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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-24 

§ 70 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med följande ändringar: 

1. Nämndinitiativ från Johan Lundqvist (MP) läggs till under rubriken beslutsärenden: 
Uppdrag om översyn av ordningsföreskrifter för Uppsala hamn m.m. (bilaga § 70 A). 

2. Fordonsflyttar läggs till under rubriken Delegationsbeslut. 

§71 

Kurser och konferenser 

Seminarium om medborgarbudget den 11 december 2018, Stockholm. Nämnden beslutar att Sofi 
Björklöf (ATP), Klara Ellström (MP), Hilde Klasson (S) och Stojka Lakic (L) deltar från nämnden. 

§ 72 

Information på nämnden 

Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden noterar följande information: 

1. Avstämning framkom lighetsåtgärder och linjeomläggningar 2018, föredragande Sampo 
Hinnemo, trafikplanerare 

2. Samhällsbyggnadsprocessen, föredragande Jenny Rydåker, avdelningschef 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-24 

§ 73 

Månadsuppföljning per september 2018 
GSN-2018-0459 

Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per september 2018. 

Sammanfattning 
Nämndens redovisade resultat per september uppgår till +4,0 mnkr, vilket är 4,2 mnkr högre än budget 
för perioden och 0,1 mnkr lägre än prognos för perioden. Den samlade bedömningen är att upprättad 
helårsprognos från augusti; nettokostnader 1,2 mnkr lägre än budgeterat, inte kommer att kunna hållas 
på grund av ett skadestånd på 1 mnkr som inte var känt vid prognosens upprättande. I övrigt krävs det 
fortsatt återhållsamma ambitioner gällande drift- och underhållsåtgärder, utifrån bedömning för 
minimal säkerhetspåverkan. Den ekonomiska marginalen för att klara oväntade väderförhållanden 
under hösten och vintern minskar. Nettokostnaderna för vinterväghållningen uppgår till 57,5 mnkr 
vilket är 3,9 mnkr högre än budget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 15 oktober 2018. 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-24 

§ 74 

Uppdrag om översyn av ordningsföreskrifter för Uppsala hamn m.m. 
GSN-2018-3292 

Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att genomföra en översyn av de lokala 
ordningsföreskrifterna för Uppsala hamn, de särskilda avtalsvillkoren för hamnplats i Uppsala hamn 
samt övriga relevanta styr- och regeldokument, 

att uppdraget ska återrapporteras till nämnden senast i februari 2019. 

Sammanfattning 
Ett nämndinitiativ (bilaga § 70 A) från Johan Lundqvist (MP) lades fram som ett extraärende på 
nämndens sammanträde den 24 oktober. Nämnden beslutade att lägga ärendet till föredragningslistan. 

Yrkanden 
Johan Lundqvist (MP), ordförande, yrkar bifall till sitt eget förslag. 

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

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-24 

§ 75 

Anmälningsärenden 17 september — 14 oktober 2018 

Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Sammanfattning 

1. Nya ärenden 
2. Protokoll Samverkansgrupp tillika skyddskommitté  
3. Protokoll Kommunala pensionärsrådet 21 september 2018 
4. Protokoll Handikapprådet 21 september 2018 
5. Nämndinitiativ från Johan Lundqvist (MP): Uppdrag om översyn av ordningsföreskrifter för 

Uppsala hamn m.m. (bilaga § 70 A) 

Detaljplaner för kännedom till nämnden 

Ändring av detaljplan för Bussterminal vid Uppsala C 
https://bygg.uppsala.se/globalassets/uppsala-vaxer/dokument/stadsplanering-- 
utveckling/detaljplanering/samrad_granskning/detaljplan-for-bussterminal-vid-uppsala-c---andring-av-
detaljplan-granskning/planbeskrivning-inld-granskningslista..pdf/, granskning 12 oktober 2018 till 2 
november 2018 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-24 

§ 76 

Delegationsbeslut 17 september — 14 oktober 2018 

Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

att godkänna redovisning av delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
1. Trafikföreskrifter 
2. Markupplåtelser 
3. Grävtillstånd 
4. Beslut om tillåtelse av torghandel den 2 november 2018 på Fyristorg 
5. Särskild kollektivtrafik (redovisas endast i pärm på mötet) 
6. Fordonsfiyttar 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Bilaga § 70 A 

Nytt ärende 

Uppdrag om översyn av ordningsföreskrifter för Uppsala hamn m.m. 

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta 

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att genomföra en översyn av de lokala 
ordningsföreskrifterna för Uppsala hamn, de särskilda avtalsvillkoren för hamnplats i 
Uppsala hamn samt övriga relevanta styr- och regeldokument. 

att uppdraget ska återrapporteras till nämnden senast i februari 2019. 

Johan Lundqvist (NT) 
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