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Sammanträdesdatum: 2018-06-20 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
deltagare: 

Bergius, Stationsgatan 12, klockan 18.00 — 20.40 

Johan Lundqvist (MP), ordförande Ersättare: 
Hilde Klasson (S), 1:e vice ordf 
Jonas Petersson (C), 2:e vice ordf 
Andreas Hallin (S) 
Kia Alfredsson (S) 
Bodil Brutemark (V) 
Per Matsson (V) 
Hannes Beckman (M) 
Fredrik Björkman (M) 
Rikard Steinholtz (M) 
Stojka Lakic (L) 
Ian Engblom Wallberg (KD) 
Sofi Johansson (MP), tjänstg. 
ersättare 

Jens Nilsson (S) 
Andrhs Karlsson (S) 
Pia-Maria Ivarsson (MP) 
Marlene Larsson (V) 
Urban Wästljung (L) 

Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör, Michael Eriksson, avdelningschef, Sofia Gjerstad 
Områdeschef, Tove Hedenskog, områdeschef, Patrik Österbring, enhetschef, Annila 
Bexelius, TF områdeschef, Barbro Rinander, ekonomichef, Camilla Rivera, vattenstrateg, 
Johan Eriksson, milj östrateg, Göran Car161, processansvarig, Sampo Hinnemo, 
trafikplanerare, Anders Larsson, stadsträdgårdsmästare 

Utses att justera: Jonas Petersson (C) Paragrafer: 43 -  53 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 

Organ: Gatu-  och samhällsmiljönämnden 
Datum: 2018-06-20 Sista dag att överklaga: 2018-07-17 
Anslag sätts upp: 2018-06-26 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 

Underskrift: 
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§ 43 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

§ 44 

Kurser och konferenser 

Beslut 

Inga kurser eller konferenser finns att rapportera. 

§ 45 

Information på nämnden 

Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden noterar följande information: 

1. Utrymning vid brand, föredragande Susanna Nordström, nämndsekreterare 

2. Antagna riktlinjer för markanvändning inom Uppsala-och 
vattholmaåsarnas tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt, 
föredragande Camilla Rivera, Strategisk samhällsplanerare 

3. Projektportföljen, föredragande Göran Car161, processansvarig 

4. Skrivelse från Gamla Uppsala Buss om trafiksituationen på Stora torget, 
Sampo Hinnemo, trafikplanerare 

5. Pendlarparkering Knutby och Storvreta, föredragande Patrik Österbring, 
enhetschef 

6. Svar på frågan om vägbulorna på Vaksalagatan, föredragande Michael 
Eriksson, avdelningschef 

7. Cykelhuset, föredragande Michael Eriksson, avdelningschef 

Utdragsbestyrkande Justerandes ign 

k....._____ , 
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8. Upphandling av fårdtjänsttrafiken, föredragande Tove Hedenskog, 
områdeschef 

Utdragsbestyrkande 
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§ 46 

Månadsuppföljning per maj 2018 
GSN-2018-0459 

Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per maj 2018. 

Sammanfattning 
Nämndens redovisade resultat per maj uppgår till -37,4 mnkr. Utfallet belastas av en felaktig 
periodisering av kostnader för vinterväghållning i maj med 8,3 mnkr, vilket kommer att korrigeras i 
juni. Justerat resultat uppgår till -29,1 mnkr vilket är 19,9 mnkr lägre än budget för perioden och 3,5 
mnkr lägre än prognos för perioden. Den samlade bedömningen är att upprättad helårsprognos från 
delår 1 (årsresultat -1,5 mnkr) kommer att kunna hållas. Ökade kostnader finns främst inom 
vinterväghållningen, barmarksunderhållet och renhållningen, men balanseras till en del av lägre 
konsultkostnader och transportkostnader inom färdtjänsten samt högre intäkter för markvärme och 
markupplåtelser. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 13 juni 2018. 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 47 

Komplettering taxa 
GSN-2018-1384 

Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

att fastställa kompletterande taxor och avgifter för nämndens ansvarsområden att börja tillämpas från 
och med den 1 januari 2019. 

att föreslå kommunfullmäktige att fastställa samma nivå på arrenden för fritidsodling som gäller för 
föreslagen taxa på gatu- och samhällsmiljönämndens område. 

Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår komplettering av följande taxor: 

Färdtjänst 
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutade 2014 att för personer som reser med fårdtjänst till och från 
arbete/studier ska kostnaden för ett månadskort inom tätort (zon 1) uppgå till 525 kronor och utanför 
Uppsala tätort (zon 2) följa UL:s prislista. UL har en reducerad månadsavgift för dem som studerar. 
Förvaltningen föreslår därför att studieresor separeras från arbetsresor. Arbetsresor inom zon 2 höjs 
med 90 kronor till 840 kronor samt arbetsresor inom zon 1 höjs med 90 kronor till 615 kronor. 
Kostnaden för studieresor inom zon 1 höjs till 560 kronor och ligger i nivå med UL:s avgifter samt 
studieresor inom zon 2 sänks till 560 kronor och ligger på samma nivå som zon 1. 

Gräv- och schakttillstånd 
Kostnaden för grävtillstånd, TA-plan eller grävtillstånd plus TA-plan har tidigare varit densamma. 
TA-plan och grävtillstånd är två separata beslut som kräver självständig handläggning. Förvaltningen 
föreslår därför att kostnaden för ett grävtillstånd är 2000 kronor och för en TA-plan 2000 kronor. Ett 
grävtillstånd + en TA-plan blir således 4000 kronor. 
Förvaltningen föreslår även att för varje ny påbörjad vecka, från och med vecka två, tas en avgift om 
1600 kronor. 

Fritidsodling 
Föreningar har tidigare betalat per uthyrd lott. Förvaltningen föreslår att föreningarna från och med 
2019 betalar för hela ytan de förfogar över. Det finns föreningar på mark som gatu- och 
samhällsmiljönämnden (GSN) ansvarar för och på mark som kommunstyrelsen (KS) ansvarar för. En 
taxa för odlingslotter på GSN mark behöver fastställas med 0,5 kronor/kvm. Nivån på odlingslotter på 
KS mark föreslås följa nivån för taxan på GSN mark. 
Taxa gällande stadsodling på allmän plats fastställs till 0 kronor. 

Uteservering 
Taxan för uteserveringar har tidigare formulerats med enheten kvm/säsong. I samband med att 
säsongen utökades med mars månad missades att justera taxan för den extra månaden. Dagskostnaden 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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är med den föreslagna taxan densamma som innan utökningen av säsongstiden med 3,09 kronor 
kvm/dag inom zon A och 2,36 kronor kvm/dag inom zon B. 

Båtplatser 
Den nuvarande taxan behöver kompletteras med avgifter för båtplats vid brygga i Hammarskog och 
Björklinge om 2400 kr/år. I Björklinge planeras även för båtplatser på mark om 1200 kr/år. Taxan ska 
även kompletteras med avgifter för köplats i Hammarskog, Björklinge och Hamnen om 250 kr/år. 

Tomrör 
Syftet med tomrör är att möjliggöra dragning av fiber eller andra ledningar utan att behov av att gräva 
uppstår. En ledningsägare kan köpa rätt att dra sina ledningar i befintliga tomrör och avgiften är en 
engångskostnad i samband med att rören tas i anspråk. Avgiften är 200 kr/m för 50 mm tomrör, 250 
kr/m för 110 mm tomrör samt 300 kr/m för tillkommande kostnad för rör förlagda i gatumark eller 
torg. 

Yrkanden 
Ian Engblom Wallberg (KD) yrkar att första att-satsen får tillägg med den 1 januari 2019 då taxorna 
och avgifterna börjar att tillämpas. 

Johan Lundqvist, ordförande, yrkar bifall till förvaltningens förslag med Ian Engblom Wallbergs KD) 
tillägg. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer sitt eget yrkande under proposition. Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 
enligt förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 29 maj 2018. 

Arbetsutskottet har fått en muntlig redovisning och överlämnat ärendet till nämnden utan eget 
yttrande. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 48 

Ansökan om utdelning av medel ur Frans Otto Törnlunds stiftelse 
GSN-2018-1369 

Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

att årets utdelning av medel från Frans Otto Törnlunds stiftelse skall gå till att delfinansiera den 
servicebyggnad med två tillgänglighetsanpassade toaletter som ska byggas med start i augusti 2018 
vid Groaplan i Gamla Uppsala. Servicebyggnaden anläggs i samband med en generell upprustning av 
Groaplan och ombyggnation av entrén in till det kulturhistoriska området. 

