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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-07 

Plats och tid: Aspen, Stationsgatan 12, klockan 18.00 — 20.20 

Beslutande: Rickard Malmström, ordförande 
Hilde Klasson, 1:e vice ordf 
Jonas Petersson, 2:e vice ordf 
Andreas Hallin (S) 
Anna-Christina Alfredsson (S) 
Jens Nilsson (S) 
Susanne Eriksson (L) 
Hannes Beckman (M) 
Rickard Steinholtz (M) 
Torbjörn Westerlund (SD) 
Martin Wisell (KD) 
Erik Wiklund (V) 
Magnus Malmström (V), tjänstg. ers. 

Ersättare: Per Ekegren (L) 
Per-Eric Ros63. (MP) 
Hanna Strömberg (M) 
Fredrik Björkman (M) 

Övriga 
deltagare: 

Utses att justera:  

Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör, Michael Eriksson, avdelningschef, Roger 
Lindström, områdeschef, Tove Hedenskog områdeschef, Tove Västibacken, enhetschef, 
Towa Widh, ekonom, Linda Wallgren, projektledare, Kristina Stavlind, enhetschef, Sofia 
Hellström, projektledare 

Jonas Petersson (C) Paragrafer: 9 - 24 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: . -- -kickard Malmström, dförande Jon Petersson, justerare 
) 

.7-  -14'j Will e 
Susanna Nordström, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 
Datum: 
Anslås: 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 

Underskrift:  

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Gatu- och samhällsmiljönämnden 
2019-02-19 Sista dag att överklaga: 2019-03-14 
2019-02-21 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-07 

§9 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

att fastställa utsänd föredragningslista med följande ändringar: 

a) Att lägga beslutsärenden först i föredragningslistan 
b) Tillägg av informationspunkt Statistik trafikcentralen 2018, föredragande Kristina 

Stavlind, enhetschef 
c) Tillägg av informationspunkt Verksamhetsberättelse 2018, föredragande Michael 

Eriksson, avdelningschef 
d) Tillägg av beslutsärende Fyllnadsval i arbetsutskottet 
e) Tillägg av fråga från Fredrik Björkman om Delegationsordningen 

§ 10 

Kurser och konferenser 

Inga kurser eller konferenser finns att notera. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-07 

§ 11 

Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller 
GSN-2018-3637 

Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

att sända åtgärdsprogrammet mot omgivningsbuller på remiss till miljö- och 
hälsoskyddsnämnden, plan- och byggnadsnämnden, utbildningsnämnden, kulturnämnden, 
samtliga partier i kommunstyrelsen, fastighetsbolagen, kollektivtrafiknämnden, Trafikverket 
och länsstyrelsen. Remisstid är två månader, 

att ordna en digital utställning av åtgärdsprogrammet för omgivningsbuller för allmänheten i 
enlighet med förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675). Remisstid är två månader. 

Särskilt yttrande 
Jonas Petersson (C), Hannes Beckman (M) och Martin Wisell (KD) lämnar särskilt yttrande 
enligt bilaga A § 11. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun har enligt förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) kartlagt 
bullerkällor inom kommunen och beräknat antalet bullerutsatta boende. Som följd av 
kartläggningen ska kommunen ta fram ett åtgärdsprogram mot omgivningsbuller. Programmet 
blir ett bindande dokument dels för det strategiska arbetet med bullerreducering i enlighet 
med översiktsplanen, dels för åtgärder som kommunen ska vidta mellan 2019 och 2023 för att 
minska bullerproblematik i särskilt utsatta områden. Vägtrafiken är den främsta källan till 
omgivningsbuller i Uppsala kommun och åtgärdsprogrammet har därför särskilt fokus på det. 
Åtgärdsprogrammets främsta syfte är att minska omgivningsbullrets negativa påverkan för 
kommuninvånama. 

