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Gatu- och samhällsmiljönämnden Datum: 
Protokoll 2021-05-06 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

Närvarande 

Beslutande 

Rickard Malmström (MP), ordförande 
Hilde Klasson (S), 1:e vice ordförande, deltar på distans 
Jonas Petersson (C), 2:e vice ordförande, deltar på distans 
Mats Gyllander (M), deltar på distans 
Andreas Hallin (S), deltar på distans 
Birgitta Holmlund (S), deltar på distans 
Jens Nilsson (S), deltar på distans 
Susanne Åhlander (L), deltar på distans 
Fredrik Björkman (M), deltar på distans 
Anna-Karin Vaz Contreiras (KD), deltar på distans 
Erik Wiklund (V), deltar på distans 
Thomas Sundström (SD), deltar på distans 
Magnus Malmström (V), deltar på distans 

Ej tjänstgörande ersättare 

Catrin Johansson (S), deltar på distans 
Stefan Edelsvärd (L), deltar på distans 
Per Eric Rosén (MP), deltar på distans fr o m § 44 
Andrea Byding (MP), deltar på distans 
Sara Elingfors (M), deltar på distans 
John Manders (M), deltar på distans 
Martin Wisell (KD), deltar på distans 

Övriga närvarande närvarar på distans 

Biträdande stadsbyggnadsdirektör Anna Axelsson  
Avdelningschef Anila Bexelius  
Områdeschef Roger Lindström  
Enhetschef Lars Fredriksson  
Controller Towa Widh  
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Gatu- och samhällsmiljönämnden Datum: 
Protokoll 2021-05-06 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 34 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att utse Jonas Petersson (C) att justera dagens protokoll tillsammans med 
ordföranden den 7 maj 2021 på Stationsgatan 12. 

 

 

 

§ 35 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att fastställa utsänd föredragningslista med tillägg: 
- Frågor från Jonas Petersson (C) om hantering av synpunkter från 
allmänheten 
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Gatu- och samhällsmiljönämnden Datum: 
Protokoll 2021-05-06 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 36 

Frågor från Jonas Petersson (C) 
Jonas Peterson (C) lyfter två frågor om mejl som skickas från allmänheten direkt till 
ledamöter i nämnden rörande nämndens ansvarsområden. Hur ska dessa frågor 
besvaras, vad är nämndens strategi. 

Ordföranden svarar att han i frågor som rör nämnden har för avsikt att alltid svara. 
Stadsbyggandsförvaltningen svarar i frågor som är av verkställighetskaraktär. 
Gruppledare och ledamöter kan svara utifrån sina respektive partiers ståndpunkt. 

Nämnden enas om att alla svar som Stadsbyggnadsförvaltningen avger ska delges 
nämnden genom att de tas upp som anmälningsärenden.  

 

 

§ 37 

Informationsärenden 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att lägga informationen till handlingarna.   

 

Sammanfattning 

Utvecklingsplanen i Gränbyparken presenteras.  

 

  



Sida 5 (20) 

 

Gatu- och samhällsmiljönämnden Datum: 
Protokoll 2021-05-06 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 38  

Uppföljning av ekonomi och verksamhet per 
mars/april 2021 
GSN-2020-02738 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att godkänna upprättad uppföljning av ekonomi samt helårsprognos per mars 
och uppföljning av verksamhet per april 2021 enligt bilagda handlingar, 

2. att fastställa att redovisningen för ekonomi per mars och verksamhet per april 
inte föranleder nämnden att ändra i sina planer eller vidta andra åtgärder än 
de som redan vidtagits, samt 

3. att översända uppföljningen till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Periodens resultat är ett överskott om 2 miljoner kronor. Avvikelser återfinns främst 
inom verksamheterna för drift och underhåll och beror till stor del på lägre drifts- och 
underhållskostnader än budgeterat för perioden, 5 miljoner kronor. Utöver detta så 
står färdtjänst för ett positivt resultat, 4 miljoner kronor, vilket beror till stor del på 
lägre transportkostnader då resandet varit lägre.  Finansieringen avseende allmänna 
anläggningar från mark och exploatering är 7 miljoner lägre än budget beroende på 
förändrade redovisningsprinciper. 
 
Helårsprognosen per mars visar på ett nollresultat.  

En förenklad verksamhetsuppföljning har gjorts för perioden, verksamheten visar inga 
betydande avvikelser per april.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 22 april 
 Bilaga 1, Delårsbokslut per mars 2021 
 Bilaga 2, Investeringar 
 Bilaga 3, Uppföljning av inriktningsmål, nämndmål uppdrag och åtgärder samt 

förvaltningsmål per april 2021. 
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Gatu- och samhällsmiljönämnden Datum: 
Protokoll 2021-05-06 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 39  

Uppföljning av internkontrollplan per april 
2021 
GSN-2020-02739 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att godkänna uppföljningen av internkontrollplanen per april 2021 i enlighet 
med ärendets bilaga 1. 

