
 
 
Miljö- och byggnadsnämnden 

Protokoll 
2012-02-01 

 
Plats och tid Sammaträdesrum Kumla, Stadshuset, 2012-02-01,  

klockan 17:00-18.10 
  

Mötet ajournerades i 10 minuter mellan kl 17:55 och 18:05 
  
Beslutande Sven-Inge Carlsson (S) Camilla Valfridsson (KD) 
 Christer Thörner (S) Elisabet Ekestubbe (M) 
 Ulla Engkvist Gullberg (S) Tony Larsson-Malmberg (FP) 
 Sten Persson (S) Bengt Friman (C) 
 Ing-Marie Andersson (S) Jan Nilsson (MP) 
 Roger Arvidsson (S)   
   
   
Närvarande, ej tjg ers Anna Kajsa Gullberg Dahl (S) Staffan Göransson (V) 
 Gun-Britt Ahlin (S) Karl-Gunnar Jonsson (M) 
 Britt Gelin (S)   
   
   
Övriga AnnSofi Stolt, 

byggnadsinspektör, § 1 
Kristin Edström, kommunjurist, 
§ 1 

 Caroline Fornbrant, 
utredningssekreterare 

Kurt Larsson arkitekt 

 Christina Gustavsson, 
förvaltningschef, stadsarkitekt 

Peter Eriksson, miljöchef 

 
 

Sekreterare ...................................................... §§ 1-13 
 Caroline Fornbrant  

 
Ordförande ...................................................... 
 Christer Thörner 

 
Justerare ...................................................... 
 Elisabet Ekestubbe 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Anslag/Bevis 
 
Protokoll är justerat 

Styrelse/Nämnd Miljö- och byggnadsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2012-02-01 

 
Datum för 
uppsättande 

2012-02 Datum för nedtagande 2012-02- 

 
Förvaringsplats Miljö- och byggnadskontoret 
  
Underskrift ...................................................... 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2012-02-01 § 1 Dnr  

Information om byggsanktionsavgifter 

Ärendebeskrivning 

Kommunjurist Kristin Edström och byggnadsinspektör AnnSofi Stolt informerar om 
regler för byggsanktionsavgifter med anledning av den nya plan- och bygglagen. 

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 

Förslag 
Christer Thörner (S) föreslår att miljö- och byggnadsnämnden godkänner och lägger 
informationen till handlingarna. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner och lägger informationen till handlingarna. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2012-02-01 § 2 Dnr MBN 2012/138 

Bokslutsanalys 2011 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadskontoret har upprättat en bokslutsanalys för verksamhetsåret 2011. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen.  

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen.  
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Miljö- och byggnadsnämnden 2012-02-01 § 3 Dnr MBN 2012/139 

Uppföljning av internkontroll 2011 

Ärendebeskrivning 

Internkontroll har genomförts enligt fastställd plan för miljö- och byggnadsnämndens 
verksamhetsområde. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av uppföljningen av den interna 
kontrollplanen. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av uppföljningen av den interna 
kontrollplanen. 



6 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2012-02-01 § 4 Dnr MBN 2011/1492

Attestförteckning 2012 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden ska besluta om vem som får betala nämndens fakturor. 
Förteckningen redovisar en förteckning över beslutsattestanter, granskare och 
behörighetsattestanter. På grund av personalförändringar behöver attestförteckningen 
justeras. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar attestförteckningen. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar attestförteckningen. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2012-02-01 § 5 Dnr MBN 2012/156 

Val av behörig undertecknare till nämndens skrivelser 

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. På grund av personalförändringar på miljö- och 
byggnadskontoret behöver nämnden fatta beslut om behörig undertecknare av 
nämndens skrivelser. 

Förslag till beslut 

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

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden utser följande till behöriga undertecknare av nämndens 
skrivelser; 
 
Ordinarie: Katarina Hansson 
Ersättare: Christer Thörner 
Kontrasignering: Förvaltningschef Christina Gustavsson 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2012-02-01 § 6 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 
Christina Gustavsson, förvaltningschef 
Per Flodström, arkitekt 
Peter Eriksson, miljöchef 
Caroline Fornbrant, utredningssekreterare 
Maria Fagrell, tf. mätningschef, GIS/mätningsingenjör 

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 

Miljö- och byggnadsnämnden ger följande personer rätt att öppna anbud: 
 