Gatu- och samhällsmiljönämnden har framställt en remissutgåva av åtgärdsprogrammet. 
Programmet ska kommuniceras med allmänheten genom en utställning som ska pågå i två 
månader. Programmet ska dessutom sändas ut till de nämnder som berörs av 
omgivningsbuller sett till nämndernas verksamhetsområden och/eller kontrollansvar. När 
remisshanteringen och utställningen är genomförda ska gatu- och samhällsmiljönämnden 
väga in synpunkter som har inkommit samt formge programförslaget enligt kommunens 
ramar. Därefter ska nämnden sända åtgärdsprogrammet till kommunfullmäktige med förslag 
om att programmet antas och att programmets åtaganden genomförs under programperioden 
mellan 2019 och 2023. 

Utdragsbestyrkande Justera es sign 

f IÅ  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-07 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 12 december 2018, reviderad av arbetsutskottet den 31 januari. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-07 

§ 12 

Riktlinjer för fritidsodling i Uppsala kommun 
GSN-2017-2355 

Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

att godkänna föreslagna ändringar i Riktlinjer för fritidsodling i Uppsala kommun, 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna riktlinjerna för 
fritidsodling i Uppsala kommun med dessa ändringar, 

att riktlinjerna med dessa ändringar ska gälla från det datum de har beslutats i 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Syftet med revideringen av Riktlinjerna för fritidsodling i Uppsala kommun är att ändra 
reglerna som gäller drivhus på odlingslottsområden då de inte är förenliga med gällande 
bygglovslagstiftning. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 17 januari 2019. 
Arbetsutskottet har utan eget yttrande överlämnat ärendet till nämnden. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-07 

§ 13 

Årsredovisning 2018 
GSN-2019-0055 

Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

att godkänna upprättad årsredovisning innehållande ekonomiskt bokslut och uppföljning av 
kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag och riktade satsningar per december 2018 
enligt bilagd handling med diarienummer GSN-2019-0055 daterad 2019-02-07, 

att godkänna upprättad uppföljning av utvecklingen relativt nämndens verksamhetsplan per 
december 2018, 

att översända uppföljningen till kommunstyrelsen, 

att fastställa att redovisningen för ekonomi och verksamhet per december inte föranleder 
nämnden att ändra i sina planer eller vidta andra åtgärder, samt 

att till kommunstyrelsen hemställa om överföring av medel för pågående investeringar enligt 
bilaga. 

Sammanfattning 
Nämnden har bidragit till måluppfyllelse för inriktningsmålen och uppdragen enligt plan. 
Årets resultat är en negativ avvikelse om 5 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 24 januari 2019. 
Ärendet har inte beretts av arbetsutskottet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-07 

§ 14 

Verksamhetsplan och budget 2019 
GSN-2018-3696 

Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

att anta förslag till verksamhetsplan och budget 2019 — 2021 enligt bilagd handling. 

Deltar inte i beslut 
Jonas Petersson (C), Hannes Beckman (M), Rickard Steinholtz (M) och Martin Wisell (KB) 
deltar inte i beslutet. 

Särskilt yttrande 
Jonas Petersson (C), Hannes Beckman (M) och Martin Wisell (KD) lämnar särskilt yttrande 
enligt bilaga A § 14. 

Sammanfattning 
Verksamhetsplan och budget för 2019 - 2021 för gatu- och samhällsmiljönämndens ansvar 
följer den inriktning som kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2019 - 2021 anger. 
Verksamhetsplanen beskriver de strategier och åtgärder som nämnden ska arbeta efter och 
genomföra inom sitt ansvarsområde samt hur nämndens ekonomiska resurser fördelas. 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar på nämnden den 7 februari 2019 att ge 
förvaltningen i uppdrag göra en redaktionell ändring i Verksamhetsplan och budget 2019 samt 
att lägga till formuleringar om att förstärka den biologiska mångfalden i gröna stråk och att 
samverka med näringslivet för en levande innerstad. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 15 januari 2019, reviderad av arbetsutskottet den 31 januari. 
Arbetsutskottet har utan eget yttrande överlämnat ärendet till nämnden. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-07 

