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Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-25 § 45 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. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 27 april 2010, § 35 att återremittera ärendet 
och ge miljö- och byggnadskontoret i uppdrag att arbeta fram budgetförslag. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden antar grundbudgetförslag för 2011-2013. 

Arbetsutskottets förslag 
Avger inget förslag till beslut. 

Nämndens behandling 
Föreligger revidering av tidigare grundbudgetförslag. 
 
Miljö- och byggnadskontorets lokala samverkansgrupp har den 25 maj 2010 fått ta del 
av budgetmaterialet och har ingen erinran mot förslaget. Samverkansgruppen anser 
dock att den höga personalomsättningen som beskrivits i det fjärde utvecklingsområdet 
är allvarlig och orsaker och åtgärder bör arbetas fram. 
 
Carl-Gustav Thunström (S) förslår att miljö- och byggnadsnämnden  
 
1. antar grundbudgetförslaget med justeringen att titeln på tjänsten 
"planerare/miljöstrateg" ändras till "planerare med miljöinriktning". 
 
2. beslutar att utvecklingsområde fyra om hög personalomsättning måste utredas 
ytterligare och orsaker till den höga omsättningen undersökas. En handlingsplan för att 
minska personalomsättningen ska arbetas fram. Hur arbetet fortlöper ska delges miljö- 
och byggnadsnämnden och avrapporteras vid nämndens sammanträde i augusti 2010. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden  
 
1. antar grundbudgetförslaget med justeringen att titeln på tjänsten 
"planerare/miljöstrateg" ändras till "planerare med miljöinriktning". 
 
2. beslutar att utvecklingsområde fyra om hög personalomsättning måste utredas 
ytterligare och orsaker till den höga omsättningen undersökas. En handlingsplan för att 
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minska personalomsättningen ska arbetas fram. Hur arbetet fortlöper ska delges miljö- 
och byggnadsnämnden och avrapporteras vid nämndens sammanträde i augusti 2010. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-25 § 46 Dnr MBN 2010/950 

2009 års uppföljning av miljöprogrammet 

Ärendebeskrivning 
Miljöprogrammet ska årligen följas upp och information har inhämtats från kommunens 
nämnder och sammanställts av miljö- och byggnadskontoret.  
 
Administrativ handläggare Catharina Ludvigsson har upprättat förslag till uppföljning 
av miljöprogrammet. 
 
Till årets uppföljning av miljöprogrammet har miljö- och byggnadskontoret arbetat fram 
en sammanställning över möjligheterna att nå programmets delmål. Detta för att visa 
vart vi är på väg.  

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner 2009 års uppföljning av miljöprogrammet. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner 2009 års uppföljning av miljöprogrammet. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-25 § 47 Dnr MBN 2010/938 

Beslut om inriktning av nytt miljöprogram. 

Ärendebeskrivning 
Kommunens miljöprogram för åren 2006-2010 ska revideras och det nya programmet 
kommer att gälla mellan åren 2011 och 2015. Programmet är ett styrdokument som ska 
ge vägledning för miljöarbetet samt bidra till att kommunen uppnår de nationella 
miljömålen. 
 
Miljöinspektör Östen Tylebrink föreslår i en tjänsteskrivelse att ett antal fokusområden 
lyfts fram i det nya miljöprogrammet för att ge programmet större genomslagskraft och 
effekt. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att Kumla kommuns miljöprogram 2011-2015 
ska ha följande fokusområden: 

• begränsad klimatpåverkan 
• god bebyggd miljö 
• ingen övergödning  
• giftfri miljö 
• ett rikt djur och växtliv 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att Kumla kommuns miljöprogram 2011-2015 
ska ha följande fokusområden: 

• begränsad klimatpåverkan 
• god bebyggd miljö 
• ingen övergödning  
• giftfri miljö 
• ett rikt djur och växtliv 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-25 § 48 Dnr MBN 2010/957 

Remiss - Klimatprogram 

Ärendebeskrivning 
Miljöinspektör Carin Lindgren har upprättat ett förslag till Klimatprogram, samt en 
Handlingsplan som är direkt kopplad till programmet och avser Kumla kommun. 
Programmet är framarbetat i samarbete med Regionförbundet Örebro, som har gjort 
nulägesbeskrivningen. 
 