Ulric Öhman, upphandlare 
Christina Gustavsson, förvaltningschef 
Per Flodström, arkitekt 
Peter Eriksson, miljöchef 
Caroline Fornbrant, utredningssekreterare 
Maria Fagrell, tf. mätningschef, GIS/mätningsingenjör 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2012-02-01 § 7 Dnr MBN 2012/140 

Redovisning av beslut fattade under år 2011 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadskontoret upprättar årligen en redovisning över de beslut och 
ärenden som har behandlats av miljö- och byggnadsnämnden och dess arbetsutskott. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2012-02-01 § 8 Dnr MBN 2011/1068

Medborgarförslag om ett markerat övergångsställe utanför 
Kumla kyrka 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har lämnats om ett markerat övergångsställe utanför Kumla kyrka.
 
I medborgarförslaget står bland annat att en del av kyrkobesökarna inte känner sig 
trygga när det saknas markerat övergångsställe. 
 
Miljö -och byggnadsnämnden fick den 18 januari 2011 i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden återremitterade den 26 oktober 2011 medborgarförslaget 
för ytterligare utredning om övergångställen på det aktuella vägavsnittet. 
 
Utredningssekreterare Caroline Fornbrant och förvaltningschef Kurt Larsson har lämnat 
ett reviderat förslag till yttrande daterat den 12 december 2011. Av yttrandet framgår 
bland annat att det finns ett behov av övergångställen i anslutning till Kumla kyrka.  

Förslag till beslut 

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

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 

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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Miljö- och byggnadsnämnden 2012-02-01 § 9 Dnr MBN 2011/617 

Miljöprogram 2012-2016 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadskontoret har upprättat ett förslag till nytt Miljöprogram 2012-2016 
för Kumla kommun och de kommunägda bolagen. Miljöprogrammet bygger på de 16 
nationellt uppsatta miljökvalitetsmålen, vilka anger riktningen för att förbättra vår miljö. 
Förslaget har varit ute på remiss under tiden 15 september till 20 december 2011 och ett 
antal kommentarer och förslag till förbättringar har kommit in.  
 
Kumla kommun har främst valt att inrikta arbetet på följande fem miljökvalitetsmål: 
”Begränsad klimatpåverkan”, ”Giftfri miljö”, ”Ingen övergödning”, ”God bebyggd 
miljö” samt ”Ett rikt växt- och djurliv”. Dessa miljökvalitetsmål speglar de 
miljöproblem som anses viktiga att arbeta extra med i kommunen. 

Arbetsutskottets behandling 

Förslag 
Christer Thörner (S) föreslår att  
1. de ekonomiska beskrivningarna som finns gällande vissa punkter tas bort från 
programmet samt att programmet justeras enligt miljö- och byggnadskontorets 
kommentarer i remissredogörelsen  
2. miljö- och byggnadsnämnden överlämnar efter dessa justeringar programmet till 
kommunfullmäktige för antagande. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt Christer Thörners förslag. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att  
1. de ekonomiska beskrivningarna som finns gällande vissa punkter tas bort från 
programmet samt att programmet justeras enligt miljö- och byggnadskontorets 
kommentarer i remissredogörelsen  
2. miljö- och byggnadsnämnden överlämnar efter dessa justeringar programmet till 
kommunfullmäktige för antagande. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2012-02-01 § 10 Dnr MBN 2011/1248

Utökning av naturreservat på del av fastigheten Kumla-Björka 
4:6 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till skötselplan och till att utöka det kommunala naturreservatet Björka lertag 
till att omfatta hela fastigheten Kumla-Björka 4:6 har skickats ut på samråd. 

Arbetsutskottets behandling 

Förslag 
Christer Thörner (S) föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
samrådsredogörelsen samt att den östra stigen ska byggas ut och förbättras. 
Miljö- och byggnadsnämnden överlämnar skötselplanen och ärendet till 
kommunfullmäktige för reservatsbildning 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt Christer Thörners förslag. 

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 

Förslag  
Christer Thörner (S) föreslår att miljö- och byggnadsnämnden återremitterar ärendet till 
nästa ärenderunda. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden återremitterar ärendet till nästa ärenderunda. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2012-02-01 § 11 Dnr MBN 2011/573 

Rätt fart i staden 

Ärendebeskrivning 

Från maj 2008 är det möjligt att skylta hastighetsbegränsningar i steg om 10 km/h. 
Syftet är att få en bättre anpassning av hastigheterna i förhållande till de trafikpolitiska 
målen och en ökad respekt och acceptans för hastighetsgränser och därigenom stödja 
mål avseende trafiksäkerhet, miljöpåverkan, tillgänglighet och regional utveckling. 
 