Sammanfattning 
Kommunen förvaltar ett 30-tal stiftelser som donerats av personer i Uppsala. En av dem är Frans Otto 
Törnlunds stiftelse som har som ändamål att "...i första hand att stadens trottoarer och gångbanor 
sättas uti gott och bra stånd för gående personer, och allmänna promenader och dess platsers 
underhåll. Och för ordnandet i staden uti sanitärt hänseende, där så kan behövas"... 

Valet av objekt har skett med motiveringen att Gamla Uppsala är ett av stadens största besöksmål. Nu 
skapas nya möjligheter att omgestalta entrén in till högarna-området i och med att järnvägen numera 
passerar under jord. Ombyggnationen av Groaplan innebär att Disavägen rätas ut. Då erhålls en rak 
entré mot Gamla Uppsala museum och kungshögarna. I samarbete med Statens Fastighetsverk 
planerar kommunen att stamma upp träd, ta bort döda almar och sly så att det finns möjlighet att se 
museet och högarna på ett helt annat sätt än idag. Förändringen av Disavägen innebär också att vi har 
möjlighet att skapa en sammanhållen plats som kan binda samman parkeringen med omgivande 
turistmål/verksamheter och skapa en mycket mer välkomnande miljö än vad Groaplan är idag. 

Anläggandet av en servicebyggnad med toaletter är ett starkt önskemål från de aktörer som bedriver 
verksamhet i området och från de många turister likväl som motionärer som besöker området. 

Årets utdelning uppgår till 374 000 kronor. Den totala kostnaden för servicebyggnaden med de två 
tillgänglighetsanpassade toaletterna uppgår till ca 1.25 miljoner kronor. Fondens utdelning 2017 och 
2018 bidrar därmed till finansieringen av toaletterna, som i övrigt finansieras av investeringsmedel 
som finns avsatta i investeringsplaneringen. 

Yrkanden 
Johan Lundqvist, ordföranden, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande. Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar enligt 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 29 maj 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes sign 

su 

Utdragsbestyrkande 
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§ 49 

Svar på skrivelse från Liberalerna om cykelväg Vreta-Uppsala 
GSN-2018-0158 

Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

att anse skrivelsen besvarad genom nedanstående redogörelse. 

Reservationer 
Stojka Lakic (L) lämnar reservation enligt bilaga A § 49 till fördel för sitt eget yrkande. 

Yttranden 
Urban Wästljung (L) meddelar att han tänker lämna ett ersättaryttrande. Vid tid för justering har inget 
yttrande lämnats in. 

Sammanfattning 
Stojka Lakic (L), har inkommit med en skrivelse till Gatu- och samhällsmiljönämnden om 
cykelväg mellan Vreta och Uppsala. Stojka Lakic föreslår att kommunen ska undersöka 
möjligheten att i samråd med markägaren överta ansvaret för att sanda och ploga vägen 
mellan Bodarna och Lurbo vintertid och det medföljande ansvaret som skulle göra det möjligt 
att cykla året om från Vreta. 

Tidigare ordnades detta genom en samfållighets försorg. Markägaren har dock beslutat att hen 
inte kan acceptera detta då det också innebär att denne är skadeståndsskyldig om det sker en 
olycka. 

Som det anges i skrivelsen är cykelstråket utpekat i översiktsplanen. 

Trafikverket genomför/har genomfört en åtgärdsvalstudie (beräknad klar februari/mars 2018) 
där de föreslår en förbättrad gång- och cykelväg till Lurbo ridklubb. Region Uppsala bedömer 
sannolikt inte att detta är en del av det regionala gång- och cykelnätet och kommer att begära 
60 procent medfinansiering från kommunen. Åtgärdsvalsstudien föreslår några åtgärder 
såsom förbättrad skyltning, trafiksäkerhetsåtgärder och att förbättra länken genom skogen och 
Bodarna. 

Förvaltningen arbetar med frågan och har även haft diskussioner med markägaren men har 
inte nått någon lösning ännu. 

Avseende anslutning till ridskolan gör topografin att den blir komplicerad och antagligen väldigt 
kostsam för den relativt korta sträckan. Därför blir det i detta skede svårt att motivera 
denna. 

