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§ 108 Interpellation från Erik Karlsson (V) 
             angående KPMG:s utredning av Bygg- 
             och miljönämnden 
 Dnr KS 22/0031 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige anser att Interpellationen får ställas. 

2. Kommunfullmäktige anser att Interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning 

Den 19 september 2022 inkom en interpellation från Erik Karlsson (V) 

angående KPMG:s utredning av Bygg- och miljönämnden. 

Ledamöter och tjänstgörande ersättare kan ställa en interpellation till 

ordförande i kommunstyrelse och nämnder som besvaras vid ett 

Kommunfullmäktigesammanträde. Formerna för interpellationer finns reglerat 

i kommunallag och i Kommunfullmäktiges arbetsordning. Interpellationer ska 

ha ett bestämt innehåll och vara försedd med en motivering och får bara röra 

områden som Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen eller någon annan 

nämnd ansvarar för.  

Interpellationer leder inte till något beslut i Kommunfullmäktige. Däremot kan 

ledamöter och tjänstgörande ersättare delta i debatt kring frågan som ställts. 

 

Beslutsunderlag 

•  Interpellation inkommen den 18 september 2022. 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige anser att Interpellationen får ställas. 

2. Kommunfullmäktige anser att Interpellationen är besvarad. 

Yttranden 

Fredrik Kjos (M) besvarar interpellationen. 

Erik Karlsson (V) yttrar sig i ärendet. 

Camilla Janson (S) yttrar sig i ärendet. 

Börje Wredén (L) yttrar sig i ärendet. 
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Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• Erik Karlsson (V) 
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§ 109 Medborgarförslag om upprustning av 
             discgolfbanan vid Lillsjön 
 Dnr KS 22/0473 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 8 augusti 2022 inkom ett medborgarförslag om upprustning av 

discgolfbanan vid Lillsjön.  

Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag inkommet den 8 augusti 2022. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.  

 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 

• Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 110 Medborgarförslag gällande fotbollsmål i 
             målarparken 
 Dnr KS 22/0449 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 5 juli 2022 inkom ett medborgarförslag om att ordna fotbollsmål i 

Målarparken. Förslagsställaren menar att det finns ett stort behov av 

fotbollsmål i Målarparken då det är väldigt många barn och vuxna som spelar 

fotboll året om. 

Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag inkommet den 5 juli 2022. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 

• Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 111 Medborgarförslag gällande fontän och 
             plaskdamm i Stjärnparken 
 Dnr KS 22/0434 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.  

Sammanfattning 

Den 24 juni 2022 inkom ett medborgarförslag om att ordna en fontän eller 

plaskdamm i Stjärnparken i Bro. 

Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag inkommet den 24 juni 2022. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 

• Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 112 Medborgarförslag gällande plaskdamm 
             i Stjärnparken 
 Dnr KS 22/0433 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 23 juni 2022 inkom ett medborgarförslag om fontäner eller plaskdamm i 

Stjärnparken i Bro. Förslagsställaren menar att en plaskdamm eller fontäner 

liknande de som finns på Torget i Kungsängens centrum bör ordnas i 

Stjärnparken i Bro. Det ger möjlighet till vattenlek och svalka. 

Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag inkommet den 23 juni 2022. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.  

 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 

• Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 113 Medborgarförslag om att anordna 
             aktiviteter på Kungsängens torg 
 Dnr KS 22/0318 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 28 april 2022 inkom ett medborgarförslag om att anordna aktiviteter på 

Kungsängens torg. Förslagsställaren vill att kommunen ska arrangera 

festkvällar under sommarmånaderna på Kungsängens torg. Konceptet som 

föreslås är att en kväll i månaden genomföra en festkväll för barn och vuxna 

under ca 2 timmar. Det ska vara enkla aktiviteter som till exempel start och mål 

i en kortare löpning, dragkamp mellan företag, musik av lokala förmågor med 

mera. 

Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag inkommet den 28 april 2022. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.  

 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 

• Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 114 Medborgarförslag gällande linbana och 
             en plaskdamm i Stjärnparken 
 Dnr KS 22/0432 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 23 juni 2022 inkom ett medborgarförslag om att bygga en linbana och en 

plaskdamm i Stjärnparken i Bro. Förslagsställaren menar att området kring 

Stjärnparken är väldigt stort och att det i dagsläget inte finns så mycket för de 

yngre barnen som spontant vill leka där. En linbana och en plaskdamm skulle 

därför kunna ordnas i parken. 

Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag inkommet den 23 juni 2022. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 

• Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 115 Medborgarförslag om att anlägga en 
             gång- och cykelbana längs 
             Energivägen i Brunna 
 Dnr KS 22/0282 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 11 april 2022 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en gång- och 

cykelbana längs Energivägen i Brunna industriområde. Förslagsställaren 

uppger att det är en mycket trafikerad gata för både personbilar och tyngre 

lastbilar. Hastigheten är begränsad till 40 km/timme men många bilister håller 

betydligt högre hastighet. Förslagsställaren anser att eftersom kommunen nu 

håller på att se över gång- och cykelbanor vore det ytterst viktigt att även denna 

sträcka ses över.  

Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag inkommet den 11 april 2022. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

[Klicka här och skriv] 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 

• Tekniska nämnden 
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§ 116 Föreskrifter om avgifter för prövning   
             och tillsyn inom miljöbalkens område 
 Dnr KS 19/0551 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Fastställa föreskrift om avgift för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens område med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) 

fastställs. 

2. Bygg- och miljönämnden har rätt att besluta om avgift eller om 

nedsättning eller eftersänkande av avgift. 

3. Bygg- och miljönämnden har rätt att årligen räkna upp fasta avgifter 

och timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 

Prisindex för Kommunalverksamhet (PKV) som finns publicerad på 

SKR:s hemsida. 

4. Föreskrift om avgift för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

ska gälla från och med 1 november 2022. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson 

(S), Björn-Inge Björnberg (S), Seid Alajbegovic (S), Rasmus Lindstedt (S), 

Kerstin Ahlin (S), Naser Vukovic (S), Hibo Salad Ali (S), Sven-Inge Nylund 

(S) och Annika Falk (S) deltar inte i beslutet. 

Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet. 

Erik Karlsson (V), Annelies Lindblom (V) och Khalouta Simba (V) deltar inte 

i beslutet.  

Sammanfattning 

Bygg- och miljönämnden fattade beslut gällande föreskrifter om avgifter för 

prövning och tillsyn inom miljöbalkens område den 2 juni 2022. 

I samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse framgår att Miljö- och 

livsmedelsenheten under år 2022 har sett över kommunens föreskrifter om 

avgift för Bygg- och miljönämndens myndighetsuppgifter inom miljö- och 

hälsoskyddsområdet. Beslutsunderlaget innehåller förslag till föreskrifter om 

avgift enligt miljöbalken. De föreslagna ändringarna följer Sveriges kommuner 

och regioners rekommendationer för föreskrifter om avgift inom miljöbalkens 

område. Föreskrift om avgift för tillsyn enligt miljöbalken har ändrats för att 

vara kompatibel med protokollsutdrag KF §7-utredning av Rättviksmodellen 

daterad 2021-02-17, punkt D i protokollsutdrag §268-Föreskrifter om avgift för 
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prövning och tillsyn inom miljöbalkens område daterad 2019-11-27 och 

förändringen av §38 i Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd. Miljö- och livsmedelsenheten föreslår att, i enlighet med tidigare 

taxa, en delegation om att årligen räkna upp fasta avgifter och timtaxan med 

den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för 

Kommunalverksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s hemsida. 

Kommunledningskontoret kommentarer 

Kommunledningskontoret ställe sig bakom samhällsbyggnadskontorets förslag 

till beslut och har inga ytterligare synpunkter i ärendet.  

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 juni 2022 2022 

• Miljö- och livsmedelsenhetens tjänsteskrivelse den 10 maj 2022  

• Protokollsutdrag KF §7-utredning av Rättviksmodellen den 17 februari 

2021  

• Punkt D i protokollsutdrag §268-Föreskrifter om avgift för prövning 

och tillsyn inom miljöbalkens område den 27 november 2019  

• Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd §38  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

1. Fastställa föreskrift om avgift för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens område med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) 

fastställs. 

2. Bygg- och miljönämnden har rätt att besluta om avgift eller om 

nedsättning eller eftersänkande av avgift. 

3. Bygg- och miljönämnden har rätt att årligen räkna upp fasta avgifter 

och timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 

Prisindex för Kommunalverksamhet (PKV) som finns publicerad på 

SKR:s hemsida. 