Yrkanden 

Fredrik Björkman (M) yrkar att tidsperioden justeras under rubriken Genomförd 
kontroll i avrapporteringen.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Fredrik Björkmans (M) yrkande mot avslag och finner bifall till 
Fredrik Björkmans (M) yrkande.  

Sammanfattning  
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutade den 17 december 2020 om en 
internkontrollplan för verksamheten 2021. Nämndens internkontrollplan utarbetades i 
enlighet med reglemente för intern kontroll i Uppsala kommun och dess helägda bolag 
(KF 2007). Planen syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt 
och kostnadseffektivt. I samband med delårsuppföljningarna och årsredovisningen 
följs arbetet med internkontrollplanen upp. Granskningen per april 2021 visar att 
samtliga planerade kontrollmoment för perioden har genomförts. Ett kontrollmoment 
har följts upp ”med mindre anmärkning” och ett har följts upp ”utan anmärkning”.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 19 april 2021 
 Bilaga 1, Avrapportering av internkontrollplan per april 2021 
 Bilaga 2, Internkontrollplan 2021 
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Gatu- och samhällsmiljönämnden Datum: 
Protokoll 2021-05-06 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 40  

Lokala ordningsföreskrifter för Uppsala hamn 
GSN-2020-00946 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till nya lokala 
ordningsföreskrifter för Uppsala hamn, 

2. att anta allmänna villkor avseende fartygsplats i Uppsala hamn, 

3. att anta villkor för Fyrisåns småbåtshamn och bryggor i Björklinge och 
Hammarskog, 

4. att en vision för Uppsala hamn ska tas fram för antagande under 2022. 

Yrkande 

Rickard Malmström (MP) yrkar att sista meningen ”För gästhamnen gäller särskilda 
villkor” i Allmänna villkor Uppsala hamn, § 7 ska styrkas.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer eget yrkande mot avslag och finner bifall till eget yrkande.  

Sammanfattning 

Förslag på nya lokala ordningsföreskrifter för Uppsala hamn har tagits fram. De nya 
ordningsföreskrifterna ska ersätta nuvarande lokala ordningsföreskrifter för Uppsala 
hamn som antogs av kommunfullmäktige den 13 juni 2016 (§131).  

Revidering har också gjorts av de allmänna villkoren avseende fartygsplats i Uppsala 
hamn samt villkoren för bryggor i Fyrisåns småbåtshamn och bryggor i Björklinge och 
Hammarskog. Villkoren reglerar de förhållanden som gäller för upplåtelse av 
båtplatser. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 30 mars 2021 



Sida 8 (20) 

 

Gatu- och samhällsmiljönämnden Datum: 
Protokoll 2021-05-06 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

 Bilaga 1, Förslag till lokala ordningsföreskrifter 
 Bilaga 2, Jämförelse mellan befintliga och föreslagna föreskrifter 
 Bilaga 3, Allmänna villkor avseende fartygsplats i Uppsala hamn 
 Bilaga 4, Villkor för Fyrisåns småbåtshamn och bryggor i Björklinge och 

Hammarskog 
 Bilaga 5, Karta över hamnområde 

 

  



Sida 9 (20) 

 

Gatu- och samhällsmiljönämnden Datum: 
Protokoll 2021-05-06 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 41  

Upphandling av samhällsbetalda transporter 
GSN-2021-01056 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att påbörja upphandling av samhällsbetalda transporter med 
upphandlingsdokumentet i ärendet med bilagor 1-15,  

2. att delegera till förvaltningsdirektör att utse leverantörer. 

 

Sammanfattning 

Som en följd av att avtalet hävts med en av leverantörerna för särskild kollektivtrafik, 
omsorgsresor och skolskjuts med taxi behöver nämnden säkerställa erforderlig volym 
av transporttjänster genom att genomföra en ny upphandling. 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 12 april 2021 
 Upphandlingsdokument 
 Bilagor 1-15 
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Gatu- och samhällsmiljönämnden Datum: 
Protokoll 2021-05-06 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 42  

Förfrågan om försäljning av Testenbadet 
GSN-2020-01211 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att fortsätta hyra in Testenbadet som ett kommunalt bad.  

Sammanfattning 

Uppsala kommun fick under år 2020 en förfrågan från Sportfastigheter AB, ägare av 
fastigheten där Testenbadet är beläget, om en försäljning av fastigheten. Då 
Sportfastigheter efter ytterligare utredning inte anser det möjligt att stycka av 
fastigheten eller sälja med ett servitut kommer fastigheten inte ska säljas eftersom 
fortsatt tillgång till badet för allmänheten då inte kan tryggas.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 15 april 2021 
 Tidigare tjänsteskrivelse daterad 20 maj 2020 
 Beslut i Gatu- och samhällsmiljönämnden den 16 juni 2020 (§52) 
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Gatu- och samhällsmiljönämnden Datum: 
Protokoll 2021-05-06 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 43  

Svar på motion om genomfartstrafik på 
Kungsgatan från Tobias Smedberg (V) och 
Anette Fischer (V) 
GSN-2021-00949 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.  