Klimatprogrammet avser Kumla kommuns verksamheter inklusive de kommunägda 
bolagen Kumla Bostäder AB och Kumla Fastigheter AB. Målen som satts upp i 
klimatprogrammet kompletterar Kumla kommuns Miljöprogram och är anpassade 
främst till det regionala och nationella miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan”.

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att klimatprogrammet och handlingsplanen 
skickas på remiss till kommunens nämnder. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens behandling 
Tony Larsson-Malmberg (FP) föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag men med tillägget att även de kommunala bolagen, Kumla 
Bostäder AB och Kumla fastigheter AB, ska vara remissinstanser. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att klimatprogrammet och handlingsplanen ska 
skickas på remiss till kommunens nämnder och till de kommunala bolagen Kumla 
bostäder AB och Kumla fastigheter AB. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-25 § 49 Dnr MBN 2010/942 

Yttrande över Kumla 25 000 - Översiktsplan för Kumla kommun

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen upprättat ett förslag 
till översiktsplan, Kumla 25 000, för Kumla kommun. Planen har tre delar. Den första 
delen beskriver hur mark och vatten ska användas i kommunen och dess tätorter samt på 
landsbygden. Del två utgörs av planeringsförutsättningar och tematiska riktlinjer 
(tidigare kommunala beslut, regionala och nationella mål samt lagar) som ligger till 
grund för den första delen. Den tredje delen innehåller kartor.  
 
Samrådet pågår från och med den 19 april till den 7 juni 2010. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden är remissinstans och ska lämna yttrande över 
samrådsförslaget. 
 
Föreligger tjänsteförslag upprättat av miljöinspektör Carin Lindgren och administrativ 
handläggare Catharina Ludvigsson. 

Arbetsutskottets förslag 
Avger inget förslag till beslut. 

Nämndens behandling 
Carl-Gustav Thunström (S) föreslår att miljö- och byggnadsnämnden antar 
miljöavdelningens samrådsyttrande samt att den så kallade östra förbifarten, öster om 
det planerade bostadsområdet i Sånnersta - Brånsta, stryks från förslaget. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden antar miljöavdelningens samrådsyttrande samt anser att 
den så kallade östra förbifarten, öster om det planerade bostadsområdet i Sånnersta - 
Brånsta, ska strykas från förslaget till översiktsplan. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-25 § 50 Dnr MBN 2009/1141

Södra Via 2: 8 m.fl., Via industriområde - Detaljplan 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanen omfattar området söder om Vissbergagatan mellan Viagatan och 
järnvägen. Planprojektet finns med i det av fullmäktige antagna Plan-, bygg- och 
bostadsprogrammet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 15 september 2009, § 66 att upprätta 
planförslag och skicka förslaget på samråd. Planen har varit på samråd under perioden 
15 mars till 6 april 2010. 
 
Den 21 april 2010 hölls ett informationsmöte om detaljplanen dit boende i planens 
närområde bjudits in. De som är berörda av planen har getts möjlighet att yttra sig 
senast den 30 april 2010. 
 
Föreligger preliminär samrådsredogörelse upprättad av Johannes Ludvigsson (fysisk 
planerare). 

Arbetsutskottets förslag 
Ärendet återremitteras för nytt samråd med kommunstyrelsen och komplettering av 
samrådsredogörelsen. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden återremitterar ärendet för nytt samråd med 
kommunstyrelsen och komplettering av samrådsredogörelsen. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-25 § 51 Dnr MBN 2009/1142

Norra Mos Företagspark, etapp 4 - Detaljplan 

Ärendebeskrivning 
Kumla kommuns näringslivenhet önskar att Norra Mos verksamhetsområde utvidgas åt 
söder och väster vid Carlbarks så att fler tomter kan säljas i området. Utöver ny 
detaljplan krävs att två berörda fornlämningsområden undersöks och eventuellt tas bort.
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 15 september 2009, § 64 att upprätta 
planförslag och skicka förslaget på samråd. Planen har varit på samråd under perioden 
30 mars till 27 april 2010. 
 
