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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-31 § 49 Dnr MBN 2011/388 

Budget 2012 och flerårsbudget 2013-2014 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har att besluta om grundbudgetförslag för 2012 och 
flerårsplan 2013- 2014. Miljö- och byggandsnämnden gav den 28 april miljö- och 
byggnadskontoret i uppdrag att arbeta fram ett budgetförslag. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar grundbudget 2012 och flerårsbudget 2013-2014 

Arbetsutskottets behandling 

Förslag 
Katarina Hansson (S) föreslår att arbetsutskottet överlämnar ärendet till miljö- och 
byggnadsnämnden för beslut.  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för beslut. 

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 

Ett reviderat budgetförslag daterat den 25 maj föreligger. 
 
Yrkanden 
Camilla Valfridsson (KD) yrkar att texten på sidan tre, under rubriken mätbuss, mening 
fyra, justeras till "bussen ska så långt som möjligt vara ett miljöanpassat fordon". 
Katarina Hansson (S) yrkar att föreliggande budgetförslag antas utan justering av texten 
på sida tre. 
 
Propositionsordning 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
1. Bifall till att anta budgeten. 
 
2. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt Camilla Valfridssons (KD) förslag 
3. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt Katarina Hanssons (S) förslag 
 
Ordföranden finner att miljö- och byggnadsnämnden antar budgetförslaget. 
 
Därefter ställer ordföranden sitt yrkande (3) mot Camilla Valfridssons yrkande (2). 
 
Ordföranden finner att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt yrkande 3. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar grundbudget för 2012 och flerårsbudget 2013-2014.

Reservationer 

Camilla Valfridsson (KD), Elisabet Ekestubbe (M), Tony Larsson-Malmberg (FP), 
Bengt Friman (C), Jan Nilsson (MP) 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-31 § 50 Dnr MBN 2011/591 

Månadsrapport - april 2011 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen begär varje månad in en budgetprognos från nämnderna. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar budgetprognos för april 2011. 

Arbetsutskottets behandling 

Förslag 
Katarina Hansson (S) föreslår att arbetsutskottet överlämnar ärendet till miljö- och 
byggnadsnämnden för beslut.  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för beslut. 

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 

Föreligger reviderat förslag till budgetprognos. 
 
Förslag 
Katarina Hansson (S) föreslår att miljö- och byggnadsnämnden antar budgetprognos för 
april 2011. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar budgetprognos för april 2011. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-31 § 51 Dnr MBN 2011/580 

E-plan 2012 

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 årligen anta en e-plan.  
 
Planen redovisar vilka datorsystem samt vem som är systemförvaltare för systemen som 
finns inom nämndens verksamhet. 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. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar e-plan för år 2012. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar e-plan för år 2012. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-31 § 52 Dnr MBN 2011/578 

Reviderad delegationsordning MBN 2011-2014 

Ärendebeskrivning 

Beslut om bostadsanpassningsbidrag handläggs idag av en byggnadsinspektör och 
beslutsrätten är därför delegerad från nämnden till byggnadsinspektör. På grund av 
personalförändringar på plan- och byggavdelningen behöver delegationsordningen 
revideras.  
 
En handläggare av bostadsanpassningsbidrag kommer att anställs varför delegationen 
för beslut om beviljande av bostadsanpassningsbidrag enligt § 6, lagen om 
bostadsanpassningsbidrag, behöver kompletteras. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delegationsrätten ges till byggnadsinspektör 
och handläggare av bostadsanpassningsbidrag gällande beslut om beviljande av 
bostadsanpassningsbidrag enligt § 6 lagen om bostadsanpassningsbidrag. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delegationsrätten ges till byggnadsinspektör 
och handläggare av bostadsanpassningsbidrag gällande beslut om beviljande av 
bostadsanpassningsbidrag enligt § 6 lagen om bostadsanpassningsbidrag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-31 § 53 Dnr MBN 2011/494 

Medborgarförslag - Anlägga gång- och cykelväg Köpmangatan 
och Skogsbacken 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har den 21 mars lämnats till kommunen angående anläggande av 
gång- och cykelväg mellan korsningen Köpmangatan och Skogsbacken fram till 
järnvägen och vidare ut på Järsjögatan fram till Viagatan. 
 
