggnadsnämnden antar förslag till internbudget 2009 och 
flerårsbudget 2010-2011. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar förslag till internbudget 2009 och 
flerårsbudget 2010-2011. 

______ 

Expediering Ekonomiavdelningen 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-16 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-12-08 
  
 MBN §   129 Dnr 2008/1375 

 
Intern kontrollplan år 2009 för miljö- och byggnadsnämnden 

Ärendebeskrivning I kommunallagen stadgas att kommunstyrelsen och nämnderna ska se 
till att den interna kontrollen är tillräckligt. 

Kommunfullmäktige beslutade den 18 oktober 2004, § 67, att 
godkänna förslag till reglemente för intern kontroll av ekonomi och 
verksamhet. 

Miljö- och byggnadskontoret har den 3 december 2008 upprättat 
förslag till intern kontrollplan för år 2009. 

Arbetsutskottets förslag Miljö- och byggnadsnämnden antar förslag till intern kontrollplan. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar förslag till intern kontrollplan. 

______ 

Expediering Ekonomiavdelningen 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-16 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-12-08 
  
 MBN §   130 Dnr 2008/1388 

 
Justering av taxor med hänsyn till förändring i 
konsumentprisindex. 

Ärendebeskrivning I följande av kommunfullmäktige antagna taxor finns infört en 
möjlighet för miljö- och byggnadsnämnden att höja avgifterna med 
en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i 
konsumentprisindex: 

”Taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område” 

”Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena” 

”Taxa för tillsyn av solarieverksamhet” 

Miljö- och byggnadsnämnden har möjlighet att höja samtliga avgifter 
i ovannämnda taxor med 4,0 procent.  

Arbetsutskottets förslag Miljö- och byggnadsnämnden höjer ”Taxa för prövning och tillsyn 
inom Miljöbalkens område”, ”Taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedels- och foderområdena” och ”Taxa för tillsyn av 
solarieverksamhet” med 4,0 procent enligt konsumentprisindex.  

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden höjer ”Taxa för prövning och tillsyn 
inom Miljöbalkens område”, ”Taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedels- och foderområdena” och ”Taxa för tillsyn av 
solarieverksamhet” med 4,0 procent enligt konsumentprisindex. 

Höjningen gäller från och med den 1 januari 2009. 

______ 

Expediering Lars Claeson 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-16 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-12-08 
  
 MBN §   140 Dnr 2008/1376 

 
E-plan för miljö- och byggnadsnämnden 2009 

Ärendebeskrivning I syfte att bland annat förbättra och effektivisera den kommunala 
servicen till medborgare och näringsliv antog kommunfullmäktige 
den 23 april 2007, § 56, en vision för e-tjänster i Kumla kommun. I 
samband med detta arbetades även en e-strategi fram, enligt denna 
ska varje nämnd ha en e-plan. 

Miljö- och byggnadskontoret har den 3 december 2008 upprättat 
förslag till e-plan för 2009. 

Arbetsutskottets förslag Miljö- och byggnadsnämnden antar förslag till e-plan för miljö- och 
byggnadsnämnden 2009. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar förslag till e-plan för miljö- och 
byggnadsnämnden 2009. 

______ 

Expediering René Stobl 

 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll         
                                              Sammanträdesdatum      
                      
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 
 

7

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-16 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-12-08 
  
 MBN §   141 Dnr 2008/1389 

 
Justering av protokoll från miljö- och byggnadsnämndens 
arbetsutskott.  

Ärendebeskrivning I samband med utvecklingen av kommunens ärendehantering och 
nämndadministration har frågan om justering av miljö- och 
byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll väckts. Protokoll från 
kommunens övriga nämnders arbetsutskott justeras och vissa beslut 
tas även direkt av respektive arbetsutskott. Det är även enklare att 
sammankalla arbetsutskottet med kort varsel, än att kalla samman 
hela nämnden om behov skulle uppstå mellan nämndsammanträdena. 

Miljö- och byggnadskontoret föreslår att arbetsutskottets protokoll 
justeras från och med år 2009. 