Föreligger samrådsredogörelse upprättad av Johannes Ludvigsson (fysisk planerare). 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att detaljplaneförslag för Norra Mos företagspark 
etapp 4 ställs ut enligt plan- och bygglagen 5 kap 23 §.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att detaljplaneförslag för Norra Mos företagspark 
etapp 4 ställs ut enligt plan- och bygglagen 5 kap 23 §.  
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Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-25 § 52 Dnr MBN 2010/943 

Detaljplan för Matildelund/Ryttartorpet 

Ärendebeskrivning 
Planområdet avser ca 50 nya småhustomter norr om förskolan i Matildelund. 
Detaljplanen finns med som projekt förslag till Plan-, bygg-, och bostadsprogram 2010–
2012.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 16 december 2008, § 150 att dela planen 
för Matildelund - Ryttartorpet i två delar och ställa ut detaljplaneförslag för Matildelund 
för granskning enligt Plan- och bygglagen 5 kap 23 §.  
 
Detaljplaneförslaget för Matildelund var utställt för granskning under tiden 2 februari 
till den 2 mars 2009 och planen för Ryttartorpet var utskickat på samråd under tiden 2 
februari till 2 mars 2009. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att detaljplaneförslag för 
Matildelund/Ryttartorpet ställs ut enligt plan- och bygglagen 5 kap 23 §.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att detaljplaneförslag för 
Matildelund/Ryttartorpet ställs ut enligt plan- och bygglagen 5 kap 23 §.  
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Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-25 § 53 Dnr MBN 2010/1023

Kumla 11:1. Etablering av campingplats. Tidsbegränsat lov. 

Ärendebeskrivning 
Föreligger ansökan om etablering av tillfällig campingplats med tomter och (befintliga) 
stugor under tiden som arbetet med Kumla sjöpark pågår, dock längst t.o.m. 2012-09-
01. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner lokaliseringen och tidsbegränsat bygglov kan 
beviljas efter erforderlig granskning. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner lokaliseringen och tidsbegränsat bygglov kan 
beviljas efter erforderlig granskning. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-25 § 54 Dnr MBN 2010/1034
Kumla 13:26. Mastgatan, Skogstorp. Uppställning av 
skolpaviljong. Tidsbegränsat lov 

Ärendebeskrivning 
Kommunfastigheter ansöker om tillfälligt bygglov för uppställning av skolpaviljonger 
på parkeringsplatsen sydväst om Skogstorpsskolan.  
 
Gällande detaljplan anger område gång- och cykelväg och idrottsanläggning. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden medger avvikelse från detaljplan och bygglov kan 
beviljas efter erforderlig granskning. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden medger avvikelse från detaljplan och tidsbegränsat 
bygglov kan beviljas efter erforderlig granskning. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-25 § 55 Dnr MBN 2010/837 
Byggmästaren 11, Vattugatan 6 - Beslut om 
bostadsanpassningsbidrag 

Ärendebeskrivning 
Person boende på Byggmästaren 11, Vattugatan 6, har den 7 april 2010 inkommit med 
ansökan om bostadsanpassningsbidrag som avser byte av befintliga fristående kyl- och 
frysskåp till kombinerad kyl/frysskåp, omhängning av kylskåpsdörr samt nytt 
högskåp/speceriskåp där nuvarande frys är placerad. Speceriskåpets dörr önskas i 
fabrikat Marbodal för att passa övrig inredning i köket. 
 
Byggnadsinspektör AnnSofi Stolt har den 30 april 2010 upprättat tjänsteutlåtande med 
förslag till beslut. 
 
Sökanden har den 30 april 2010 beretts möjlighet att senast den 24 maj 2010 yttra sig. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bostadsanpassningsbidrag eftersom 
åtgärderna inte överrensstämmer med villkoren i § 6 lagen om 
bostadsanpassningsbidrag. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bostadsanpassningsbidrag eftersom 
åtgärderna inte överrensstämmer med villkoren i § 6 lagen om 
bostadsanpassningsbidrag. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-25 § 56 Dnr MBN 2010/959 
Väg 672/Ekebygatan i Ekeby – hastighetsbegränsning 30 
km/tim 

Ärendebeskrivning 
Enligt Trafikförordningen gäller högsta tillåtna hastighet 50 km/tim inom tättbebyggt 
område. Om det är motiverat med hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller 
miljön får kommunen meddela föreskrifter om en lägre hastighet även för vägar där 
kommunen inte är väghållare. Trafikverket är väghållningsmyndighet för väg 
672/Ekebygatan.  

