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2 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-01-20 § 1 Dnr MBN 2010/846 

Budget 2011 och flerårsbudget 2012-2013 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadskontoret har upprättat förslag till internbudget 2011 och 
flerårsbudget 2012–2013. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden antog den 14 december 2010 internbudget för 2011 och 
flerårsbudget för 2012-2013. Eftersom en ny nämnd har tillträtt sedan dess behöver 
budgeten behandlas ytterligare en gång. 
 
Den budgettabell, verksamhetsbeskrivning samt de mål som antogs av miljö- och 
byggnadsnämnden i december har bifogats kallelsen. 
 
Målen behöver brytas ned och konkretiseras till respektive verksamhet. I materialet 
pekas tre huvudområden får målen ut, Kumla 25 000, hållbar utveckling samt god 
tillgänglighet och service. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden fastställer internbudget för 2011 och flerårsbudget 2012-
2013. 

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 

Förslag 
Elisabet Ekestubbe (M) föreslår att textdelarna i budgetförslaget ses över och att vissa 
redaktionella förändringar genomförs. 
 
Katarina Hansson (S) föreslår att miljö- och byggnadsnämnden fastställer internbudget 
för 2011 och flerårsbudget 2012-2013 samt att de redaktionella förändringarna 
föreslagna av Elisabet Ekestubbe genomförs. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden fastställer internbudget för 2011 och flerårsbudget 2012-
2013. Textdelarna i budgetförslaget ska ses över och vissa redaktionella förändringar 
genomföras. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2011-01-20 § 2 Dnr MBN 2011/32 

Intern kontrollplan 2011 

Ärendebeskrivning 
I kommunallagen regleras bland annat att kommunstyrelsen och nämnderna ska se till 
att den interna kontrollen är tillräckligt. Detta innebär att vissa kontrollmoment ska 
genomföras utifrån en fastställd intern kontrollplan. 
 
Målet med en gemensam internkontroll är att uppnå ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
verksamhet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 oktober 2004, § 67, att godkänna förslag till 
reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet. 
 
Miljö- och byggnadskontoret har upprättat förslag till intern kontrollplan för miljö- och 
byggnadsnämnden år 2011. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden antar intern kontrollplan för år 2011. 

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 
Förslag 
Katarina Hansson (S) föreslår att miljö- och byggnadsnämnden antar föreslagen intern 
kontrollplan för år 2011 med tillägget att politiskt fattade beslut ska följas upp årligen. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden antar föreslagen intern kontrollplan för år 2011 med 
tillägget att politiskt fattade beslut ska följas upp årligen. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-01-20 § 3 Dnr MBN 2011/31 

Attestförteckning - 2011 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av ny mandatperiod ska den nytillträdande nämnden besluta om 
attestförteckning för de verksamheter som ingår i nämndens ansvarsområde. Miljö- och 
byggnadskontoret har upprättat förslag till attestförteckning för miljö- och 
byggnadsnämnden för 2011. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar attestförteckning för år 2011. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden antar attestförteckning för år 2011. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-01-20 § 4 Dnr MBN 2010/1659 

Delegations- och beslutsordning för miljö- och 
byggnadsnämnden 2011-2014 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av ny mandatperiod ska den nytillträdda nämnden besluta om besluts- 
och delegationsordning för de verksamheter som ingår i nämndens ansvarsområde. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden antar delegationsordningen. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden antar delegationsordningen. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2011-01-20 § 5 Dnr MBN 2011/12 

Anbudsöppnare för miljö- och byggnadsnämnden 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har att utse personer att delta i anbudsöppning vid 
upphandling. 
Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU, LUF) 9.kap §7 ska minst två personer 
som utsetts av den upphandlande myndigheten delta vid anbudsöppningen. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden ger följande personer rätt att öppna anbud: 
 
Ulric Öhman, upphandlare 
Kurt Larsson, förvaltningschef 
Per Flodström, arkitekt 
Lennart Lundgren, mätningschef 
Peter Eriksson, miljöchef 
Christina Gustavsson, stadsarkitekt 
Caroline Eriksson, utredningssekreterare 
Maria Fagrell, GIS/mätningsingenjör 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden ger följande personer rätt att öppna anbud: 
 
Ulric Öhman, upphandlare 
Kurt Larsson, förvaltningschef 
Per Flodström, arkitekt 
Lennart Lundgren, mätningschef 
Peter Eriksson, miljöchef 
Christina Gustavsson, stadsarkitekt 
Caroline Eriksson, utredningssekreterare 
Maria Fagrell, GIS/mätningsingenjör 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2011-01-20 § 6 Dnr MBN 2011/30 

Val av ledamöter och ersättare till  miljö- och 
byggnadsnämndens arbetsutskott 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har att förrätta val av ledamöter och ersättare i 
arbetsutskottet samt ordförande, vice ordförande och gruppledare i detsamma. 
 
De politiska partierna har nominerat följande personer till ovan nämnda uppdrag: 
 
Ledamöter: 
Katarina Hansson (S) 
Christer Thörner (S) 
Ulla Engqvist-Gullberg (S) 
Camilla Valfridsson (KD) 
Jan Nilsson (MP) 
 
Ersättare:  
Sten Persson (S) 
Ing-Marie Andersson (S) 
Roger Arvidsson (S) 
Elisabet Ekestubbe (M) 
Bengt Friman (C) 
 
Ordförande: Katarina Hansson (S) 
Vice ordförande: Christer Thörner (S) 
Gruppledare: Camilla Valfridsson (S) 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden utser föreslagna ledamöter och ersättare till 
arbetsutskottet. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden utser föreslagna ledamöter och ersättare till 
arbetsutskottet. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2011-01-20 § 7 Dnr MBN 2011/36 

Val av behöriga undertecknare av nämndens skrivelser m m 

Ärendebeskrivning 
Enligt arbetsordningen för kommunstyrelsen och nämnder i Kumla kommun har miljö- 
och byggnadsnämnden att förrätta val av behöriga undertecknare av nämndens 
skrivelser, avtal och handlingar. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden utser följande till behöriga undertecknare av nämndens 
skrivelser; 
 
Ordinarie: Katarina Hansson 
Ersättare: Christer Thörner 
Kontrasignering: Förvaltningschef Kurt Larsson 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden utser följande till behöriga undertecknare av nämndens 
skrivelser; 
 
Ordinarie: Katarina Hansson 
Ersättare: Christer Thörner 
Kontrasignering: Förvaltningschef Kurt Larsson 
 
 


