
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Miljö- och byggnadsnämnden 2009-02-03 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

Plats och tid Stadshuset, Kumla, den 3 februari 2009 klockan 17.30-18.20 
  
 
Beslutande Carl-Gustav Thunström, ordf (s) Mikael Riberg (mp) 
 Bert Eriksson (s) Bengt Friman (c) tjg ers. 
 Ulla Engqvist Gullberg (s) Gerth Thorstensson (fp) tjg ers 
 Roger Arvidsson (s)  
 Sten Persson (s)  
 Carina Bäck (s)  
 Camilla Eskilsson (kd)  
 Elisabeth Ekerstubbe (m)  
 
Ej tjg. ersättare Britt Gelin (s) Jan Nilsson (mp) 
   
 
Övriga Caroline Eriksson sekr.  
 Peter Eriksson  
 Kurt Larsson  
 
Justerare Mikael Riberg 
 
Sekreterare .................................................... §§ 1-15 
 Caroline Eriksson                          
 
 
Ordförande ..................................................... 
 Carl-Gustav Thunström                                             
 
 
Justerare ..................................................... 
 Mikael Riberg 
                                             
 
 
 Anslag/Bevis 
 

Styrelse/Nämnd Miljö- och byggnadsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2009-02-03 
 

Datum för uppsättande 2009-02-09 Datum för nedtagande 2009-03-03 
 

Förvaringsplats Miljö- och byggnadsnämndens expedition 
  
  
Underskrift ...................................................... 
 Caroline Eriksson 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2009-02-03 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2009-01-26 
  
 MBN §   1   

 
Budgetuppföljning, månadsrapport, januari 2009. 

Ärendebeskrivning Nämnderna redovisar varje månad en budgetuppföljning till 
kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet avger inget förslag till beslut. 

______ 

 Föreligger budgetuppföljning för januari 2009 upprättad den 3 
februari 2009. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Budgetuppföljningen för januari 2009 godkännes. 

______ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2009-02-03 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2009-01-26 
  
 MBN §   2  2009/71 

 
Miljö- och byggnadsnämndens attestförteckning för år 2009. 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret har upprättat förslag till attest-
förteckning för miljö- och byggnadsnämnden för 2009. 

Arbetsutskottets förslag Föreslagen attestförteckning för miljö- och byggnadsnämnden år 
2009 antas. 

______ 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Föreslagen attestförteckning för miljö- och byggnadsnämnden år 
2009 antas. 

______ 

Expediering Ekonomiavdelningen 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2009-02-03 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2009-01-26 
  
 MBN §   3  2009/159 

 
Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden.  

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 16 december, § 141 att 
protokollen från miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott ska 
justeras. Möjligheten att delegera vissa beslut till miljö- och 
byggnadsnämndens arbetsutskott har därför möjliggjorts.  

Arbetsutskottets förslag Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att följande beslut delegeras 
till arbetsutskottet. 

1. Beslut om ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
där ansvarig handläggare föreslagit avslag. I de fall ärendet är 
av principiell beskaffenhet, praxisbildande eller annars av 
större vikt, ska avgörandet hänskjutas till miljö- och 
byggnadsnämnden.  

2. Beslut om ansökan om bostadsanpassningsbidrag där ansvarig 
handläggare föreslagit avslag. I de fall ärendet är av 
principiell beskaffenhet, praxisbildande eller annars av större 
vikt, ska avgörandet hänskjutas till miljö- och 
byggnadsnämnden.  

3. Revideringar i attestförteckningen för miljö- och 
byggnadsnämnden. 

______  

Miljö- och 
byggnadsnämnden

Carl-Gustav Thunström föreslår att det till delegationsordningen även 
ska läggas till att beslut tagna med stöd av delegation redovisas till 
miljö- och byggnadsnämnden genom att de tas in i protokollet för 
miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott.  

 

 forts
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Miljö- och byggnadsnämnden 2009-02-03 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2009-01-26 
  
 MBN §   3 forts  2009/159 

 
Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden.  

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att följande beslut delegeras 
till arbetsutskottet. 

1. Beslut om ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
där ansvarig handläggare föreslagit avslag. I de fall ärendet är 
av principiell beskaffenhet, praxisbildande eller annars av 
större vikt, ska avgörandet hänskjutas till miljö- och 
byggnadsnämnden.  

