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Postadress: Uppsala kommun, gatu- och samhällsmiljönämnden, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

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 protokoll 
torsdagen den 25 november 2021 

Plats och tid  

Stationsgatan 12 i lokal Aspen, via Teams, klockan  18:00-20:20 

Paragrafer  

116-127 

Justeringsdag  

Måndagen den 6 december 2021 

Underskrifter 

 

 

.............................................................…… 

Rickard Malmström, ordförande 

 

 

.............................................................…… 

Jonas Petersson, justerare 

 

 

.............................................................…… 

Susanna Nordström, sekreterare 

Gatu- och samhällsmiljönämnden Datum: 

Protokoll 2021-11-25 

mailto:gatu-samhallsmiljonamnden@uppsala.se
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Gatu- och samhällsmiljönämnden Datum: 

Protokoll 2021-11-25 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

Närvarande 

Beslutande 

Rickard Malmström (MP), ordf., närvarar på distans 

Hilde Klasson (S), 1:e vice ordf., närvarar på distans 

Jonas Petersson (C), 2:e vice ordf., närvarar på distans 

Mats Gyllander (M), närvarar på distans 

Andreas Hallin (S), närvarar på distans 

Jens Nilsson (S), närvarar på distans 

Fredrik Björkman (M), närvarar på distans 

Anna-Karin Vaz Contreiras (KD), närvarar på distans 

Erik Wiklund (V), närvarar på distans 

Andréas Karlsson (S), tjänstg. ersättare, §§ 116-117, närvarar på distans 

Catrin Johansson (S), §§ 118-127, närvarar på distans  

Stefan Edelsvärd (L), tjänstg. ersättare, närvarar på distans 

Magnus Malmström (V), tjänstg. ersättare, §§ 116-118, närvarar på distans 

Per Eric Rosén (MP), §§ 119-127, närvarar på distans 

John Manders (M), tjänstg. ersättare, närvarar på distans  

Ej tjänstgörande ersättare 

Per Eric Rosén (MP), §§ 116-118, närvarar på distans 

Andrea Byding (MP), närvarar på distans 

Inger Söderberg (M), närvarar på distans 

Övriga närvarande 

Annila Bexelius, avdelningschef Gata, park och natur, närvarar på distans 

Roger Lindström, områdeschef Drift, närvarar på distans 

Tove Västibacken, enhetschef Trafik och samhälle, närvarar på distans 

Claes Larsson, stadsarkitekt, närvarar på distans 

Isabelle Lundgren, trafikplanerare, närvarar på distans 

Towa Widh, kontroller, närvarar på distans 

Emilia Hammer, samordnare planenhet Öst, närvarar på distans 

Anders Håkman, trafikplanerare, närvarar på distans 

Helena Niwong, beredskapssamordnare, närvarar på distans 
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§ 116 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att utse Jonas Petersson (C) att tillsammans med ordföranden justera dagens 

protokoll den 29 november 2021. 
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§ 117 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att lägga till ärendet Ändring av sammanträdestid 21 december 2021,  
2. att lägga till fråga från Erik Wiklund (V) 
3. att i övrigt fastställa utsänd föredragningslista. 
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§ 118 

Informationsärenden 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att lägga informationen till handlingar. 

Sammanfattning 

Följande information föredras vid nämnden: 

Klimatanpassningsåtgärder, föredragande Roger Lindström, områdeschef, Emilia 

Hammer, samordnare och Helena Niwong, beredskapssamordnare, 45 min 

inkl. frågor 

 

Reviderade belysningsriktlinjer, föredragande Claes Larsson, stadsarkitekt, 15 min 

inkl. frågor 

 

Samråd för vägplan för trafikplats Fullerö väg 290, föredragande Tove Västibacken, 

enhetschef och Isabelle Lundgren, trafikplanerare, 10 min inkl. frågor 

 

Återrapport utredning av parkeringssituationen längs Årstagatan, föredragande 

Tove Västibacken, 15 min inkl. frågor 
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§ 119  

Månadsuppföljning per oktober 2021 

GSN-2021-00708 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att godkänna den ekonomiska månadsuppföljningen per oktober 2021 

