
GATU- OCH SAMHÄLLSMILJÖNÄMNDENS 
ORDFÖRANDE 

Handläggare Datum 
2016-11-04 

Diarienummer 
GSN-2016-2482 

Gatu- och samhällsmiljönämnden 

Svar på skrivelse från Harald Nordlund (L) om trafiksituation på 
Kåbovägen 

Förslag till beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta 

att avslå förslaget i skrivelsen . 

Ärendet 
Harald Nordlund (L) har i skrivelse till nämnden den 10 oktober 2016 föreslagit att skrivelser 
ställda till nämnden ska föreläggas nämnden, i syfte att öka informationen till nämndens 
ledamöter. Vidare föreslås att bjuda in undertecknarna av skrivelser angående 
trafiksituationen vid Kåbovägen att inför nämnden beskriva upplevelser av rådande 
förhållanden samt att uppdra till förvaltningen att informera nämnden om eventuella vidtagna 
respektive planerade åtgärder. 

Avseende förslaget att samtliga skrivelser ställda till nämnden ska föreläggas nämnden för 
beslut, har Stojka Lakic (L) lagt motsvarande förslag i en tidigare skrivelse till nämnden den 
30 mars 2016. Nämnden beslutade vid sammanträdet den 22 juni 2016 att avslå förslaget. Jag 
hänvisar till den ordförandeskrivelse som då sändes till nämnden (biläggs ärendet för 
kännedom).  

I det nu aktuella ärendet har stadsbyggnadsförvaltningen och ordföranden besvarat ett antal 
skrivelser från boende vid Kåbovägen, det har utförts platsbesök och ärendet är under 
utredning. Vid senaste svaret daterat 1 november 2016 redogörs bland annat för hur 
hastighetsöversynen utförs, när införande av nya hastigheter sker i området och förändring av 
busstrafiken vid införandet av nytt busslinjenät 2017. 

Med anledning av ovan anfört föreslår jag att nämnden beslutar avslå förslagen i skrivelsen 
från Harald Nordlund (L) 

Johan Lundqvist (MP) 
Gatu- och samhällsmiljönämndens ordförande 
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Till  
Gatu- och samhällsmiljönämnden 
 
 
Trafiksituationen på Kåbovägen 
 
I skrivelser till Gatu- och samhällsmiljönämnden har påtalats miljöproblem vid 
Kåbovägen, orsakade av biltrafiken. Svar har lämnats av tjänsteman, då 
beslutanderätten i dessa frågor är delegerad.  
 
Undertecknad har på plats gjort observationer av påtalade förhållanden beträffande 
buller och trafiksäkerhet. Härutöver har påtalats problem med svåra vibrationer.  
 
Delegering av beslutanderätt är i många fall motiverad. Dock innebär den att ansvarig 
nämnd inte får den kunskap om medborgarnas synpunkter i olika frågor som den får 
om alla ärenden föreläggs nämnden. Därför bör den ordningen gälla att skrivelser 
ställda till nämnden föreläggs nämnden, i syfte att öka informationen till nämndens 
ledamöter. Ändring av ett beslut fattat på delegation kan ske endast genom 
återkallande av delegationsrätten, vilket inte en förändrad ordning bör syfta till. 
 
För att tydliggöra för nämnden de boendes, vid Kåbovägen, upplevelser av 
trafiksituationen rekommenderar jag nämnden besluta 
att inbjuda undertecknarna av skrivelser angående trafiksituationen vid Kåbovägen att 
inför nämnden beskriva upplevelsen av rådande förhållanden 
och 
att uppdra till förvaltningen att informera nämnden om eventuella vidtagna respektive 
planerade åtgärder 
 
 
Harald Nordlund (L) 
 
 
 
 



GATU- OCH SAMHÄLLSMILJÖNÄMNDENS 
ORDFÖRANDE 

Datum 
2016-06-07 

Diarienummer 
GSN-2016-1025 

Gatu- och samhällsmiljönämnden 

Svar på skrivelse från Stojka Lakic (L) om besvarande av 
skrivelser ställda till nämnden 

Förslag till beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta 

att   avslå förslaget i skrivelsen. 

Ärendet 
Stojka Lakic (L) har i skrivelse till nämnden den 30 mars 2016 föreslagit att alla skrivelser 
ställda till nämnden ska besvaras genom nämndbeslut. 

Stadsbyggnadsförvaltningen fattar ett stort antal beslut med stöd av den delegationsordning 
som nämnden fastställt. Med anledning av detta inkommer också ett stort antal skrivelser som 
är ställda till nämnden, men som rör beslut fattade på delegation. Vidare mottar nämnden ett 
stort antal skrivelser som rör rena driftsfrågor. De Uppsalabor som skriver till nämnden med 
anledning av beslut fattade på delegation eller med synpunkter på driftsfrågor (exempelvis hur 
vinterväghållningen fungerar på en viss plats) förväntar sig ett professionellt bemötande och 
ett snabbt svar. Om samtliga dessa skrivelser skulle hanteras som ärenden i nämnden skulle 
det dels öka antalet ärenden i nämnden markant och svarstiden skulle också regelmässigt 
uppgå till över en månad från det att skrivelsen inkommit till nämnden.  

Rätt att väcka ärenden i nämnden tillkommer enligt 4 kap.17§ kommunallagen (1991:900) 
ledamöterna i nämnden samt kommunens revisorer. Den invånare som tillskriver nämnden 
med anledning av ett nämndbeslut får ett svar på sin skrivelse genom ordförandens försorg. 
Nämnden informeras löpande om inkomna skrivelser genom att en lista över nya ärenden i 
diariet anmäls vid varje nämndsammanträde. 

Med anledning av ovan anfört föreslår jag att nämnden beslutar avslå förslaget i skrivelsen 
från Stojka Lakic (L). 

Johan Lundqvist (MP) 
Gatu- och samhällsmiljönämndens ordförande 

Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 • Fax: 018-727 87 10 

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se 


	Svar på skrivelse från Harald Nordlund (L) om trafiksituation på Kåbovägen
	02 Svar på skrivelser.pdf
	svar skrivelse liberalerna
	Svar på skrivelse från Stojka Lakic (L) om besvarande av skrivelser ställda till nämnden

	Svar till medborgare

	till_namnd Kåbo_JL.pdf
	Svar på skrivelse från Harald Nordlund (L) om trafiksituation på Kåbovägen