Arbetsutskottets förslag  Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att protokollen från miljö- och 
byggnadsnämndens arbetsutskott justeras från och med januari 2009.  

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att protokollen från miljö- och 
byggnadsnämndens arbetsutskott justeras från och med januari 2009. 

______ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-16 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-12-08 
  
 MBN §   142 Dnr 2008/1383 

 
Delegationsordning i trafikärenden mm 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut den 15 mars 2005, § 21 
antagit en delegationsordning för trafikärenden. Med anledning av 
ändringar i trafikförordningen föreslår tekniska kontoret att 
delegationsordningen för trafikärenden ändras.  

Tekniska kontoret inkom den 20 november 2008 med ett förslag till 
ny delegationsordning i trafikärenden. 

Arbetsutskottets förslag Miljö- och byggnadsnämnden antar föreslagen delegationsordning. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar föreslagen delegationsordning. 

______ 

Expediering Ewa Dahlin 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-16 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-12-08 
  
 MBN §   143 Dnr 2008/1377 

 
Kumla kommuns lokala trafikföreskrifter om huvudled på 
Järnvägsgatan.  

Ärendebeskrivning Tekniska kontoret föreslår i skrivelse från 3 december 2008 att hela 
Järnvägsgatan ska anses vara huvudled. I nuläget är Järnvägsgatan 
huvudled mellan en punkt 50 meter norr om Fabriksgatan/ 
Stationsgatan och en punkt omedelbart norr om Norrmalmsgatan 
samt mellan en punkt omedelbart söder om Fredsgatan och en punkt 
45 meter söder om Örebrovägen. Trafikanter som kommer från 
Järnvägsgatan har vid korsningen Hagagatan/Hammargatan 
väjningsplikt. Om hela Järnvägsgatan görs om till huvudled får 
trafikanter från Hagagatan/Hammargatan lämna företräde för 
trafikanter på Järnvägsgatan. 

Polismyndigheten i Örebro län har genom närpolisen i Kumla yttrat 
sig positivt över förslaget att göra hela Järnvägsgatan till huvudled. 

Arbetsutskottets förslag Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att Kumla kommun 
föreskriver med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 1 och 3 § första 
stycket trafikförordningen (1998:1276) att markerade sträckor på 
Järnvägsgatan enligt bilagd karta ska vara huvudled. 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2009 då LTF nr 1995-
16, 1995-14 och LTF beslutad 1985-06-14 ska upphöra att gälla. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att Kumla kommun 
föreskriver med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 1 och 3 § första 
stycket trafikförordningen (1998:1276) att markerade sträckor på 
Järnvägsgatan enligt bilagd karta ska vara huvudled. 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2009 då LTF nr 1995-
16, 1995-14 och LTF beslutad 1985-06-14 ska upphöra att gälla. 

______ 

Expediering Ewa Dahlin  
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Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-16 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-12-08 
  
 MBN §   144 Dnr 2008/1378 

 
Verksamhetsplan för miljöavdelningen 2009 

Ärendebeskrivning Enligt förordning om tillsyn enligt Miljöbalken ska miljö- och 
byggnadsnämnden för varje år upprätta en plan för hur tillsynsarbetet 
ska bedrivas. 

Miljöavdelningen har den 24 november 2008 upprättat förslag till 
verksamhetsplan för år 2009. 

Arbetsutskottets förslag Miljö- och byggnadsnämnden antar förslag till verksamhetsplan för 
miljöavdelningen 2009. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar förslag till verksamhetsplan för 
miljöavdelningen 2009. 

______ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-16 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-12-08 
  
 MBN §   145 Dnr 2008/1379 

 
Miljö- och byggnadsnämndens policy för opartiskhet 

Ärendebeskrivning Den 27 november 2007 genomförde Länsstyrelsen en revision vid ett 
besök i Kumla kommun för att kontrollera att den offentliga 
kontrollen av livsmedelslagstiftningen genomförs effektivt och 
lämpligt. För att åtgärda avvikelserna föreslog Länsstyrelsen att en 
handlingsplan skulle tas fram.  