Sammanfattning 

Periodens resultat är ett överskott om 8,4 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse 

i förhållande till budgeten för perioden. Resandet i färdtjänsten är lägre än budgeterat, 

nettoeffekten är 4,1 miljoner kronor lägre kostnader. Finansieringen avseende 

avskrivningskostnader för allmänna anläggningar från mark och exploatering är 17 

miljoner kronor högre än budget. Driftbidragen har ökat med 16,4 miljoner kronor 

jämfört med budget, vilket även påverkar kostnader avseende drift och underhåll som 

är högre än budget. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat, 6,2 miljoner kronor, 

avvikelsen främst på att verksamheten i större utsträckning än planerat har arbetat 

med investerings- och exploateringsprojekt. Nämnden har erhållit en ersättning från 

Vasakronan avseende kvarteret Hugin, 4,9 miljoner kronor, vilket påverkar taxor och 

avgifter positivt jämfört med budget. 

Resultatutvecklingen indikerar ett lägre överskott än i helårsprognosen per augusti.  

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 16 november 2021  
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§ 120  

Upphandling av beställarstöd för utbyggnad 

av Rosendal 

GSN-2021-01532 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att påbörja upphandlingen av beställarstöd för utbyggnadsprojekten i 

Rosendal, samt 

2. att delegera till förvaltningens direktör att utse konsult. 

Sammanfattning 

Ett nytt ramavtal föreslås upphandlas av konsult för beställarstöd inom 

Rosendalsområde. Ramavtalet ska omfatta beställarstöd för frågor kring gator, 

vatten- och avlopp och allmän platsmark i samband med utbyggnad av de olika 

etapperna inom Rosendal. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 1 november 2021  

• Bilaga 1, Administrativa föreskrifter för upphandlingen  

• Bilaga 2, Orienterande karta som visar området Rosendals läge och 

avgränsning  
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§ 121  

Lokalförsörjningsplan för frilufts- och 
driftlokaler 2022-2026 med utblick till 2031 

GSN-2021-02871 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att lokalförsörjningsplanen för friluft och driftlokaler 2022-2026 med utblick till 

2031 utgör nämndens behov av lokaler, 

2. att överlämna planen till kommunstyrelsen för godkännande och såsom 

beställning av angivna lokalåtgärder,  

3. att uppdra åt förvaltningen att genomföra verksamhetsförändringar enligt 

planen,  

4. att uppdra åt förvaltningen att i samråd med kommunledningskontoret 

genomföra lokalåtgärder enligt planen, samt  

5. att ge förvaltningen justeringsmandat gällande exakt platsantal, storlek och 

tid i samband med genomförandet av åtgärder enligt planen.   

Sammanfattning 

Lokalförsörjningsplanen för frilufts- och driftlokaler utgör kommunens planering 

för lokaler inom gatu-och samhällsmiljönämnden verksamhetsområde. Planen 

utgår från verksamhetens behov av lokaler. Behovet beräknas utifrån nuvarande 

behov och kommunens befolkningsprognos – därefter sker analys och justering 

utifrån kända förändringar.  
 

Planen föreslår åtgärder av två slag: 

• Åtgärder, tex nyanskaffning, förändring eller lämnande av lokaler samt 

verksamhetsförändringar kopplade till detta.  
• Utredningsåtgärder inom områden där fördjupat arbete krävs för 

framtagande av direkta åtgärder. 
 

Lokalförsörjningsplanen föreslår två nya åtgärder som är hämtade från 

utvecklingsplanerna av friluftsområdena i Hammarskog och Björklinge. Planen 

innehåller även elva tidigare beslutade åtgärder som ännu inte är genomförda. I 
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planen revideras även tidigare beslutade åtgärder utifrån nya förutsättningar. 

Åtgärderna redovisas i sin helhet på sidan 13 i lokalförsörjningsplanen. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 29 oktober 2021 

• Bilaga, Lokalförsörjningsplan för frilufts- och driftlokaler 2022-2026 med 

utblick till 2031 
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§ 122  

Svar på motion om hyggesfritt skogsbruk från 
Magne Björklund (V) 

GSN-2021-02687 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Magne Björklund (V) föreslår i en motion väckt 25 januari 2021 att Uppsala kommun 

utreder möjliga former för stöd till intresserade skogsägare som vill bruka sin skog 

hyggesfritt. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 11 november 2021 

• Bilaga, Motion om hyggesfritt skogsbruk från Magne Björklund (V) 

Yrkanden 

Erik Wiklund (V) yrkar bifall till motionen.  