§ 15 

Internkontrollplan 2019 
GSN-2019-0123 

Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

att godkänna internkontrollplan för 2019 enligt bilagd handling, samt 

att översända planen till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Interkontrollplan har utarbetats i enlighet med reglemente för intern kontroll i Uppsala 
kommun. Planen beskriver kontrollåtgärder utifrån prioriterade risker med syfte att säkra en 
ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som bedrivs i enlighet med tillämpliga lagar, 
föreskrifter, policys och riktlinjer. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 16 januari 2019. 
Arbetsutskottet har utan eget yttrande överlämnat ärendet till nämnden. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-07 

§16 

Motion av Stefan Hanna (-) om ökad trafiksäkerhet i centrala Uppsala 
GSN-2018-3707 

Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Jonas Petersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande om att bifalla 
förslaget. 

Sammanfattning 
Stefan Hanna föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 
september 2017 att 

• installera dynamiska farthinder på centrala Uppsalas hårdast trafikerade gator 

• utvidga gångfartsområdet som ett led i att bland annat försvåra skadeverkningar vid 

en eventuell fordonsattack mot gående i centrala Uppsala. 

Yrkanden 
Jonas Petersson (C) yrkar bifall till förslaget. 

Rickard Malmström (MP), ordförande, yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra. Gatu- och samhällsmilj önämnden bifaller 
ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 20 december 2018. 
Arbetsutskottet har utan eget yrkande överlämnat ärendet till nämnden. 

Utdragsbestyrkande Juster es sign 

(12  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-07 

§ 17 

Motion av Stefan Hanna (-) om anropsstyrd kollektivtrafik 
GSN-2018-3708 

Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 
Stefan Hanna (-) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 
september 2017 att kommunen i samverkan med Region Uppsala ska inleda ett försöksprojekt 
med anropsstyrd kollektivtrafik på glesbygden kring Vänge, Björklinge, Vattholma och 
Almunge. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 20 november 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Ulnalki GATU- OCH 
SAMHÄLLSMILJÖNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-07 

§ 18 

Upphandling av E01, ledningsomläggning, Tullgarnsbron 
GSN-2019-0125 

Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att påbörja upphandling av entreprenör för 
entreprenad 01 (E01), ledningsomläggning, Tullgamsbron, 

att delegera till förvaltningens direktör att utse entreprenör. 

Sammanfattning 
Upphandlingen avser ledningsomläggning på östra sidan av Fyrisån för att möjliggöra 
nybyggnation av bro över Fyrisån, Tullgamsbron. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 17 januari 2019. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag till beslut. 

Justerandes sign 

 

j
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-07 

§ 19 

Anmälningsärenden 3 december 2018 — 27 januari 2019 

Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

att lägga redovisningen av anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 

1. Nya ärenden 
2. Protokoll Samverkansgrupp tillika skyddskommitté den 14 dec 2018 
3. Yttrande angående ansökan om dispens och tillstånd för arrangemang av 

MTB-orienteringstävling inom 0-ringen år 2020 inom naturreservaten Årike Fyris och 
Kronparken 

4. Protokoll gatu- och samhällsmiljönämnden den 19 december 2018 (uppsala.se) 
5. Protokoll gatu- och samhällsmiljönämndens arbetsutskott den 31 januari 2019 (Insidan 

senare) 

Detaljplaner för kännedom till nämnden 

Detaljplan för del av kvarteret Fyrislund 
https://bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/detaliplanering/detaljplaner-
oppna-for-synpunkter/detaliplan-for-del-av-kvarteret-fyrislund/,  samråd 21 januari 
2019 — 1 mars 2019 

Detaljplan för del av Fullerö 21:66 
https://bygg.uppsala.se/globalassets/uppsala-vaxer/dokument/stadsplanering--
utveckling/detaljplanering/samrad  granskning/fullero-21_66/2-planbeskrivning-inkl.-
samradslista.pdf,  samråd 1 februari 2019— 15 mars 2019 

JusteranQslsi  Utdragsbestyrkande 

/7) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-07 

§ 20 

Delegationsbeslut 3 december 2018 —27 januari 2019 

Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

att lägga redovisningen av delegationsbeslut till handlingarna. 