Utredningssekreterare Caroline Eriksson och förvaltningschef Kurt Larsson har 
upprättat ett förslag till yttrande. Av yttrandet framgår bland annat att nämnden är 
positiv till utbyggnad av gång- och cykelvägar samt att den föreslagna sträckningen 
finns i kommunens planer för utbyggnad. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar yttrandet och föreslår att kommunfullmäktige  
1. antar yttrandet 
2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat 

Arbetsutskottets behandling 

Förslag 
Katarina Hansson (S) föreslår att arbetsutskottet överlämnar ärendet till miljö- och 
byggnadsnämnden för beslut.  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för beslut. 

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 

Föreligger reviderat förslag till yttrande. 
 
Förslag 
Katarina Hansson (S) föreslår att miljö- och byggnadsnämnden antar yttrandet och 
föreslår att kommunfullmäktige  
1. antar yttrandet 
2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar yttrandet och föreslår att kommunfullmäktige  
1. antar yttrandet 
2. anser att medborgarförslaget därmed är besvarat 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-31 § 54 Dnr MBN 2011/531 

Fårtickan 3, Loviselundsgatan 1. Nybyggnad av enbostadshus 
med garage. 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om bygglov för fastigheten Fårtickan 3 gällande nybyggnad av enbostadshus 
har lämnats in. Enligt situationsplanen i ansökan vill sökande placera en stor del av 
nybyggnaden på mark som inte får bebyggas, så kallad prick mark.  
 
Sökanden har inkommit med en ansökan om dispens för placering av hus på prickad 
mark. 

Arbetsutskottets behandling 

Förslag 
Katarina Hansson (S) föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avsteg från 
detaljplan inte kan medges avseende byggnadens placering. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt Katarina Hanssons förslag. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avsteg från detaljplan inte kan medges 
avseende byggnadens placering. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-31 § 55 Dnr MBN 2011/589 

Detaljplan - Hällabrottet 9:36 (enkelt planförfarande). 
Yxhultsvägen 28 

Ärendebeskrivning 

Beslut om tillfälligt bygglov för tillbyggnad av kallförråd på fastigheten Hällabrottet 
9:36 fattades i juni 1991. lovet har förlängts vid två tillfällen, september 2001 samt i 
september 2006. Någon ytterligare förlängning av tillfälligt bygglov kan enligt plan- 
och bygglagen inte ges. 
 
För att bygglov ska kunna medges behöver detaljplanen ändras och byggrätten utsökas 
på fastigheten. Ändring av detaljplan bör kunna genomföras med så kallat enkelt 
planförfarande.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden ger plan- och byggavdelningen i uppdrag att upprätta 
förslag till ändring av detaljplan för Hällabrottet 9:36. 

Arbetsutskottets behandling 

Förslag 
Katarina Hansson (S) föreslår miljö- och byggnadsnämnden ger plan- och 
byggavdelningen i uppdrag att upprätta förslag till ändring av detaljplan för Hällabrottet 
9:36 samt att plankostnaden ska belasta sökanden. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt Katarina Hanssons förslag. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden ger plan- och byggavdelningen i uppdrag att upprätta 
förslag till ändring av detaljplan för Hällabrottet 9:36 samt att plankostnaden ska belasta 
sökanden. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-31 § 56 Dnr MBN 2010/1317

Detaljplan -  Kv Grönsiskan - Kv Flugsnapparen del av, 
Skolvägen, Stenevägen (enkelt planförfarande) 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till ändring från parkmark till kvartersmark.  
 