2. Beslut om ansökan om bostadsanpassningsbidrag där ansvarig 
handläggare föreslagit avslag. I de fall ärendet är av 
principiell beskaffenhet, praxisbildande eller annars av större 
vikt, ska avgörandet hänskjutas till miljö- och 
byggnadsnämnden.  

3. Revideringar i attestförteckningen för miljö- och 
byggnadsnämnden. 

4. Beslut tagna med stöd av delegation redovisas till miljö- och 
byggnadsnämnden genom att de tas in i protokollet för miljö- 
och byggnadsnämndens arbetsutskott. 

______ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2009-02-03 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2009-01-26 
  
 MBN §   4   

 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut under år 2008 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 10 december 2002, 
§ 118, att en sammanställning av fattade beslut under året ska 
redovisas för nämnden. 

Miljö- och byggnadskontoret har den 14 januari 2009 upprättat en 
sammanställning över 2008 års beslut. 

 Föreligger redogörelse över beslut fattade under 2007 som ännu inte 
verkställts. 

Arbetsutskottets förslag Redovisningen godkännes. 

______ 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Redovisningen godkännes.  
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Miljö- och byggnadsnämnden 2009-02-03 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2009-01-26 
  
 MBN §   5  2009/32 

 
Östra Åby 1:31 – förbud vid vite att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanläggning.  

Ärendebeskrivning Vid inventering av avloppet på Östra Åby 1:31 konstaterades att 
avloppsvattnet endast genomgår slamavskiljning innan avledning i 
öppet dike. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 10 september 
2007 att efter den 31 december 2008 förbjuda utsläpp av allt slags 
spillvatten från fastigheten som inte genomgått längre rening än 
slamavskiljning. Fastighetsägaren beviljades den 31 oktober 2008 
tillstånd att anlägga markbädd. Den har dock inte hunnit anläggas 
före utgången av 2008.  

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 8 januari 2009 
att miljö- och byggnadsnämnden förbjuder vid vite att släppa ut 
spillvatten från enskild avloppsanläggning.  

Arbetsutskottets förslag Miljö- och byggnadsnämnden förbjuder med stöd av 26 kap 9 och 14 
§§ Miljöbalken (SFS 1998:808) Frejvid och Marianne Lindroos, 
Östra Åby Hagen 408, vid vite av 30 000 kronor att efter den 
31 augusti 2009 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Kumla Östra 
Åby 1:31, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden 
godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

______ 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden förbjuder med stöd av 26 kap 9 och 14 
§§ Miljöbalken (SFS 1998:808) Frejvid och Marianne Lindroos, 
Östra Åby Hagen 408, vid vite av 30 000 kronor att efter den 
31 augusti 2009 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Kumla Östra 
Åby 1:31, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden 
godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

______ 

Expediering Frejvid och Marianne Lindroos + besvärshänvisning 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2009-02-03 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2009-01-26 
  
 MBN §   6  2009/33 

 
Östra Åby 1:13 – förbud vid vite att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanläggning.  

Ärendebeskrivning Vid inventering av avloppet på Östra Åby 1:13 konstaterades att 
avloppsvattnet endast genomgår slamavskiljning innan avledning i 
öppet dike. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 10 september 
2007 att efter den 31 december 2008 förbjuda utsläpp av allt slags 
spillvatten från fastigheten som inte genomgått längre rening än 
slamavskiljning. Fastighetsägaren beviljades den 10 juli 2008 
tillstånd att anlägga markbädd. Den har dock inte hunnit anläggas 
före utgången av 2008.  

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 8 januari 2009 
att miljö- och byggnadsnämnden förbjuder vid vite att släppa ut 
spillvatten från enskild avloppsanläggning. 

Arbetsutskottets förslag Miljö- och byggnadsnämnden förbjuder med stöd av 26 kap 9 och 14 
§§ Miljöbalken (SFS 1998:808) Börje och Elvy Andersson, Östra 
Åby Hagalund 428, vid vite av 30 000 kronor att efter den 31 augusti 
2009 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Kumla Östra Åby 1:13, 
som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd 
längre gående rening än slamavskiljning.  

