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2 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-04-27 § 34 Dnr MBN 2010/851 

Budgetuppföljning, månadsrapport mars och april 2010. 

Ärendebeskrivning 
Nämnderna redovisar varje månad en budgetrapport till kommunstyrelsen. 
 
Miljö- och byggnadskontoret har den 30 mars 2010 upprättat en budgetrapport. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner månadsrapport för mars 2010. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens behandling 
Föreligger rapport för april 2010. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner månadsrapport för mars och april 2010. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-04-27 § 35 Dnr MBN 2010/846 

Budget 2011 och flerårsbudget 2012-2013 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden ska besluta om grundbudgetförslag för 2011 och 
flerårsplan 2012- 2013 kommande nämndsammanträde den 25 maj 2010. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadskontoret får i uppdrag att arbeta fram ett förslag till grundbudget 
2011 och flerårsbudget 2012-2013. 

Arbetsutskottets behandling 
Miljö- och byggnadskontoret lämnar budgetförslag och information i samband med 
nämndsammanträdet. 

Arbetsutskottets förslag 
Avger inget förslag till beslut. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden återremitterar ärendet och ger miljö- och 
byggnadskontoret i uppdrag att arbeta fram budgetförslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-04-27 § 36 Dnr MBN 2010/883 

Omdisponering av överskott från 2009. 

Ärendebeskrivning 
Miljö och byggnadsnämnden redovisade i bokslut 2009 ett överskott om 1 464,5 tkr. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 mars 2010 § 32 att beloppet i sin helhet överförs 
till 2010 års budget, varav 300 tkr avsätts till verksamhetssystem inom investerings-
budget och 1 164,5 tkr förs över till driftbudget 2010.  

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden omdisponerar överskottet om 1 164,5 tkr inom 
driftbudgeten enligt följande 
Skanning mm, arkiv mm 200 tkr

Resecentrum, medfinansiering av 
förstudie till  projektet ”Mer koll” 

650 tkr

Flygfotografering, finns år 2010 budget 
120 tkr av äskade 250 tkr 

 130 tkr

Planeringsreserven på 75 tkr utökas med 
resterande belopp för beslut höst 2010  

184,5 tkr

 
Summa att omdisponera 1 164,5 tkr 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden omdisponerar överskottet om 1 164,5 tkr inom 
driftbudgeten enligt följande 
Skanning mm, arkiv mm 200 tkr

Resecentrum, medfinansiering av 
förstudie till  projektet ”Mer koll” 

650 tkr

Flygfotografering, finns år 2010 budget 
120 tkr av äskade 250 tkr 

 130 tkr

Planeringsreserven på 75 tkr utökas med 
resterande belopp för beslut höst 2010  

184,5 tkr

 
Summa att omdisponera 1 164,5 tkr 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-04-27 § 37 Dnr MBN 2010/641 

E-plan 2011 

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.  
 
Planen redovisar vilka datorsystem som finns inom nämndens verksamhet samt vilket 
behov av nyinköp av datorer, utbyte av skrivare, inköp av nya licenser med mera som 
finns. Planen redovisar även vilka e-tjänster och vilket verksamhetsstöd som är lämpligt 
och kan underlätta arbetet internt och/eller öka servicen och nyttan för medborgarna 
inom nämndens verksamhetsområde. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden antar e-plan 2011. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden antar e-plan 2011. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-04-27 § 38 Dnr MBN 2010/223 

Hällabrottet 6:17, Klackvägen 1. Bygglov 

Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för garage, uterum samt rivning av garage på fastigheten 
Hällabrottet 6:17, Klackvägen 1, inkom den 26 januari 2010. 
 
Byggnadsinspektör Aris Zenicanin har den 22 mars 2010 upprättat tjänsteutlåtande med 
förslag till beslut. Aris Zenicanin föreslår att ansökan avslås eftersom åtgärderna inte 
överensstämmer med detaljplanebeskrivning och fastigheten inte är bildad enligt 
detaljplan.  

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden avslår med hänsyn till planbeskrivning samt med stöd av 
plan- och bygglagen 8 kap 11 § 1 st. 2a ansökan om bygglov då åtgärden inte 
överensstämmer med detaljplanebeskrivning och fastigheten inte är bildad enligt 
detaljplanen.  

Arbetsutskottets förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden återremitterar ärendet. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden återremitterar ärendet. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-04-27 § 39 Dnr MBN 2010/864 
Örnen 27, Stationsgatan 2. Tillbyggnad med lager m m. 
Förhandsbesked 

Ärendebeskrivning 
En ansökan om förhandsbesked angående tillbyggnad mot väster av lager, kontor, in- 
och utlastning för Sveas bageri AB. Befintlig gårdsbyggnad rivs. Enligt gällande 
detaljplan hamnar tillbyggnaden på mark som inte får bebyggas, så kallad prickad mark.