Tekniska kontoret har med hjälp av handboken "Rätt fart i staden" gjort en kartläggning 
och översyn av kommunens tättbebyggda områden. Utifrån detta har ett förslag tagits 
fram angående ny hastighetsgränser, vilket framgår av bilagan. I bilagan finns även 
beskrivet om hur metodiken för denna process är. 
 
Förslaget var på remiss under perioden 28 september och den 7 november 2011. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar ”rätt fart i staden”. Genomförandet kommer att ske 
löpande och över flera år.  
 
Innan hastighetsändringar genomförs ska nya trafikföreskrifter införas vilket innebär att 
samråd kommer att ske med berörda. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar ”rätt fart i staden”. Genomförandet kommer att ske 
löpande och över flera år.  
 
Innan hastighetsändringar genomförs ska nya trafikföreskrifter införas vilket innebär att 
samråd kommer att ske med berörda. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2012-02-01 § 12 Dnr MBN 2011/1280

Skyltning i Kumla kommun - råd och riktlinjer 

Ärendebeskrivning 

Stadsarkitekt Christina Gustavsson informerar om skyltprogrammet och de inkomna 
synpunkterna från remissen. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner informationen. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner informationen. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2012-02-01 § 13 Dnr MBN 2012/158 

Namnsättning på kvarter och gator i Norra Mos företagspark, 
Matildelund och Ryttartorpet samt Korsta by nr 7 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar om namn på gator och kvarter i Kumla kommun.
 
Miljö- och byggnadsnämnden behöver nu besluta om 
 
1. namn på en gata och ett kvarter i Norra Mos företagspark 
2. namn på ett kvarter i Matildelund och Ryttartorpet 
3. namn på en gata och ett kvarter i Kumla by, Korsta by nr 7 
4. namn på gata i kv Skäran m.fl. ”Ängsgården” 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar om följande gatu- och kvartersnamn; 
 
1. Norra Mos företagspark 
Den nya etappen i nordvästra delen får gatunamnet ”Transportgatan” och 
kvartersnamnet ”Distributören”. 
2. Matildelunds bostadsområde 
Det nya småhusområdet får kvartersnamnet ”Klarbäret” 
3. Ryttartorpet 
Det nya småhusområdet får kvartersnamnet ”Äpplet”. 
4. Korsta by nr 7 
Det nya småhusområdet får kvartersnamnet ”Täppan” och gatunamnet ”Betesgatan”. 
5. Kv. Skäran m.fl. ”Ängsgården” 
I området finns redan kvartersnamnen ”Skäran, Lien, Slagan, Räfsan” och gatunamnet 
”Östra gatan” redovisade på gamla kartor och detaljplaner. Dessa namn behålls på 
kvarteren i nya småhusområdet och nya gatan som också blir en förlängning av 
nuvarande Östra gatan. Förlängningen österut över gärdet mot Östra leden får namnet 
”Gärdesgatan”.  

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 

Ajournering  
Roger Arvidsson (S) begär ajournering. 
Mötet ajourneras i tio minuter mellan kl. 17.55 och 18.05 
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Förslag 
Camilla Valfridsson (KD) föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag samt att namnet ”Ängsgården” utreds vidare. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar om följande gatu- och kvartersnamn; 
 
1. Norra Mos företagspark 
Den nya etappen i nordvästra delen får gatunamnet ”Transportgatan” och 
kvartersnamnet ”Distributören”. 
2. Matildelunds bostadsområde 
Det nya småhusområdet får kvartersnamnet ”Klarbäret” 
3. Ryttartorpet 
Det nya småhusområdet får kvartersnamnet ”Äpplet”. 
4. Korsta by nr 7 
Det nya småhusområdet får kvartersnamnet ”Täppan” och gatunamnet ”Betesgatan”. 
5. Kv. Skäran m.fl. ”Ängsgården” 
I området finns redan kvartersnamnen ”Skäran, Lien, Slagan, Räfsan” och gatunamnet 
”Östra gatan” redovisade på gamla kartor och detaljplaner. Dessa namn behålls på 
kvarteren i nya småhusområdet och nya gatan som också blir en förlängning av 
nuvarande Östra gatan. Förlängningen österut över gärdet mot Östra leden får namnet 
”Gärdesgatan”. 
 
Namnet ”Ängsgården” ska utredas vidare. 

 
 

  

 


