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Postadress: Uppsala kommun, gatu- och samhällsmiljönämnden, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stadshusgatan 2 
Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 
E-post: gatu-samhallsmiljonamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.

Gatu- och samhällsmiljönämndens 
arbetsutskotts protokoll onsdagen den 15 
mars 2023 

Plats och tid 
Stadshuset, Tycho Hedén (2:D31) samt digitalt via Teams, klockan 08:00-08:30

Paragrafer  

16-26 

Justering 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av 
beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Protokollförare 

Rebecka Berg, nämndsekreterare 

  

Gatu- och samhällsmiljönämndens arbetsutskott Datum:
Protokoll 2023-03-15 
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Gatu- och samhällsmiljönämndens arbetsutskott Datum:
Protokoll 2023-03-15 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

Närvarande

Beslutande 

Rafael Waters (S), ordförande 
Joachim Höggren (MP), 1:e vice ordförande, närvarar på distans 
Nora Karlsson (C), 2:e vice ordförande, närvarar på distans 
Mats Gyllander (M), närvarar på distans 

Ej tjänstgörande ersättare 

Carl Åborg (V), närvarar på distans 

Övriga närvarande 

Anna Axelsson, biträdande stadsbyggnadsdirektör, Annila Bexelius, avdelningschef, 
Anna Sander, områdeschef, Towa Widh, gruppchef, närvarar på distans, Martin 
Larsson, verksamhetscontroller, Rebecka Berg, nämndsekreterare 
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Gatu- och samhällsmiljönämndens arbetsutskott Datum:
Protokoll 2023-03-15 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 20  

Upphandling av entreprenör för gräsklippning 
i driftområdena centrum samt nordväst 
GSN-2022-02991 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämndens arbetsutskott beslutar 

1. att påbörja upphandling avseende gräsklippning i driftområdena centrum och 
nordvästra stadsdelarna enligt förfrågningsunderlag i ärendets bilaga 1.  

Sammanfattning 

Nuvarande avtal för gräsklippning i driftområdena centrum och nordvästra 
stadsdelarna går ut och en upphandling av entreprenör behöver göras inför 
växtsäsongen 2024.  
 
Förvaltningen föreslår att en entreprenör upphandlas för respektive driftområde och 
att kontraktstiden är ett år med möjlighet till förlängning ett år i taget, maximal 
kontraktstid är fem år.  

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 21 februari 2023 
 Bilaga 1, Förfrågningsunderlag/Upphandlingsdokument 

Yrkanden 

Mats Gyllander (M) och Nora Karlsson (C) yrkar bifall till liggande förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med liggande förslag.  
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Gatu- och samhällsmiljönämndens arbetsutskott Datum:
Protokoll 2023-03-15 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 21 

Fråga om nominering till Svenska Cykelstäder 

GSN-2023-00010 

Beslut  

Gatu- och samhällsmiljönämndens arbetsutskott beslutar 

1. att nominera Joachim Höggren (MP) till styrelsen i Svenska Cykelstäder.  

Sammanfattning 

Svenska Cykelstäder är en förening för kommuner och regioner som nu efterlyser 
nomineringar till föreningens styrelse samt valberedning.  

Till styrelsen väljs politiker med uppdrag som kopplas till cykling i en 
medlemskommun eller medlemsregion. Årsmötet efterlyser även nomineringar av 
politiker med uppdrag kopplade till cykling till valberedningen.  

Med anledning av att nomineringsperioden avslutas 24 mars 2023 behandlas ärendet 
av gatu- och samhällsmiljönämndens arbetsutskott.  

Beslutsunderlag 

 Information från Svenska Cykelstäder 

Yrkande 

Rafael Waters (S), ordförande, yrkar att Joachim Höggren (MP) nomineras till styrelsen i 
Svenska Cykelstäder.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer det egna yrkandet mot avslag och finner att arbetsutskottet 
beslutar i enlighet med det egna yrkandet.  

Expediering 

 Svenska Cykelstäder  
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Gatu- och samhällsmiljönämndens arbetsutskott Datum:
Protokoll 2023-03-15 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 22 

Fråga om nominering till Fyrisåns 
fiskevårdsområdesförening 

GSN-2023-00731 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämndens arbetsutskottet beslutar 

1. att nominera Nora Sverredal (MP) till styrelsen i Fyrisåns 
fiskevårdsområdesförening. 

Sammanfattning 

Tidigare har gatu- och samhällsmiljönämndens ordförande även varit ordförande i 
Fyrisåns fiskevårdsområdesförening. Med anledning av ny mandatperiod föreslås att 
en ny representant från gatu- och samhällsmiljönämnden nomineras till föreningens 
styrelse. Styrelse och ordförande i föreningen utses sedan formellt på föreningens 
årsmöte.  

Beslutsunderlag 

 Muntlig information 

Yrkande 

Rafael Waters (S), ordförande, yrkar att Nora Sverredal (MP) nomineras till styrelsen i 
Fyrisåns fiskevårdsområdesförening. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer det egna yrkandet mot avslag och finner att arbetsutskottet 
beslutar i enlighet med det egna yrkandet.  

Expediering 

 Fyrisåns fiskevårdsområdesförening  