4. Föreskrift om avgift för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

ska gälla från och med 1 november 2022. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Bygg- och miljönämnden 

• Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 117 Handlingsplan för de nationella 
             minoriteterna 
 Dnr KS 22/0446 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Upplands-Bro kommuns handlingsplan för de nationella minoriteterna 2022–

2024 antas. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Erik Karlsson (V), Annelies Lindblom (V) och Khalouta Simba (V) deltar inte 

i beslutet och tillåts lämna en protokollsanteckning som återfinns i slutet av 

paragrafen. 

Sammanfattning 

Den 12 juni 2019 § 153 beslutade Kommunfullmäktige att anta handlingsplan 

för de lagstadgade minoritetsspråken. Handlingsplanen ska uppdateras 

kontinuerligt vartannat år men är giltig tills ny handlingsplan antas av 

kommunfullmäktige. Upplands-Bro kommuns handlingsplan omfattar de fem 

erkända nationella minoriteterna: samer, sverigefinnar, tornedalingar, judar 

samt romer. Dessa minoriteter har särskilda rättigheter.  

Upplands-Bro kommun ingår sedan år 2010 i förvaltningsområdet för det 

finska språket. Det betyder att kommunens sverigefinnar har särskilda 

lagstadgade rättigheter utöver de fyra andra minoriteterna. Den 1 januari 2019 

reviderades lagen så att rättigheter och skyldigheter stärktes ytterligare. 

Kommunerna är till exempel skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt 

minoritetspolitiska arbete och dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den 

myndighet som har uppföljningsansvar för lagen.  

Kommunledningskontoret har i samråd med samtliga kontor tagit fram en ny 

handlingsplan för åren 2022–2024.  

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 juli 2022 

• Upplands-Bro kommuns handlingsplan för de nationella minoriteterna 

2022-2024 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

Upplands-Bro kommuns handlingsplan för de nationella minoriteterna 2022–

2024 antas. 

 
Yttranden 
Erik Karlsson (V) yttrar sig i ärendet. 

Sven-Inge Nylund (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Protokollsanteckning 

Erik Karlsson (V) lämnar följande protokollsanteckning för Vänsterpartiets 

räkning: 

”Vänsterpartiet är positivt till att kommunen upprättar en ”Upplands-Bro 

kommuns handlingsplan för de nationella minoriteterna 2022–2024” 

Vi är ett finskt förvaltningsområde vilket ger förståelse för att vi skall ge det 

finska språket ett stort utrymme i handlingsplanen. Namnet på handlingsplanen 

ger dock utrymme för att även de 4 övriga minoritetsspråken skulle ha kunnat 

getts ett större utrymme. Vi saknar helt information om vad vi som kommun 

kan erbjuda de övriga språken för service och dess lokala status i övrigt. 

Risken som vi gör här är att minska på de övriga minoritetsspråkens betydelse i 

vår kultur och få dess utövare att inte var sedda av kommunen.” 

 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga nämnder  

• Kontaktcenterchef 

 
  



 PROTOKOLL 17 (19)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-09-21 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 118 Rapporter 
 - Inga rapporter  

 

 
  



 PROTOKOLL 18 (19)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-09-21 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 119 Delegationsbeslut 
 - Inga delegationsbeslut  

 

 
  



 PROTOKOLL 19 (19)  

     
   Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

2022-09-21 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 120 Anmälningar 
  

1. Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 25 - Rapportering ej verkställda 

beslut kvartal 1 år 2022 

 Dnr ÄON 22/0084 

  

2. Kommunstyrelsens beslut § 106 Svar på medborgarförslag om utökad 

kollektivtrafik i Upplands-Bro kommun 

 Dnr KS 21/0477 

  

3. Motion om gång- och cykelväg längs väg 840, 269 och 263 

 Dnr KS 22/0386 

  

4. Revisionsrapport - Granskning av ombildningsprocessen i Upplands-

Brohus 

 Dnr KS 22/0450 

  

5. Granskning av långsiktig ekonomisk prognos 

 Dnr KS 22/0451 

  

6. Revisionsrapport - Granskning av lokalförsörjningsprocessen 

 Dnr KS 22/0452 

  

7. Motion om rapportering av Visselblåsarfunktionen 

 Dnr KS 22/0520 

  

 

 

 


