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Sammanträdesdatum: 2018-12-19 

§ 85 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

att fastställa utsänd föredragningslista med följande ändringar: 

Ärende Yttrande över kommunrevisionens rapport Granskning av styrning av investeringar och ärende 
Utvecklingsprojekt inom Klosterparken tidigareläggs i föredragningslistan. 

§ 86 

Kurser och konferenser 

Seminarium om dagvattenhantering i Västerås den 29 januari 2019: Andrbs Karlsson (S), Bodil 
Brutemark (V), Fredrik Björkman (M) och Jonas Petersson (C) deltar från nämnden. 

§ 87 

Information 

Beslut 
Gatu-  och samhällsmiljönämnden noterar följande information: 

a) Återrapport resultat av projekt 
Sveriges bästa Cykelstad, 
föredragande Daniel Fritz, trafikplanerare 
och Emma Htigard, projektledare 

b) Trädåret och insatser bänkar 
2018, föredragande Åsa Blomberg, 
landskapsarkitekt 

15 min 

5 min 

Utdragsbestyrkande 
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§ 88 

Yttrande över kommunrevisionens rapport Granskning av styrning och 
investeringar 
GSN-2018-3526 

Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

att avge yttrande daterad den 19 december 2018 till kommunrevisionen. 

Reservationer 
Jonas Petersson (C), Hannes Beckman (M), Fredrik Björkman (M), Mats Hägglund (M) och Ian 
Engblom Wallberg (KD) reserverar sig mot beslutet till fördel för sitt eget yrkande. 

Ärendet 
Kommunrevisionen har den 2 oktober 2018 överlämnat rapporten Granskning av styrning av 
investeringar till gatu- och samhällsmiljönämnden och kommunstyrelsen för yttrande senast den 31 
december. Anstånd till den 6 februari 2019 har beviljats av kommunrevisionen. 

I granskningsrapporten rekommenderar kommunrevisionen bland annat att dokumentation som berör 
investeringsområdet görs mer kända internt, och att rutiner kring efterkalkyler behöver stramas upp. 
Kommunrevisionen anser också att det saknas en enhetlighet kring hur kostnader för egen personal ska 
hanteras när det gäller investeringsprojekt. Det saknas också ett systemstöd för investeringar. 

Vad gäller det investeringsproj eld (Svankärrsparken) som har granskats, konstaterar 
kommunrevisionen att det fanns brister i själva underlaget/beskrivningen för projektet. 
Kommunrevisionen pekar på att projektet utökades i sin inriktning under projekterings- och 
planeringsstadiet, och att hänsyn inte hade tagits till vissa kostnader som borde varit med i kalkylen. 
Dessutom uppstod så kallade ÄTOR (ändrings- och tilläggsarbete) på grund av oförutsedda 
markförhållanden. Förseningar uppstod på grund av vakanser och förskjutningar i tid, då åtgärder 
måste göras under den varmare delen av året. 

Yrkanden 
Fredrik Björkman (M) yrkar på återremiss för ett utförligare yttrande till kommunrevisionen. 

Hannes Beckman (M) yrkar på återremiss för ytterligare arbete med yttrandet, särskilt fråga tre och 
fyra. 

Johan Lundqvist (MP) yrkar avslag till återremiss och bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar först om beslutet ska avgöras idag eller senare och finner att ärendet ska avgöras 
idag. 

Ordförande ställer därefter proposition på sitt eget yrkande om bifall till förvaltningens förslag. Gatu-
och samhällsmiljönämnden bifaller yrkandet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 27 november 2018. Reviderad efter AU den 12 december 2018. 
Arbetsutskottet har utan eget yttrande överlämnat ärendet till nämnden. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 89 

Utvecklingsprojekt inom Klosterparken 
GSN-2018-3509 

Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att gå vidare med utveckling av Klosterparken inklusive 
anläggning av ny temalekplats. 

Reservationer 
Jonas Petersson (C), Hannes Beckman (M), Fredrik Björkman (M), Mats Hägglund (M) och Ian 
Engblom Wallberg (KD) reserverar sig mot beslutet till fördel för sitt eget yrkande. 