Av handlingsplanen framgår bland annat att en policy som 
säkerställer att intressekonflikter inte uppstår i samband med 
kommunens livsmedelskontroll ska vara antagen av miljö- och 
byggnadsnämnden innan utgången av 2008. 

Miljö- och byggnadskontoret har upprättat förslag till ”Miljö- och 
byggnadsnämndens policy för opartiskhet”.   

Arbetsutskottets förslag  Miljö- och byggnadsnämnden antar förslag till ”Miljö- och 
byggnadsnämndens policy för opartiskhet”.   

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar förslag till ”Miljö- och 
byggnadsnämndens policy för opartiskhet”.   

______ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-16 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-12-08 
  
 MBN §   146 Dnr 2008/1380 

 
Miljö- och byggnadskontorets policy för kompetensutveckling 

Ärendebeskrivning Den 27 november 2007 genomförde Länsstyrelsen en revision vid ett 
besök i Kumla kommun för att kontrollera att den offentliga 
kontrollen av livsmedelslagstiftningen genomförs effektivt och 
lämpligt. För att åtgärda avvikelserna föreslog Länsstyrelsen att en 
handlingsplan togs fram.  

Av handlingsplanen framgår bland annat att det saknas planering för 
kompetensinventering och kompetensutvecklingsplan. En sådan plan 
ska antas av miljö- och byggnadsnämnden före utgången av 2008. 

Miljö- och byggnadskontoret har upprättat förslag till ”Miljö- och 
byggnadskontorets policy för kompetensutveckling”. 

Arbetsutskottets förslag  Miljö- och byggnadsnämnden antar förslag till ”Miljö- och 
byggnadskontorets policy för kompetensutveckling”. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar förslag till ”Miljö- och 
byggnadskontorets policy för kompetensutveckling”. 

______ 

  

 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll         
                                              Sammanträdesdatum      
                      
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 
 

13

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-16 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-12-08 
  
 MBN §   147 Dnr 2008/1385 

 
Motion om ny detaljplan för Kvarntorps bostadsområde  

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 6 mars 2007 miljö- och 
byggnadsnämnden i uppdrag att lämna ett förslag till yttrande över en 
motion. I motionen föreslås att en ny detaljplan för Kvarntorp ska tas 
fram, i syfte att göra området till ett attraktivt, ekologiskt hållbart 
bostadsområde.  

Miljö- och byggnadskontoret upprättade den 4 december 2008 ett 
förslag till yttrande. Av yttrandet framgår bland annat att det redan 
finns en detaljplan för området samt att stora satsningar har gjorts för 
att rusta upp området.  

Arbetsutskottets förslag  Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar 
yttrandet. Motionen får därmed anses vara besvarad.  

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar 
yttrandet. Motionen får därmed anses vara besvarad. 

______ 

Expediering Kommunstyrelsen + handling 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-16 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-12-08 
  
 MBN §   148 Dnr 2008/744 

 
Medborgarförslag om naturreservat vid hällkista i Hällabrottet 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 24 juni 2008 miljö- och 
byggnadsnämnden i uppdrag att lämna ett förslag till yttrande över ett 
medborgarförslag. I medborgarförslaget föreslås att det i anslutning 
till den hällkista som finns i Hällabrottet anläggs ett naturreservat. 

Miljö- och byggnadskontoret har den 4 december 2008 upprättat ett 
förslag till yttrande. Av yttrandet framgår bland annat att frågan om 
reservatsbildning vid hällkistan i Hällabrottet tagits upp tidigare, vid 
det tillfället gjordes istället satsningar på andra naturreservat i 
kommunen. Kommunen bör utnyttja sin möjlighet att inrätta fler 
naturreservat för värdefulla naturmiljöer. 

Arbetsutskottets förslag Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar 
yttrandet. Medborgarförslaget får därmed anses vara besvarat.  

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar 
yttrandet. Medborgarförslaget får därmed anses vara besvarat. 