Yrkanden 
Johan Lundqvist (MP), ordföranden, yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Stojka Lakic (L) yrkar bifall till förslag i skrivelsen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot Stojka Lakics yrkande. Gatu- och samhällsmiljönämnden 
beslutar enligt ordförandens yrkande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 18 maj 2018. 
Arbetsutskottet har överlämnat ärendet till nämnden utan eget yttrande. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

FL 
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§ 50 

Uppsägning av avtal för reklamfinansierade gatumöbler 
GSN-2018-1181 

Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

att säga upp nuvarande avtal för reklamfinansierade gatumöbler som ingicks mellan Uppsala kommun 
och JC Decaux den 2 april 1990. 

Sammanfattning 
Nuvarande avtal för reklamfinansierade gatumöbler har en uppsägningstid på två år. Det innebär att 
avtalet kommer att löpa ut 17 november 2020 om avtalet sägs upp före samma datum 2018. Gatu- och 
samhällsmiljönämnden behöver säga upp avtalet för att förbereda en ny upphandling av 
reklamfinansierade gatumöbler utifrån nuvarande lagstiftning. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer sitt eget yrkande under proposition. Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar i 
enlighet med yrkandet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 4 maj 2018. 
Arbetsutskottet har överlämnat ärendet till nämnden utan eget yttrande. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§51 

Begäran om planbesked för gång- och cykelväg Ulva — Klastorp 
GSN-2018-1380 

Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

att begära planbesked för en gång- och cykelväg mellan Ulva-Klastorp, 

att nämnden noterar att ett planläggningsförfarande, givet att ett positivt planbesked meddelas, 
kommer inkludera sedvanligt samråd med fastighetsägarna enligt reglerna i plan- och bygglagen. 

Reservationer 
Jonas Petersson (C), Hannes Beckman (M), Fredrik Björkman (M), Rikard Steinholtz (M) och Ian 
Engblom Wallberg (KD) reserverar sig mot avslag på återremiss. 

Jonas Petersson (C) och Ian Engblom Wallberg (KD) reserverar sig till fördel för Jonas Peterssons (C) 
förslag (se bilaga B § 51). 

Deltar inte i beslut 
Bodil Brutemark (V) deltar inte i beslutet. 

Hannes Beckman (M), Fredrik Björkman (M) och Rikard Steinholtz (M) deltar inte i beslutet efter att 
yrkandet om återremiss har fallit. 

Sammanfattning 
Under flera år har möjligheten till att anlägga en gång- och cykelväg längs Fyrisån mellan 
Klastorp och Ulva för i första hand rekreation utretts inom kommunen. Möjligheten att genomföra 
detta har begränsats av att det saknas överenskommelse om anläggande mellan flera olika 
markägare. Till följd av markägarförhållanden och krav från Försvarsmakten är det senaste 
förslaget att GC-vägen delvis anläggas en bit bort från Fyrisån. Att anlägga enligt detta förslag 
skulle innebära att GC-vägen går ca 2,3 km längs med Fyrisån. Se bifogad skiss. Genomförandet 
har dock hindrats av att överenskommelse inte nåtts med markägare. 

Förvaltningen föreslår därför gatu- och samhällsmiljönämnden att begära planbesked för en gång-
och cykelväg, med kommunalt huvudmannaskap, längs sträckan Ulva-Klastorp. 
Kommunen har nyligen anlagt en gång- och cykelväg mellan väg 600 och Ulva kvarn. Denna 
sträcka kommer att länkas ihop med den gång- och cykelväg mellan Uppsala och Björklinge som 
Trafikverket ska börja bygga längs med väg 600 (gamla E4:an) under hösten 2018. En gång- och 
cykelväg mellan Klastorp och Ulva kvarn skulle ge Uppsalaborna goda möjligheter till rekreation 
och en möjlighet till en rundresa med start och mål i centrala Uppsala med ett besöksmål i Ulva 
kvarn längs vägen. 

Utdragsbestyrkande 
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Yrkanden 
Johan Lundqvist (MP), Hilde Klasson (S) och Stojka Lakic (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
med följande tillägg (se bilaga A § 51): 

att nämnden noterar att ett planläggningsförfarande, givet att ett positivt planbesked meddelas, 
kommer inkludera sedvanligt samråd med fastighetsägarna enligt reglerna i plan- och bygglagen. 

Jonas Petersson (C) yrkar på återremiss av ärendet för att förvaltningen ska återkomma med ett förslag 
som kan bli verklighet. 