Förvaltningens förslag 
De lokala trafikföreskrifter som inte skrivits om och anpassats till nuvarande 
lagstiftning före 1 juli 2010 upphör att gälla. För att undvika omskyltning föreslår därför 
tekniska kontoret att  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar lokala trafikföreskrifter om 
hastighetsbegränsning på väg 672/Ekebygatan enligt bilaga.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden antar lokala trafikföreskrifter 1881-2010-00109 om 
hastighetsbegränsning på väg 672/Ekebygatan enligt bilaga.  
 
Föreskrifterna träder ikraft den 28 juni 2010. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-25 § 57 Dnr MBN 2010/960 

Väg 529 i Kumla – hastighetsbegränsning 

Ärendebeskrivning 
Enligt Trafikförordningen (Trf 1998:1276) är högsta tillåtna hastighet inom tättbebyggt 
område 50 km/tim, 3 kap. 17 § första stycket. Kommunen får meddela lokala 
trafikföreskrifter för samtliga vägar inom tättbebyggt område om föreskrifterna rör 
färdhastighet, stannande och parkering, 10 kap. 3 § och meddela avvikelser från 
bashastigheten, 10 kap. 1 § andra stycket 14. 
 
Trafikverket är väghållningsmyndighet för väg 529.  

Förvaltningens förslag 
De lokala trafikföreskrifter som inte skrivits om och anpassats till nuvarande  
lagstiftning före 1 juli 2010 upphör att gälla. För att undvika omskyltning föreslår därför 
tekniska kontoret att  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar lokala trafikföreskrifter om 
hastighetsbegränsning på väg 529 i Kumla enligt bilaga.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden antar lokala trafikföreskrifter 1881-2010-00114 om 
hastighetsbegränsning på väg 529 i Kumla enligt bilaga.  
 
Föreskrifterna träder ikraft den 28 juni 2010. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-25 § 58 Dnr MBN 2010/281 
Väg 534/Fjugestavägen i Åbytorp – hastighetsbegränsning 30 
km/tim 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 27 april 2010, § 43 att upphäva beslut från 
den 9 mars 2010 om införande av 30 km/tim på väg 534/Fjugestavägen mellan 60 meter 
väster om Sillagatan/Åbygatan och 50 meter öster om Rosinas väg efter överklagande 
från Trafikverket. Miljö- och byggnadsnämnden gav tekniska kontoret i uppdrag att 
arbeta fram underlag angående hastighetsbegränsning på aktuell vägsträcka. 
 
Enligt Trafikförordningen gäller högsta tillåtna hastighet 50 km/tim inom tättbebyggt 
område. Om det är motiverat med hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller 
miljön får kommunen meddela föreskrifter om en lägre hastighet även för vägar där 
kommunen inte är väghållare. Trafikverket, som är väghållningsmyndighet för väg 
534/Fjugestavägen, har angett i sitt överklagande den 20 april 2010 att det i kommunens 
beslut saknas en tydig motivering till varför 30 km/tim införs på aktuell sträcka.  

Förvaltningens förslag 
De lokala trafikföreskrifter som inte skrivits om och anpassats till nuvarande 
lagstiftning före 1 juli 2010 upphör att gälla. För att undvika omskyltning föreslår därför 
tekniska kontoret att  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar lokala trafikföreskrifter om 
hastighetsbegränsning på väg 534/Fjugestavägen enligt bilaga.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden antar lokala trafikföreskrifter 1881-2010-00108 om 
hastighetsbegränsning på väg 534/Fjugestavägen enligt bilaga.  
 
Föreskrifterna träder ikraft den 28 juni 2010. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-25 § 59 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. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden återremitterade den 27 april 2010 ärendet. 

Arbetsutskottets förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås diskutera namn med anknytning till blommor. 

Nämndens behandling 
Carl-Gustav Thunström (S) föreslår att Konvaljgatan, Vallmogatan och Violgatan 
används som namn på gatorna i Skogsgläntan. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att gatorna i Skogsgläntan ska heta 
Konvaljgatan, Vallmogatan och Violgatan. 
 

 