Sammanfattning 
Klosterparken föreslås rustas upp och utvecklas med bland annat nya planteringar, belysning, 
konst samt lekskulpturer med medeltidstema. Utvecklingsprojektet syftar till att skapa en 
tryggare och trivsammare park, att leva upp till barnkonventionens krav på att prioritera barns 
behov samt att lyfta fram fornlämningen under parken som ett besöksmål i centrala Uppsala. 

Yrkanden 
Ian Engblom Wallberg (KD) yrkar på återremiss enligt bilaga A § 89. 

Jonas Petersson (C) yrkar på återremiss för att komplettera förslaget så det blir en park som tillgodoser 
både barnens behov och platsens historia. 

Johan Lundqvist (MP) yrkar med instämmande av Hilde Klasson (S) avslag till återremiss och bifall 
till förvaltningens förslag till beslut. 

Hannes Beckman (M) yrkar på återremiss så att utformningen utarbetas på så vis att fornlämning samt 
perspektiv som trygghet och kulturhistoria beaktas. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar först om beslutet ska avgöras idag eller senare och finner att ärendet ska avgöras 
idag. Omröstning begärs och genomförs. 

Omröstning 
Den som röstar nej röstar på återremiss och den som röstar ja röstar avslag av återremiss. Åtta stycken 
röstar ja och fem stycken röstar nej. 

Följande röstar ja: Johan Lundqvist (MP), Hilde Klasson (S), Andreas Hallin (S), Kia Alfredsson (S), 
Klara Ellström (MP), Bodil Brutemark (V), Per Matsson (V) och Stojka Lakic (L). 

Följande röstar nej: Jonas Petersson (C), Hannes Beckman (M), Fredrik Björkman (M), Mats 
Hägglund (M) och Ian Engblom Wallberg (KD). 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Sammanträdesdatum: 201 8-12-19 

Beslutsgång fortsättning 
Ordförande ställer därefter proposition på sitt eget yrkande om bifall till förvaltningens förslag. Gatu- 
och samhällsmiljönämnden bifaller yrkandet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 21 november 2018. Reviderad efter AU 12 december 2018. 
Arbetsutskottet har utan eget yttrande överlämnat ärendet till nämnden. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 90 

Månadsuppföljning per november 2018 
GSN-2018-0459 

Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per november 2018. 

Sammanfattning 
Nämndens redovisade resultat per november uppgår till +11,2 mnkr, vilket är 10,9 mkr högre än 
budget för perioden och 5,8 mnkr högre än prognos för perioden. Resultat per november indikerar ett 
högre resultat än upprättad helårsprognos från augusti, 4 mnkr högre, under förutsättning att 
väderförhållandena inte kräver extra åtgärder. Nettokostnaderna för vinterväghållningen uppgår till 
60,5 mnkr vilket är i nivå med budget och 2,3 mnkr lägre än prognos. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 12 december 2018. 
Arbetsutskottet har inte berett ärendet. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
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§91 

Riktlinjer för fritidsodling i Uppsala kommun 
GSN-2017-2355 

Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

att återremittera ärendet för vidare beredning. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har föreslagit vissa förtydliganden och ändringar i Riktlinjer för fritidsodling i Uppsala 
Kommun (GSN 2018-04-25). Syftet med revideringen är bland annat att ändra reglerna som gäller 
drivhus på odlingslottsområden då de inte är förenliga med gällande bygglovslagstiftning. 

Yrkanden 
Jonas Petersson (C) samt Johan Lundqvist (MP) yrkar på återremiss för ett förtydligande av 
riktlinjerna. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om beslutet ska avgöras idag eller senare och finner att ärendet ska avgöras senare. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 23 november 2018. 
Arbetsutskottet har utan eget yttrande överlämnat ärendet till nämnden. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

k 
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§ 92 

Begäran om att ersätta bussbulor på Vaksalagatan, i höjd med 
Österängsgatan, med annat farthinder 
GSN-2017-3155 

Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

att avslå begäran om att ta bort eller ersätta nuvarande bussbulor på Vaksalagatan, i höjd med 
Österängsgatan, med annat farthinder. 