Rickard Malmström (MP) yrkar bifall till liggande förslag.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer det liggande förslaget mot Erik Wiklunds (V) yrkande om bifall till 

motionen och finner att gatu- och samhällsmiljönämnden bifaller det liggande 

förslaget.  
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§ 123 

Ändring av sammanträdestid den 21 december 
2021 

Beslut  

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar  

1. att ändra sammanträdestiden den 21 december till klockan 16:00. 

Sammanfattning 

Nämnden beslutar på sitt sammanträde den 25 november att ändra 

sammanträdestiden den 21 december från klockan 18:00 till klockan 16:00.  

Yrkanden 

Jonas Petersson (C) och Mats Gyllander (M) yrkar bifall till förslaget.  
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§ 124 

Deltagande konferens och möten 

Beslut  

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar  

1. att godkänna Jens Nilssons deltagande i kommunrevisionens utbildning i etik 

och antikorruption den 4 november 2021. 

2. att Hilde Klasson deltar i utbildningarna Det demokratiska samtalet, Hot och 

våld samt Praktiskt självskydd för förtroendevalda vid något av de tillfällen 

som erbjuds.  

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har erbjudit en utbildning i etik och antikorruption den 4-5 

november 2021.  

Inför det kommande valåret bjuder Uppsala kommun in alla förtroendevalda att delta i 

utbildningarna Det demokratiska samtalet, Hot och våld samt Praktisk självskydd för 

förtroendevalda.  

  



Sida 13 (15) 

 

Gatu- och samhällsmiljönämnden Datum: 

Protokoll 2021-11-25 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 125  

Frågor från nämndens ledamöter 
Erik Wiklund (V) anmäler en fråga om Anna Petrus park. Förvaltningen återkommer 

med svar på om det finns en åtgärdsplan för parken och för den gräsyta som nu är 

täckt med sand.   
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§ 126  

Delegationsbeslut för perioden 13 oktober till 
14 november 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 13 oktober till 14 

november till protokollet. 

Sammanfattning 

Delegationsförteckning gatu- och samhällsmiljönämnden 13 oktober – 14 

november 2021 

Särskild kollektivtrafik  

Beställningar Avrop 2021 

P-tillstånd för rörelsehindrade 

 

  

https://insidan.uppsala.se/Global/1_Insidan/Dokument/Mitt_kontor_Min_forvaltning/Namnder/GSN/2021/Anm%c3%a4lnings%c3%a4renden%20och%20delegationsbeslut/2021-06-22/Delegationsf%c3%b6rteckning%20Gatu-%20och%20samh%c3%a4llsmilj%c3%b6n%c3%a4mnden%202021-06-22.pdf
https://insidan.uppsala.se/Global/1_Insidan/Dokument/Mitt_kontor_Min_forvaltning/Namnder/GSN/2021/Anm%c3%a4lnings%c3%a4renden%20och%20delegationsbeslut/2021-06-22/Delegationsf%c3%b6rteckning%20Gatu-%20och%20samh%c3%a4llsmilj%c3%b6n%c3%a4mnden%202021-06-22.pdf
https://insidan.uppsala.se/Global/1_Insidan/Dokument/Mitt_kontor_Min_forvaltning/Namnder/GSN/2021/Anm%c3%a4lnings%c3%a4renden%20och%20delegationsbeslut/2021-06-22/S%c3%a4rskild%20kollektivtrafik.pdf
https://insidan.uppsala.se/Global/1_Insidan/Dokument/Mitt_kontor_Min_forvaltning/Namnder/GSN/2021/Anm%c3%a4lnings%c3%a4renden%20och%20delegationsbeslut/2021-06-22/Best%c3%a4llningar%20Avrop%202021.pdf
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§ 127 

Anmälningsärenden för perioden 13 oktober 
till 14 november 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över anmälningsärenden för perioden 13 oktober till 14 

november till protokollet. 

Sammanfattning 

Nya ärenden  

Arbetsutskottets protokoll den 18 november 2021 

 

https://insidan.uppsala.se/Global/1_Insidan/Dokument/Mitt_kontor_Min_forvaltning/Namnder/GSN/2021/Anm%c3%a4lnings%c3%a4renden%20och%20delegationsbeslut/2021-06-22/Nya%20%c3%a4renden.pdf