Planområdet är beläget i västra delen av Kumla tätort. Området, som i huvudsak utgörs 
av redan befintliga fastigheter, begränsas i norr av Skolvägen, i söder av Stenevägen, i 
väster av fastigheterna Flugsnapparen 5 och 8 och i öster av fastigheterna Grönsiskan 1, 
2, 3 och 11. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 31 aug 2010 att ett detaljplaneförslag om 
planändring ska tas fram och skickas på samråd till berörda. Planen behandlas som 
enkelt planförfarande. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar detaljplaneförslaget enligt plan- och bygglagen 5 
kap 29 §. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar detaljplaneförslaget enligt plan- och bygglagen 5 
kap 29 §. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-31 § 57 Dnr MBN 2010/1194

Detaljplan - Kv Skäran m fl, Dalagatan, Gärdesgatan 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till ett nytt bostadsområde öster om Dalagatan. I 
och med planförslaget skulle ca 23 nya småhustomter skapas samt område för nya 
mindre flerbostadshus och/eller radhus med ca 30 lägenheter. I planförslaget innefattas 
ett nytt område för kolonilotter, samt naturområde med eventuella dammar/sjöar eller 
dylikt i planområdets östra del. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 6 dec 2010 att en detaljplan skulle 
upprättas och att samråd skulle ske med berörda. 
 
Detaljplaneförslaget var utskickat på samråd, fr o m den 7 mars  t o m den 4 april 2011.

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden  
1. beslutar att planförslaget behöver ses över och justeras bland annat på grund av 
inkomna synpunkter. 
2. plan- och byggavdelningen får i uppdrag att justera planförslaget och ställa ut det.  

Arbetsutskottets behandling 

Förslag 
Katarina Hansson (S) föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förnyat 
samråd med kommunstyrelsen ska ske gällande exploateringskostnader med mera. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt Katarina Hanssons förslag. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förnyat samråd med kommunstyrelsen ska ske
gällande exploateringskostnader med mera. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-31 § 58 Dnr MBN 2011/195 

Detaljplan - Kv. Staren del av, Stationsgatan, Skolvägen 

Ärendebeskrivning 

Ny detaljplan för Kv. Staren behöver upprättas för att möjliggöra byggande av 
trygghetsboende. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden gav den 16 mars 2011  miljö- och byggnadskontoret i 
uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för kv. Staren för samråd. Planen är på 
samråd under perioden 2 maj till 30 maj 2011.  

Arbetsutskottets behandling 

Förslag 
Katarina Hansson (S) föreslår att arbetsutskottet överlämnar ärendet till miljö- och 
byggnadsnämnden för beslut. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för beslut. 

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 

Stadsarkitekt Christina Gustavsson presenterar inkomna synpunkter och 
samrådsredogörelse med förslag till beslut som innebär att miljö- och 
byggnadsnämnden beslutar att detaljplaneförslaget ställs ut efter att plan- och 
byggavdelningen kompletterat planförslaget och gjort lämpliga justeringar. 
Detaljplaneförslaget utformas enligt kommentarer och ställningstagande och ställs ut 
enligt plan och bygglagen 5 kap 23 §.  
 
Ajournering 
Miljö- och byggnadsnämnden ajourneras för överläggning i partigrupperna. 
 
Yrkanden 
1. Katarina Hansson (S) yrkar att detaljplanen skickas för nytt samråd till berörda. I 
samrådet ska två alternativ utredas; om planen ska medge en bebyggelsehöjd om fem 
våningar alternativt tillåta fyra våningar plus en indragen våning. 
2. Camilla Valfridsson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att detaljplanen skickas för nytt samråd till 
berörda. I samrådet ska två alternativ utredas; om planen ska medge en bebyggelsehöjd 
om fem våningar alternativt tillåta fyra våningar plus en indragen våning. 
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Reservationer 

Camilla Valfridsson (KD), Elisabet Ekestubbe (M), Tony Larsson-Malmberg (FP), 
Bengt Friman (C), Jan Nilsson (MP) 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-31 § 59 Dnr MBN 2011/275 

Vallersta 1:5 - Samråd - fastighetsreglering 

Ärendebeskrivning 

Lantmäteriet har den 4 maj 2011 inkommit med en ansökan om samråd med miljö- och 
byggnadsnämnden rörande fastighetsreglering av fastigheterna Vallersta 1:3, 1:5,1:22 
samt 1:32. Lantmäterimyndigheten begär samråd om åtgärden med beaktande av 
allmänna lämplighets- och planvillkor i 3 kap 1-3 §§ fastighetsbildningslagen.  
 