Reservationer 
Jonas Petersson (C), Hannes Beckman (M), Fredrik Björkman (M) och Mats Hägglund (M) reserverar 
sig mot beslutet till fördel för Hannes Beckmans yrkande. 

Sammanfattning 
Boenden på Österängsgatan i Uppsala, har vid flera tillfällen framställt klagomål på buller och 
vibrationer i sina fastigheter. De boende påstår att vibrationerna beror på att bussbulor placerats på 
Vaksalagatan i höjd med Österängsgatan. 
De boende kräver att bussbulorna tas bort eller ersätts med andra farthinder. 
Under hösten 2018 har stadsbyggnadsförvaltningen låtit utföra en rad trafikrelaterade mätningar med 
anledning av de klagomål som inkommit. De mätningar som har utförts är: 

Vibrationsmätning av komfortstörning i bostad (Österängsgatan 81). 
Bullermätning av fasadisolering (inomhus och utomhus). 
Bullerberäkning av ekvivalent och maximal ljudnivå i bostad (Österängsgatan 81). 
Trafikmätning, uppmätta hastigheter (tung och lätt trafik) i respektive riktning vid busskuddar 
på Vaksalagatan i höjd med Österängsgatan. 

Mot bakgrund av att resultaten från de utförda mätningarna visar att såväl bullernivå som 
vibrationshastighet understiger gällande riktvärden samt att medelhastigheten för all trafik understiger 
skyltad hastighet om 40 km per timme, har stadsbyggnadsförvaltningen meddelat de boende att man 
inte har för avsikt att ta bort eller ersätta bussbulorna med annat farthinder. Man har dock informerat 
de boende att förvaltningen kommer att se över hur de hastighetsdämpande åtgärderna kan få mer 
effekt på den tunga trafiken. 
De boende har begärt att få ett överklagbart beslut. 

Gatu- och samhällsmiljönämnden har inte någon skyldighet att fatta beslut, men det finns en 
möjlighet att använda sig av så kallad rekurs, det vill säga nämnden tar på frivillig grund upp ett 
ärende för beslut som blir överklagbart med laglighetsprövning enligt kommunallagen. 

Nämnden föreslås, mot bakgrund av de resultat som framkommit vid genomförda mätningar, 
besluta att avslå begäran att ta bort eller ersätta bussbulorna på Vaksalagatan med annat 
farthinder. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

I 
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Yrkanden 
Johan Lundqvist (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Hannes Beckman (M) yrkar med instämmande från Fredrik Björkman (M) och Jonas Petersson bifall 
till förslag enligt bilaga A § 92. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer sitt eget yrkande mot Hannes Beckmans (M) yrkande. Gatu- och 
samhällsmiljönämnden beslutar enligt ordförandens yrkande. Omröstning begärs och genomförs. 

Omröstning 
Den som röstar ja röstar på ordförandens yrkande. Den som röstar nej röstar på Hannes Beckmans (M) 
yrkande. Sju röstar ja, fem röstar nej och en avstår. 

Följande röstar ja: Johan Lundqvist (MP), Andreas Hallin (S), Hilde Klasson (S), Kia Alfredsson (S), 
Klara Ellström (MP), Bodil Brutemark (V) och Per Matsson (V). 

Följande röstar nej: Jonas Petersson (C), Hannes Beckman (M), Fredrik Björkman (M), Mats 
Hägglund (M) och Stojka Lakic (L). 

Följande avstår: Ian Engblom Wallberg (KD). 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 22 november 2018. 
Arbetsutskottet har utan eget yttrande överlämnat ärendet till nämnden. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 93 

Utveckling av Trafiksäkerhetsrådet 
GSN-2018-3524 

Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

att utveckla trafiksäkerhetsrådet i enlighet med förslaget, 

att avveckla trafiksäkerhetsrådets arbetsutskott i enlighet med förslaget, 

att avveckla trafiksäkerhetsrådets stadgar i enlighet med förslaget, 

att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att identifiera behovet av eventuellt nya 
samverkansforum med blåljusaktörema. 