Arbetsutskottets förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner avvikelse från detaljplan och bygglov kan 
påräknas efter granskning och under förutsättning att tillfrågad granne samtycker.  

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner avvikelse från detaljplan och bygglov kan 
påräknas efter granskning och under förutsättning att tillfrågad granne samtycker.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-04-27 § 40 Dnr MBN 2010/869 
Fiskalen 14. Marielundsgatan – Götgatan. Nybyggnad av 
bostäder. Bygglov 

Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för 32 st bostadslägenheter på fastigheten Fiskalen 14 inkom den 
13 april 2010. 

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

Nämndens beslut 
Bygglov kan beviljas när erforderliga handlingar inkommit och granskats. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-04-27 § 41 Dnr MBN 2010/285 
Örsta 4:9 - Förhandsbesked avseende nybyggnad av 
enbostadshus (hästgård) 

Ärendebeskrivning 
Föreligger förfrågan om att bygga ett enbostadshus med ett och ett halvt plan, rött med 
vita knutar, ca 150 till 160 kvadratmeter stort och stall för islandshästar och stycka av en
tomt på ca 2 ha. Två alternativa lägen redovisas. 
 
Preliminär bedömning  
Någon närmare utredning i lokaliseringsfrågan har inte hunnits med. Enligt det nya 
förslaget till översiktsplan kan området ligga i eller nära utbyggnadsområdet Brånsta-
Sånnersta. Det östra alternativet är i dagsläget mindre berört. Miljö- och 
byggnadsnämnden har också godkänt två lokaliseringar i närområdet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 9 mars 2010 § 30 att det västra läget är 
olämpligt med hänsyn till den planerade utbyggnaden i Brånsta- Sånnersta. Ärendet 
återremitterades för fortsatt utredning och samråd med berörda grannar gällande det 
östra läget. 
 
Sökanden har justerat sin förfrågan gällande det östra läget. Berörd granne har beretts 
möjlighet att lämna synpunkter senast 22 april. 

Arbetsutskottets förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner lokaliseringen. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner lokaliseringen och sökanden uppmanas att 
samråda med grannen om exakt lokalisering inom fastigheten. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-04-27 § 42 Dnr MBN 2010/844 

Gatunamn för Skogsgläntan 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har att besluta om gatunamn för två gator i 
bostadsområdet Skogsgläntan. Namnberedningsgruppen har diskuterat namnen 
Gläntans gata och Bärslingan. 

Arbetsutskottets förslag 
Avger inget förslag till beslut. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden återremitterar ärendet till nämndens sammanträde den 25 
maj. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2010-04-27 § 43 Dnr MBN 2010/322 

Omprövning av beslut angående 30 km/tim på Fjugestavägen  

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 9 mars 2010, § 35 att införa 30 km/tim på 
väg 534/Fjugestavägen mellan 60 meter väster om Sillagatan/Åbygatan och 50 meter 
öster om Rosinas väg. Trafikverket har överklagat nämndens beslut. 
  
Trafikverket anser att beslutet ska omprövas och att hastigheten 50 km/tim ska fortsätta 
att gälla på sträckan. Trafikverket anser även att nuvarande sträcka med 30 km/tim och 
tidsbegränsning bör fortsätta att gälla till dess att en analys enligt Rätt fart i staden har 
genomförts.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden har nu möjlighet att ompröva sitt beslut med anledning av 
Trafikverkets synpunkter. 
 

Förvaltningens förslag 
1. Miljö- och byggnadsnämnden omprövar och återkallar beslut från den 9 mars 2010, § 
35 om att införa 30 km/tim på väg 534/Fjugestavägen mellan 60 meter väster om 
Sillagatan/Åbygatan och 50 meter öster om Rosinas väg. 
 
2. Miljö- och byggnadsnämnden ger tekniska kontoret i uppdrag att till nämndens 
sammanträde den 25 maj 2010 arbeta fram underlag angåenden hastighetsbegränsning 
för aktuell vägsträcka. 
 

Nämndens beslut 
1. Miljö- och byggnadsnämnden omprövar och återkallar beslut från den 9 mars 2010, § 
35 om att införa 30 km/tim på väg 534/Fjugestavägen mellan 60 meter väster om 
Sillagatan/Åbygatan och 50 meter öster om Rosinas väg. 
 
2. Miljö- och byggnadsnämnden ger tekniska kontoret i uppdrag att till nämndens 
sammanträde den 25 maj 2010 arbeta fram underlag angåenden hastighetsbegränsning 
för aktuell vägsträcka. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2010-04-27 § 44 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 
Detaljplan för Kumla sjöpark vann den 6 april 2010 laga kraft. 
 
Detaljplan för del av Kv. Boxern och Bulldoggen vann den 24 februari 2010 laga kraft 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 
 
Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 
 

 