Stadsarkitekt Christina Gustavsson har efter begäran från lantmäteriet upprättat ett 
samrådsyttrande daterat den 8 april 2011. Yttrandet är en sammanställning av 
kommunens planeringsunderlag och landar i bedömningen att avstyckningen inte är 
lämplig. 
 
Lantmäteriet har enligt fastighetsbildningslagen kap 4 § 25 a hänskjutit ärendet till 
miljö- och byggnadsnämnden och begär att nämnden ska avgöra om ärendet den 
föreslagna avstyckningen är lämplig för bostadsändamål eller inte. 

Arbetsutskottets behandling 

Förslag 
Katarina Hansson (S) föreslår att arbetsutskottet ger miljö- och byggnadskontoret i 
uppdrag att skriva ett förslag till yttrande. Yttrandet ska vara positivt till lokaliseringen 
och ska innehålla krav på att utformning av byggnaden ska anpassas till befintlig miljö. 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för yttrande.  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger miljö- och byggnadskontoret i uppdrag att skriva ett förslag till 
yttrande. Yttrandet ska vara positivt till lokaliseringen och ska innehålla krav på att 
utformning av byggnaden ska anpassas till befintlig miljö. Arbetsutskottet överlämnar 
ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för yttrande.  

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 

Förvaltningschef Kurt Larsson presenterar förslag till yttrande. 
 
Förslag 
Katarina Hansson (S) föreslår att miljö- och byggnadsnämnden antar yttrandet. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar yttrandet. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-31 § 60 Dnr MBN 2011/594 

Kvarntorp 3:10 - brandskadad byggnad 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade i juni år 2001 att förelägga fastighetsägaren till 
Kvarntorp 3:10 att riva en brandskadad byggnad eftersom den medför olycksrisk och 
nedskräpning. Fastighetsägaren meddelade i samband med detta att det inte fanns 
ekonomiska möjligheter att riva byggnaden. Föreläggandet förenades med vite. Den 11 
december 2001 beslutade miljö- och byggnadsnämnden att ansöka hos länsrätten om 
utdömande av försuttet vite på 50 000 kr eftersom åtgärder inte vidtagits enligt 
föreläggande. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden återkallar ansökan om utdömande av vite enligt beslut 
från den 11 december 2001 under förutsättning att avtal kan träffas med kommunen om 
övertagande av fastigheten och att kommunen snarast (inom tre månader) river 
byggnaden enligt föreläggandet. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden återkallar ansökan om utdömande av vite enligt beslut 
från den 11 december 2001 under förutsättning att avtal kan träffas med kommunen om 
övertagande av fastigheten och att kommunen snarast (inom tre månader) river 
byggnaden enligt föreläggandet. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-31 § 61 Dnr MBN 2011/518 

Införande av p-skiva 

Ärendebeskrivning 

Tekniska kontoret ansvarar för kontrollen av parkeringsreglernas efterlevnad på Kumla 
kommuns parkeringsplatser. Kommunen har en anställd parkeringsvakt som 
tillsammans med polisen har befogenhet att utfärda parkeringsanmärkningar, i dagligt 
tal ”parkeringsböter”. I parkeringsvaktens arbetsuppgifter ingår utöver den dagliga 
övervakningen, även handläggningen som gäller övergivna bilar och skrotbilar. 
 
Genom årens lopp har bland annat affärsinnehavare och enskilda medborgare lämnat 
synpunkter om att kontrollen borde utökas till följd av att många bryter mot de i 
reglerna uppsatta tidsramarna. Synpunkterna gäller framförallt centrala delarna av 
staden. Av den anledningen har tekniska kontoret övervägt att föra in P-skiva på ett 
antal utvalda platser. P-skivans viktigaste funktion är att föraren måste notera 
tidpunkten när hon/han parkerar fordonet och kan fungera som påminnelse om när tiden 
börjar ta slut. Övervakningsmetoden är något förenklad i jämförelse med den 
konventionella metoden. T ex behöver inte bilens luftventiler noteras utan 
parkeringsvakten tar fasta på P-skivans inställda tid i beslutet om åtgärd. 
 