______ 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden förbjuder med stöd av 26 kap 9 och 14 
§§ Miljöbalken (SFS 1998:808) Börje och Elvy Andersson, Östra 
Åby Hagalund 428, vid vite av 30 000 kronor att efter den 31 augusti 
2009 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Kumla Östra Åby 1:13, 
som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd 
längre gående rening än slamavskiljning.  

______ 

Expediering Börje och Elvy Andersson + besvärshänvisning 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2009-02-03 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2009-01-26 
  
 MBN §   7  2009/30 

 
Östra Åby 1:16 – förbud vid vite att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanläggning.  

Ärendebeskrivning Vid inventering av avloppet på Östra Åby 1:16 konstaterades att 
avloppsvattnet endast genomgår slamavskiljning innan avledning i 
öppet dike. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 10 september 
2007 att efter den 31 december 2008 förbjuda utsläpp av allt slags 
spillvatten från fastigheten som inte genomgått längre rening än 
slamavskiljning. Fastighetsägaren beviljades den 10 december 2008 
tillstånd att anlägga markbädd. Den har dock inte hunnit anläggas 
före utgången av 2008.  

 Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 8 januari 2009 
att miljö- och byggnadsnämnden förbjuder vid vite att släppa ut 
spillvatten från enskild avloppsanläggning. 

Arbetsutskottets förslag Miljö- och byggnadsnämnden förbjuder med stöd av 26 kap 9 och 14 
§§ Miljöbalken (SFS 1998:808) Agneta och Bob Crossler, Östra Åby 
426 vid vite av 30 000 kronor att efter den 31 augusti 2009 släppa ut 
avloppsvatten från fastigheten Kumla Östra Åby 1:16, som inte 
genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre 
gående rening än slamavskiljning. 

______ 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden förbjuder med stöd av 26 kap 9 och 14 
§§ Miljöbalken (SFS 1998:808) Agneta och Bob Crossler, Östra Åby 
426 vid vite av 30 000 kronor att efter den 31 augusti 2009 släppa ut 
avloppsvatten från fastigheten Kumla Östra Åby 1:16, som inte 
genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre 
gående rening än slamavskiljning. 

______ 

Expediering Agneta och Bob Crossler + besvärshänvisning 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2009-02-03 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2009-01-26 
  
 MBN §   8  2009/31 

 
Gränby 2:20 – förbud vid vite att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanläggning.  

Ärendebeskrivning Vid inventering av avloppet på Gränby 2:20 konstaterades att 
avloppsvattnet endast genomgår slamavskiljning innan avledning i 
öppet dike. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 10 september 
2007 att efter den 31 december 2008 förbjuda utsläpp av allt slags 
spillvatten från fastigheten som inte genomgått längre rening än 
slamavskiljning. Förbudet har inte efterkommits.  

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 8 januari 2009 
att miljö- och byggnadsnämnden förbjuder vid vite att släppa ut 
spillvatten från enskild avloppsanläggning. 

Arbetsutskottets förslag Miljö- och byggnadsnämnden förbjuder med stöd av 26 kap 9 och 14 
§§ Miljöbalken (SFS 1998:808) Carina och Gunno Larsson. Gränby 
Missionshuset 109, vid vite av 30 000 kronor att efter den 31 augusti 
2009 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Gränby Missionshuset 
109, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden 
godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

______ 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden förbjuder med stöd av 26 kap 9 och 14 
§§ Miljöbalken (SFS 1998:808) Carina och Gunno Larsson. Gränby 
Missionshuset 109, vid vite av 30 000 kronor att efter den 31 augusti 
2009 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Gränby Missionshuset 
109, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden 
godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

______ 

Expediering Carina och Gunno Larsson + besvärshänvisning 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll         
                                              Sammanträdesdatum      
                      
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 
 

11

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2009-02-03 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2009-01-26 
  
 MBN §   9  2008/1117 

 
Yttrande över medborgarförslag om återvinningsstationen på 
Svalan 6, Västra Bangatan. 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 10 oktober 2008 miljö- och 
byggnadsnämnden i uppdrag att lämna ett förslag till yttrande över ett 
medborgarförslag. I medborgarförslaget föreslås att 
återvinningsstationen på Svalan 6, Västra Bangatan utökas med en 
station för trädgårdsavfall. 

Miljö- och byggnadskontoret har den 14 januari 2009 upprättat 
förslag till yttrande. 