Sammanfattning 

1. Grävtillstånd 
2. Lokala trafikföreskrifter 
3. Fordonsfiyttar 
4. Markupplåtelser 
5. Särskild kollektivtrafik (redovisas endast i pärm på mötet) 
6. P-tillstånd för rörelsehindrade (redovisas endast i pärm på mötet) 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-07 

§21 

Informationsärenden på nämnden 

Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden noterar följande information: 

a) Statistik trafikcentralen 2018, föredragande Kristina Stavlind, enhetschef 

b) Verksamhetsberättelse 2018, föredragande Michael Eriksson, avdelningschef 

c) Information om Markona, föredragande Michael Eriksson 

d) Överläggning budgetering, föredragande Rickard Malmström 

e) Ändring av sammanträdestid, föredragande Rickard Malmström 

f) Extra nämndsammanträde, föredragande Rickard Malmström 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-07 

§ 22 

Ändring av gatu- och samhällsmiljönämndens sammanträdesplan 

Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

att arbetsutskottet håller ett extra sammanträde den 7 mars 2019 med start klockan 8.00, 

att nämnden håller ett extra sammanträde den 7 mars 2019 med start klockan 8.30, 

att nämnden flyttar sitt sammanträde den 4 juni 2019 med start klockan 18.00 till den 3 juni 
samma tid. 

Sammanfattning 
Gatu- och samhällsmiljönämnden har fattat beslut om sammanträdesplan 2018. 

Nämnden beslutar på sitt sammanträde den 7 februari att hålla extra sammanträde för 
arbetsutskott och nämnd den 7 mars samt att flytta sammanträdet den 4 juni till den 3 juni. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-07 

§ 23 

Fyllnadsval till arbetsutskottet 

Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

att utse Erik Wiklund (V) till ersättare i arbetsutskottet. 

Sammanfattning 
Gatu- och samhällsmiljönämndens arbetsutskott har en vakant (V) ersättarplats. 

Yrkanden 
Erik Wiklund (V) föreslår sig själv som ersättare i arbetsutskottet. 

Beslutsgång 
Rickard Malmström (MP) ställer proposition på Erik Wiklunds (V) förslag. Gatu- och 
samhällsmiljönämnden bifaller förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN 

GATU- OCH 
SAMHÄLLSMILJÖNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-07 

§ 24 

Övriga frågor 

Fråga från Fredrik Björkman (M): Gäller beslutad delegationsordning (antagen den 4 februari 
2015, senast reviderad den 14 december 2016) i den nya mandatperioden? 

Förvaltningen med ordföranden svarar att delegationsordningen gäller tills vidare. 

Justerandes sign 

9in 7 
Utdragsbestyrkande 
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BILAGA A § 11 
Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller 
Särskilt yttrande 

Buller är ett komplext problem. Beslutet att skicka programmet på remiss ska inte ses som ett stöd 
för de enskilda åtgärdsförslag som finns med i programmet. Kring dessa finns det skäl att 
återkomma. Uppsala-Alliansen ser fram mot remissinstansernas svar för att kunna väga in 
synpunkter från fler specialkompetenser i framtida åtgärdsprogram. 

Jonas Petersson (C) 
Hannes Beckman (M) 
Martin Wisell (KD) 
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BILAGA A § 14 
Verksamhetsplan och budget 2019 
Särskilt yttrande 

Centerpartiets, Moderaternas och Kristdemokraternas ledamöter är övertygade om att nömndens 
budget hade varit bättre både för kommunens ekonomi, möjligheterna till bättre framkomlighet i 
trafiken och tagit ett större helhetsperspektiv för hela kommunen. Därför deltog partiernas 
representanter inte i beslutet. 
Centerpartiets, Moderaternas och Kristdemokraternas ledamöter kommer i nämnden aktivt arbeta 
för att nå de mål som fullmäktige beslutat om för nämnden i sin helhet. Vi är övertygade om att 
både denna nämnd och andra nämnder kan ge medborgarna god service till en lägre kostnad, mer 
valfrihet och genom att ta större eget ansvar. 

Jonas Petersson (C) 
Hannes Beckman (M) 
Martin Wisell (KD) 
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