Tekniska kontoret ser att lämpliga platser för p-skiva är: Parkeringen på Torget, 
Johannesplatsens parkering, Trädgårdsgatan, Köpmangatan från Västra Drottninggatan 
till Hagendalsvägen, Köpmangatan från Sveavägen till Kyrkogatan, Hagendalsvägen 
från Köpmangatan till Götgatan, Skolvägen från Kvarngatan till Stationsgatan, 
Råbergaplatsens parkering. 
 
På de platser där P-skivan införs ska de lokala trafikföreskrifterna förändras. Formellt 
sett är det miljö- och byggnadsnämnden som fattar beslut om dessa.  I samband med 
införande ska platserna skyltas om så att det tydligt framgår att P-skiva gäller samt att 
P-skivor görs tillgängliga i t ex affärer, Stadshuset m m. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden  
 
1. inför krav på att parkeringsskiva eller motsvarande ska användas på följande 
platser/gator:  
- Råbergaplatsens parkering, 
- Parkeringen på Torget,  
- Johannesplatsens parkering,  
- Trädgårdsgatan,  
- Köpmangatan, från Västra Drottninggatan till Hagendalsvägen,  
- Köpmangatan, från Sveavägen till Kyrkogatan,  
- Hagendalsvägen, från Köpmangatan till Götgatan,  
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- Skolvägen, från Kvarngatan till Stationsgatan  
2. beslutar att gällande lokala trafikföreskrifter på ovanstående platser/gator anpassas så 
att det framgår att P-skiva ska användas och uppdrar åt teknisk chef eller 
trafikhandläggare var för sig expediera beslutet 
3. beslutar att parkeringsplatser för rörelsehindrade inom ovanstående områden och 
gator inte omfattas av krav på parkeringsskiva. 

Arbetsutskottets behandling 

Förslag 
Katarina Hansson (S) föreslår att arbetsutskottet överlämnar ärendet till miljö- och 
byggnadsnämnden för beslut. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för beslut. 

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 

Förslag 
Katarina Hansson (S) föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden  
 
1. inför krav på att parkeringsskiva eller motsvarande ska användas på följande 
platser/gator:  
- Råbergaplatsens parkering, 
- Parkeringen på Torget,  
- Johannesplatsens parkering,  
- Trädgårdsgatan,  
- Köpmangatan, från Västra Drottninggatan till Hagendalsvägen,  
- Köpmangatan, från Sveavägen till Kyrkogatan,  
- Hagendalsvägen, från Köpmangatan till Götgatan,  
- Skolvägen, från Kvarngatan till Stationsgatan  
2. beslutar att gällande lokala trafikföreskrifter på ovanstående platser/gator anpassas så 
att det framgår att P-skiva ska användas och uppdrar åt teknisk chef eller 
trafikhandläggare var för sig expediera beslutet 
3. beslutar att parkeringsplatser för rörelsehindrade inom ovanstående områden och 
gator inte omfattas av krav på parkeringsskiva. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-31 § 62 Dnr  

Meddelande 

Ärendebeskrivning 

MBN 2011/259 Miljöavdelningen 
Tillsynsprojekt i Örebro "Redlighet och spårbarhet", sammanställning. 
Projektets syfte är att få en samlad bild av om restaurangerna har rutiner för spårbarhet 
och redlighet och om dessa är ändamålsenliga och följs. Utvärdering 2011-04-14. 
 
Kommunfullmäktige beviljade den 11 april 2011, § 41 kommunstyrelsen och övriga 
nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2010. 
 
MBN 2011/289 
Berörd granne inkom den 21 mars med ett överklagande av miljö- och 
byggnadsnämndens beslut om positivt förhandsbesked för lokalisering av enbostadshus 
på fastigheten Östra Åby 4:1. 
 
Detaljplan för Grodan 1 och 7 vann den 1 mars 2011 laga kraft. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Arbetsutskottets behandling 

Jäv 
Katarina Hansson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 

Jäv 
Katarina Hansson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 
 
 

 

 
 