Av yttrandet framgår att det inte är lämpligt att tillåta inlämning av 
trädgårdsavfall på återvinningsstationerna. 

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

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 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2009-02-03 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2009-01-26 
  
 MBN §   10  2008/1322 

 
Yttrande över förslag till Plan-, bygg- och bostadsprogram 2009-
2011 för Kumla kommun.  

Ärendebeskrivning Kumla kommun upprättar årligen ett treårigt Plan- bygg- och 
bostadsprogram. Programmet beskriver de närmaste tre årens 
planerings- bostadsförsörjnings- och exploateringsverksamhet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (ledningsgruppen för fysisk plane- 
ring) beslutade den 2 december 2008 att skicka programförslaget till  
berörda för yttrande. 

Miljö- och byggnadskontoret har den 9 januari 2009 upprättat ett 
förslag till plan-, bygg- och bostadsprogram som har skickats på 
remiss.  

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut. 

______ 
Miljö- och 
byggnadsnämnden

Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet och 
Miljöpartiet inkom den 2 februari med ett yttrande över plan-, bygg- 
och bostadsprogrammet 2009-2011. 

Yrkanden  1. Camilla Eskilsson (kd) föreslår att nämnden ställer sig bakom 
upprättat förslag till Plan-, bygg och bostadsprogram med de 
förslag till ändringar och tillägg som finns i Moderaternas, 
Centerpartiets, Kristdemokraternas, Folkpartiets och 
Miljöpartiets yttrande. 

2. Carl-Gustav Thunström (s) föreslår att nämnden ställer sig 
bakom upprättat förslag till Plan-, bygg och bostadsprogram 
med tilläggen att vindkraftsplanen på s. 12 samt gång- och 
cykelvägsplanen på s. 20 ges prioritet A.  

3. Carl- Gustav Thunström (s) föreslår att nämnden i sitt 
yttrande betonar att antalet planer med prioritet A är för 
många för att med nuvarande tilldelade resurser hinnas med.  

4. Mikael Riberg (mp) föreslår att en analys över vilka marker 
som är bäst ur jordbrukssynpunkt bör göras och att dessa 
marker inte bör tas i anspråk vid byggande i Kumla. Analysen 
tas med i arbetet med översiktsplanen.  

 forts
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Miljö- och byggnadsnämnden 2009-02-03 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2009-01-26 
  
 MBN §   10 forts  2008/1322 

 
Yttrande över förslag till Plan-, bygg- och bostadsprogram 2009-
2011 för Kumla kommun.  

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig bakom förslag till plan-, 
bygg- och bostadsprogram 2009-2011 med tilläggen att 
vindkraftsplanen och gång- och cykelvägsplanen ges prioritet A.  

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att antalet planer med prioritet 
A minskas i programmet för att med tilldelade resurser hinnas med. 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att en analys och bedömning 
över vilka marker som bör bevaras för jordbruket och vilka som kan 
bebyggas ska redovisas i översiktsplanen. 

______ 

Reservationer Camilla Eskilsson (kd), Elisabeth Ekestubbe (m), Mikael Riberg 
(mp), Bengt Friman (c), Gerth Torstensson (fp) reserverar sig till 
förmån för Camilla Eskilssons (kd) förslag.  

______ 

Expediering Kommunstyrelsen 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2009-02-03 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2009-01-26 
  
 MBN §   11   

 
Återvinningsstationer – bygglov 

Ärendebeskrivning Förpackningsinsamlingen ansökte år 2003 om bygglov för 14 stycken 
återvinningsstationer i kommunens tätorter. Platserna överensstämde 
i huvudsak med de uppställningar som redan fanns.  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 28 oktober 2003, § 131 
att bevilja bygglov (tidsbegränsat 5 år) med beaktande av 
granskningsutlåtande förutsatt att platserna ordnas med lättskött 
underlag och bra avrinning. Bygglov för återvinningsstationerna i 
Sannahed och Kvarntorp återremitterades för fortsatt utredning. 

Tekniska kontoret ansökte år 2008 om bygglov för återvinnings-
station öster om folkets hus mellan Fjugestavägen och Lärargatan i 
Åbytorp. Miljö och byggnadsnämnden beslutade den 6 maj 2008, 
§ 52 att återremittera ärendet till miljö- och byggnadskontoret för 
vidare utredning.  