Sammanfattning 
För att stärka arbetet med att nå Uppsalas trafiksäkerhetsmål och bidra till ett trafiksäkrare samhälle i 
linje med Nollvisionen och Agenda 2030:s delmål 11 Hållbara städer och samhällen föreslås en 
utveckling av Uppsalas trafiksäkerhetsråd. 

Nollvisionens etappmål år 2020 är max 220 omkomna och en halvering av antalet svårt skadade från 
2007, vilket kräver krafttag för att nås. 

Nollvisionens trafiksäkerhetsarbete använder ett system för målstyming som bygger på mätning och 
uppföljning av olika trafiksäkerhetsindikatorer där varje indikator har ett eget mål som ska uppnås till 
år 2020. Genom att nå målen för de olika indikatorerna skulle det beslutade etappmålet kunna nås. 
Detta ligger redan till grund för stadsbyggnadsförvaltningens trafiksäkerhetsarbete och passar väl för 
trafiksäkerhetsrådets arbete. 

Trafiksäkerhetsrådets upplägg föreslås likna Uppsalas klimatprotokoll. Uppsala klimatprotokoll 
startades 2010 med lokalt verksamma aktörer från olika samhällssektorer och branscher för att 
gemensamt anta klimatutmaningen och har vuxit till att bli ett effektivt verktyg i arbetet mot Uppsalas 
långsiktiga klimatmål. 

Dagens medlemsorganisationer i trafiksäkerhetsrådet blir fortsatta medlemmar under förutsättning att 
de vill vara med och bidra i arbetet. Medlemsantalet har annars ingen egentlig begränsning och nya 
medlemmar är välkomna att ansluta sig. 

Med detta nya upplägg föreslås arbetsutskottet ersättas av arbetsmöten. Stadsbyggnadsförvaltningen 
föreslås få i uppdrag att se över behovet av eventuellt nya forum för just blåljusaktörema. 
Trafiksäkerhetsrådets stadgar föreslås ersättas av en ny arbetsordning. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 29 november 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag till beslut.  
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 94 

Anmälningsärenden 5 november —2 december 2018 

Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av anmälningsärenden. 

Ärendet 
1. Nya ärenden 
2. Protokoll den 16 november 2018 samverkansgrupp tillika skyddskomitte 

Detaljplaner för kännedom till nämnden 
Detaljplan för kvarteret Ubbo, samråd 16 november 2018 — 7 januari 2019 

Utdragsbestyrkande 
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§ 95 

Delegationsärenden 5 november —2 december 2018 

Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendet 
1. Markupplåtelser 
2. Fordonsflyttar 
3. Särskild kollektivtrafik (redovisas endast i pärm på mötet) 
4. P-tillstånd för rörelsehindrade (redovisas endast i pärm på mötet) 
5. Lokala trafikföreskrifter 
6. Delegationsbeslut den 4 december 2018 om att tillåta torghandel på Fyristorg 

Utdragsbestyrkande 
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Bilaga A § 89 

Ärende 

Utvecklingsprojekt inom Klosterparken 

Yrkande 

Kristdemokraterna 

Under Klosterparken vilar en viktig fornlämning av ett Franciskanerkonvent som inkluderar 

ett stort antal gravar. Ovanpå ruinerna av konventet finns bebyggelse i form av kvarter och 

Klosterparken. Ett problem som lyfts fram i ärendet är att narkotikahandel förekommer i 

parken nattetid. Kristdemokraterna ser positivt på att åtgärder vidtas för att komma till 

rätta med otryggheten och den kriminella verksamheten på platsen, men vi vill se en 

utveckling av området som bättre tar tillvara de historiska värdena i fornlämningen och 

respekterar att det är en sista viloplats för ett stort antal Uppsalabor. 

Kristdemokraterna tycker, vilket UpplandsmuAet också skriver i sitt yttrande, att det är 

etiskt problematiskt att använda en gravplats som lekpark, trots det genomtänkta 

gestaltningsförslaget. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Kristdemokraterna 

att återremittera ärendet till förvaltningen för omarbetning i enlighet med 

UpplandsmuAets remissvar. 

2018-12-19 

Ian Engblom Wallberg (KD) 

Ledamot Gatu- och Samhällsmiljönämnden 

K 
D 
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