______ 

Expediering Kommunstyrelsen + handling 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-16 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-12-08 
  
 MBN §   149 Dnr 2008/1021 

 
Utredning om djurkyrkogård 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 15 september 2008, § 84 att 
miljö- och byggnadsnämnden ska utreda möjligheterna att anlägga en 
djurkyrkogård. Enligt uppdraget ska djurkyrkogården ligga i 
Kvarntorp och driften ska skötas av frivilliga. 

Miljö- och byggnadskontoret har den 2 december upprättat en tjänste-
skrivelse. Av skrivelsen framgår att det i dagslägen inte finns något 
intresse från frivilligorganisation att driva en djurkyrkogård i Kumla. 
I samband med arbetet med den nya översiktplanen ska plats i 
Kvarntorpsområdet markeras för anläggande av framtida 
djurkyrkogård. 

Arbetsutskottets förslag Miljö- och byggnadsnämnden godkänner utredningen. Utredningen 
redovisas för kommunstyrelsen.  

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner utredningen. Utredningen 
redovisas för kommunstyrelsen. 

______ 

Expediering Kommunstyrelsen + handling 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-16 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-12-08 
  
 MBN §   150 Dnr 2008/840 

 
Matildelund – Ryttartorpet – detaljplan 

Ärendebeskrivning Planområdet avser 30 nya småhustomter norr och nordväst om 
förskolan i Matildelund. Inom området finns cirka tio småhus varav 
ett hyrs ut av kommunen.  

Detaljplanen finns med som projekt i det av fullmäktige i mars 2008 
antagna Plan-, bygg-, och bostadsprogram 2008–2010.  

Miljö och byggnadsnämnden beslutade den 2 september 2008 om 
samråd enligt Plan- och bygglagen 5 kap 21§ för detaljplaneförslaget. 

Förslaget har varit utskickat på samråd under tiden 23 oktober till 
20 november 2008. 

Föreligger samrådsredogörelse med kommentarer.  

Arbetsutskottets förslag Detaljplaneförslag för Ryttartorpet skickas på samråd enligt Plan- och 
bygglagen 5 kap 21 §. 

Detaljplaneförslag för Matildelund ställs ut enligt Plan- och 
bygglagen 5 kap 23 §.  

Under samrådet/utställningen ska värden i det berörda skogsområdet 
beskrivas tydligare och lämplig uppvärmningsform utredas. Frågan 
om utbyggnadsordning för de två områdena med mera tas upp i 
kommunstyrelsen. Genomförande av nya rekreations- och 
grönområden i väster utreds i samråd med kultur- och fritidsnämnden. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Detaljplaneförslag för Ryttartorpet skickas på samråd enligt Plan- och 
bygglagen 5 kap 21 §. 

Detaljplaneförslag för Matildelund ställs ut enligt Plan- och 
bygglagen 5 kap 23 §.  

Under samrådet/utställningen ska värden i det berörda skogsområdet 
beskrivas tydligare och lämplig uppvärmningsform utredas. Frågan 
om utbyggnadsordning för de två områdena med mera tas upp i 
kommunstyrelsen. Genomförande av nya rekreations- och grön–
områden i väster utreds i samråd med kultur- och fritidsnämnden. 

______ 

Expediering Kjerstin Clame 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-16 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-12-08 
  
 MBN §   151 Dnr 2008/538 

 
Sörby ridhus- och bostadsområde – detaljplan 

Ärendebeskrivning Enligt det av kommunfullmäktige antagna Plan- bygg- och bostads-
programmet finns ett planprojekt om översyn av den fördjupade över-
siktsplanen Norra Mos – Sörby där även fritidsområdena mm ska 
tas med. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 11 september 2007 att 
påbörja lokaliserings- och planutredningen för ny ridhusanläggning. 
Planförslaget skickades på samråd från och med den 26 maj till och 
med den 26 juni 2008. 

Detaljplaneprojektet finns nu med som projekt i det av fullmäktige i 
mars 2008 antagna plan-, bygg-, och bostadsprogram 2008–2010.  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 2 september 2008 om 
förnyat samråd enligt Plan- och bygglagen 5 kap 21§ för detalj-
planeförslaget. Samrådstiden är den 7 november till och med den 5 
december 2008. 

 Samrådstiden har förlängts till den 12 december 2008 

Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet avger inget förslag till beslut.  