Tidsbegränsningen har gått ut varför ny prövning om max 5 år krävs. 
Kvarntorpsstationen har lagts ned under perioden. Särskilt är det 
Åbytorpstationens läge som behöver diskuteras. 

Arbetsutskottets förslag Förlängning av tillfälligt bygglov (fem år) beviljas enligt Plan- och 
bygglagen 8 kap, 14 § för återvinningsstationerna på Ärten 10, 
Älvesta 3:7, Skeppet 6, Kumla 13:89. Kumla 9:1, Ingenjören 1, 
Ekeby-Prästgård 1:5 och Sannahed 2:1. 

Bygglov för återvinningsstationen i Åbytorp kan beviljas om 
stationen flyttas längre söder ut från nuvarande läge, dras in från 
gatan samt avskärmas med plank eller buskage.  

Ansökan om bygglov för återvinningsstationen i Hällabrottet 
återremitteras. Eventuellt ny placering av stationen i anslutning till 
parkeringen vid idrottsplatsen ska utredas.  

______ 

 forts
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Miljö- och byggnadsnämnden 2009-02-03 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2009-01-26 
  
 MBN §   11 forts   

 
Återvinningsstationer – bygglov 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Förlängning av tillfälligt bygglov (fem år) beviljas enligt Plan- och 
bygglagen 8 kap, 14 § för återvinningsstationerna på Ärten 10, 
Älvesta 3:7, Skeppet 6, Kumla 13:89. Kumla 9:1, Ingenjören 1, 
Ekeby-Prästgård 1:5 och Sannahed 19:124  

Tillfälligt bygglov för återvinningsstationen i Åbytorp kan beviljas 
om stationen flyttas längre söder ut från nuvarande läge, dras in från 
gatan samt avskärmas med plank eller buskage.  

Ansökan om bygglov för återvinningsstationen i Hällabrottet 
återremitteras. Eventuellt ny placering av stationen i anslutning till 
parkeringen vid idrottsplatsen ska utredas.  

______ 

Expedieras  Tekniska kontoret 

Förpacknings- och tidningsinsamlingen 

  

  

  

  

 

 

 

 Placeringen av återvinningsstationen i Sannahed har ändrats från 
Sannahed 2:1 till Sannahed 19:124. Beslutet har korrigerats och 
ovanstående beslut avser alltså Sannahed 19:124. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2009-02-03 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2009-01-26 
  
 MBN §   12   

 
Verkställda delegationer parkeringstillstånd för rörelsehindrad 

Ärendebeskrivning Anmäles 39 stycken delegerade beslut angående parkeringstillstånd 
för rörelsehindrad under perioden den 9 december 2008 till den 1 
januari 2009.  

Arbetsutskottets förslag Miljö- och byggnadsnämnden lägger anmälda verkställda 
delegationer till handlingarna.  

______ 
Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut Miljö- och byggnadsnämnden lägger anmälda verkställda 

delegationer till handlingarna.  

______ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2009-02-03 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2009-01-26 
  
 MBN §   13   

 
Verkställda delegationer bostadsanpassning. 

Ärendebeskrivning Anmäles 18 stycken delegerade beslut angående bostadsanpassning 
under perioden den 20 november 2008 till den 9 januari 2009.  

Arbetsutskottets förslag Miljö- och byggnadsnämnden lägger anmälda verkställda 
delegationer till handlingarna.  

______ 
 
Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger anmälda verkställda 
delegationer till handlingarna.  

______ 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2009-02-03 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2009-01-26 
  
 MBN §   15   

 
Meddelanden  

2008/381 Kommunfullmäktige antog den 15 december 2008, § 121 miljö- och 
byggnadsnämndens yttrande över medborgarförslag om 
cirkulationsplatser. Medborgarförslaget är därmed besvarat.  

2009/2 Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2008, § 144 att 
tillstyrka Dan-Åke Mobergs motion om 25 000 invånare år 2025 samt 
att den kommunala verksamheten och den fysiska planeringen 
planerar för en tillväxt i motionens anda. 

Arbetsutskottets förslag Miljö- och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

______  

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut   

Miljö- och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

______ 

 

 
 
 
 
 