Jonas Petersson (C) föreslår, efter att yrkandet om återremiss har fallit, bifall till begäran om 
planbesked enligt eget förslag (se karta bilaga B § 51). 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras i dag eller senare och finner att ärendet ska avgöras 
idag. 

Ordföranden ställer därefter sitt eget yrkande mot Jonas Peterssons (C) yrkande. Gatu- och 
samhällsmiljönämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 30 maj 2018. 
Arbetsutskottet har överlämnat ärendet till nämnden utan eget yttrande. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
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§ 52 

Anmälningsärenden 7 maj 2018 — 10 juni 2018 

Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Sammanfattning 

1. Nya ärenden 
2. Protokoll från handikapprådet den 25 maj 2018 

Detaljplaner på samråd för kännedom till nämnden 

Del av Starbo, samråd 30 maj — 20 juni 

Upphävande del av detaljplan för Skölsta, samråd 28 maj — 1 1 juni 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
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§ 53 

Delegationsärenden 7 maj 2018 — 10 juni 2018 

Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Sammanfattning 

1. P-tillstånd för rörelsehindrade (redovisas endast i pärm på mötet) 
2. Grävtillstånd 
3. Fordonsflyttar 
4. Markupplåtelser 
5. Trafikföreskrifter 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Bilaga A § 49 
Uppsala 2018-06-20 1. 

Liberalerna 
Reservation från Liberalerna till 

Ärende 4. Svar på skrivelse från Liberalerna om cykelväg Vreta-Uppsala GSN-2018-0158 

Uppsala kommun är cykelvänlig och arbetar på olika sätt för att motivera sina invånare att resa på 
cykel. Nu senast i maj har kommunen blivit rankad både som Sveriges bästa cykelstad och årets 
klimatstad. Idag är det många fler än tidigare som cykelpendlar på grund av hälsoskäl, miljöskäl och 
inte minst att kommunen har byggt fungerande cykelvägar. Många som bor i stadens närområden vill 
i möjligaste mån cykelpendla året runt. 

Vreta ligger 13 km från staden och där är det många som vill cykelpendla året runt. Men de kan inte 
göra det hela vinterhalvåret, på grund av cykelvägen mellan Bodarna och Lurbo, en smal väg, mer som 
en stig genom skogen, behöver snöplogas och sandas under vintertiden. 
Jag skickade en skrivelse till GSN om det och det svaret som jag fick är jag inte nöjd med därför yrkar 
jag 

Att stadsbyggnadsförvaltningen fortsätter dialogen med markägaren i syfte att överta ansvaret för 
att sanda och ploga vägen mellan Bodarna och Lurbo vintertid, inklusive det medföljande säkerhets 
ansvaret, för att möjliggöra cykling året om från Vreta. 

Stojka Lakic (L) Gatu- och samhällsmiljönämnden i Uppsala kommun 



Bilaga A § 51 

Begäran om planbesked för gång- och cykelväg Ulva — Klastorp 

Yrkande 
Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta 

att begära planbesked för en gång- och cykelväg mellan Ulva-Klastorp 

att nämnden noterar att ett planläggningsförfarande, givet att ett positivt planbesked meddelas, kommer 
inkludera sedvanligt samråd med fastighetsägarna enligt reglerna i plan- och bygglagen 

Johan Lundqvist m.fl. (MP) 
Hilde Klasson m.fl. (S) 
Stojka Lakic (L) 



agg4”,t a 18" 

Bilaga B § 51 

Reservation till beslut: 
6. Begäran om planbesked för gång- och cykelväg Ulva-Klastorp 
Handling GSN-2018-1380 

Centerpartiet reserverar sig mot att beslutet: 
att begära planbesked för en gång- och cykelväg mellan Ulva-Klastorp 
till förmån för 
att begära planbesked för en gång- och cykelväg mellan Ulva och befintlig GC som idag slutar i 
korsningen Söderforsgatan / Börjegatan (väg 272). 

Se bifogad skiss med Centerpartiets förslag markerat med grönt. 

Jonas Petersson (C) 
2:e vice ordförande Gatu- och samhällsmiljönämnden i Uppsala kommun 

Uppsala 2018-06-20 

IIIÄRODLAD 
POLITIK 

Centerpartiet 
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