 

Föreligger samrådsredogörelse över inkomna yttranden. Yttrandena 
kommenteras muntligt på sammanträdet. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Detaljplaneförslag utformas enligt muntliga kommentarer och 
ställningstagande samt ställs ut enligt Plan och bygglagen 5 kap 23 §. 

______ 

Expediering Kjerstin Clame 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-16 

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-12-08 
  
 MBN §   152 Dnr 2008/1167 

 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Guldsmeden 20, 
Hagendalsvägen 

Ärendebeskrivning Person boende på fastigheten Guldsmeden 20 har den 7 november 
2008 lämnat in en ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Ansökan 
avser en hiss. 

Byggnadsinspektör AnnSofi Stolt har den 20 november 2008 
upprättat ett tjänsteutlåtande med förslag till beslut. AnnSofi Stolt 
föreslår att ansökan om bostadsanpassningsbidrag ska avslås, 
eftersom vissa enligt Boverket grundläggande behov finns 
tillgodosedda i bostadens nedre plan.    

Sökanden har den 20 november 2008 beretts möjlighet att senast den 
12 december 2008 yttra sig över tjänsteutlåtandet. 

Arbetsutskottets förslag Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bostads-
anpassningsbidrag enligt tjänsteutlåtande och Lagen om 
bostadsanpassningsbidrag 6 § och Boverkets handbok för bostads-
anpassningsbidrag.  

 

Föreligger yttrande från sökanden inkommet den 15 december 2008.  

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bostads-
anpassningsbidrag enligt tjänsteutlåtande och Lagen om 
bostadsanpassningsbidrag 6 § och Boverkets handbok för bostads-
anpassningsbidrag. 

______ 

Expediering Sökanden + besvärshänvisning 

AnnSofi Stolt 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-16 

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-12-08 
  
 MBN §   153 Dnr 2008/1172 

 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Hällabrottet 1:88, 
Kapellgatan  

Ärendebeskrivning Person boende på fastigheten Hällabrottet 1:88 har den 10 november 
2008 lämnat in en ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Ansökan 
avser en ny garageport med dörrautomatik. 

Byggnadsinspektör AnnSofi Stolt har den 24 november 2008 
upprättat ett tjänsteutlåtande med förslag till beslut. AnnSofi Stolt 
föreslår att ansökan om bostadsanpassningsbidrag ska avslås, 
eftersom bidrag inte beviljas för åtgärder som bedöms som normalt 
bostadsunderhåll. Utbyte av garageport anses vara normalt 
bostadsunderhåll.  

Sökanden har den 24 november 2008 beretts möjlighet att senast den 
12 december 2008 yttra sig över tjänsteutlåtandet. 

Arbetsutskottets förslag Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bostads-
anpassningsbidrag enligt tjänsteutlåtande och Lagen om 
bostadsanpassningsbidrag 6 § och Boverkets handbok för bostads-
anpassningsbidrag. 

 

Föreligger yttrande från sökanden inkommet den 11 december 2008. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bostads-
anpassningsbidrag enligt tjänsteutlåtande och Lagen om 
bostadsanpassningsbidrag 6 § och Boverkets handbok för bostads-
anpassningsbidrag. 

______ 

Expediering Sökanden + besvärshänvisning 

AnnSofi Stolt 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-16 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-12-08 
  
 MBN §   154   

 
Verkställda delegationer bostadsanpassning. 

Ärendebeskrivning Anmäles 18 stycken delegerade beslut delegerade beslut angående 
bostadsanpassning under perioden den 23 oktober till den 
18 november 2008.  

Arbetsutskottets förslag  Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisning av anmälda 
verkställda delegationer. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisning av anmälda 
verkställda delegationer. 

______ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-16 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-12-08 
  
 MBN §   156   

 
Meddelanden  

2008/10 Vägverket har för kännedom översänt den inbjudan till dialog om 
införandet av nya hastighetsgränser som länets planförfattare inom 
region Mälardalen inbjudits till.  

Arbetsutskottets förslag Miljö- och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

______  

 

 

 
 
 
 
 