Yrkande 

Rickard Malmström (MP) och Magnus Malmström (V) yrkar bifall till liggande förslag.  

Mats Gyllander (M), Fredrik Björkman (M), Thomas Sundström (SD) och Anna-Karin Vaz 
Contreiras (KD) yrkar att motionen ska avslås.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Mats Gyllanders (M), Fredrik Björkmans (M), Thomas Sundströms 
(SD) och Anna-Karin Vaz Contreiras (KD) yrkande mot avslag och finner att yrkandet 
avslås. 

Ordföranden ställer eget yrkande mot avslag och finner bifall.  

Votering begärs och genomförs. 

Den som röstar för Rickad Malmströms (MP) yrkande röstar JA. Den som röstar för Mats 
Gyllanders (M) yrkande röstar NEJ. 

Hilde Klasson (S), Jonas Peterson (C), Andreas Hallin (S), Birgitta Holmlund (S), Jens 
Nilsson (S), Susanne Åhlander (L), Magnus Malmström (V), Erik Viklund (V) och Rickard 
Malmström (MP) röstar JA. 

Mats Gyllander (M), Fredrik Björkman (M), Anna-Karin Vaz Contreiras (KD) och Thomas 
Sundström (SD) röstar NEJ. 

Med 9 röster för JA och 4 röster för NEJ finner ordföranden att nämnden bifaller det 
liggande förslaget. 
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Gatu- och samhällsmiljönämnden Datum: 
Protokoll 2021-05-06 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

Sammanfattning 

Tobias Smedberg (V) och Anette Fischer (V) har i en motion väckt vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 27 januari 2020 föreslagit att Kungsgatan görs 
fri från genomfartstrafik i syfte att förbättra luftkvaliteten.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 18 mars 2021 
 Bilaga 1, motion om genomfartstrafik på Kungsgatan från Tobias Smedberg (V) 

och Anette Fischer (V) 

Reservation 

Mats Gyllander (M) och Fredrik Björkman (M) reserverar sig enligt: 

Moderaterna reserverar sig till förmån för eget yrkande om att avslå motionen. 
Moderaterna; 

‐ delar inte motionärernas uppfattning och förslag till åtgärd. 

‐ står fast i sitt tidigare ställningstagande om reservation mot beslutet i GSN den 
16 juni 2020, att inte ge tidsbegränsad dispens i miljözon i innerstaden för 40 
”smutsiga” bussar från UL, samt beslut om begränsningar och förbud för 
genomfartstrafik på Kungsgatan och Dragarbrunnsgatan. 

‐ yrkade på återremiss i GSN den 17 december 2020 avseende underlaget till 
 – Handlingsplan för mobilitet och trafik, då vi ansåg att underlaget var 
bristfälligt i frågan om plan för trafikflöden och därtill reglering för att minska 
genomfartstrafik med motorfordon. 

‐ menar att då ovan nämnda - Handlingsplan för mobilitet och trafik, fortfarande 
är under framtagande, så ska inte förslag på dellösningar enligt motionen 
beaktas. 

 

Anna-Karin Vaz Contreiras (KD) reserverar sig enligt: 

‐ KD RESERVERAR sig till förmån för eget yrkande om att AVSLÅ motionen i 
ärende 9.  

‐ Kristdemokraterna; 
‐ delar inte motionärernas uppfattning och förslag till åtgärd för Kungsgatan 
‐ står fast i sitt tidigare ställningstagande i GSN 16 juni 2020 om att ge dispens 

för ULs bussar i innerstaden då de ej skulle klara tidsfristen att upphandla 
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Gatu- och samhällsmiljönämnden Datum: 
Protokoll 2021-05-06 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

bussar i den högre miljöklass som Kommunen beslutat gälla i innerstaden från 
och med Januari 2021.  

‐ Står fast i KDs reservation till att-satserna i samma ärende 16 juni 2020, där vi 
AVSLOG Styrets förslag till beslut om begränsningar och förbud för 
genomfartstrafik på Kungsgatan och Dragarbrunnsgatan - förbudet var tänkt 
skulle inträda Januari 2021. 

‐ emotser uppföljning och information i nämnden om Översiktsplan för trafik 
och mobilitet i Uppsala INNAN ytterligare stora förändringar i framkomlighet 
och trafiksäkerhet sker.  

Vi menar att man inte kan stänga huvudleden Kungsgatan genom Uppsala 
innerstad för genomfartstrafik utan att man har en översiktsplan för trafik och 
mobilitet på plats  

Utan en antagen översiktsplan för trafikflöden i Uppsala – är det inte rådigt att 
göra delbeslut om stängda/avsmalnande gator och borttagande av 
parkeringar.  

Vi AVSLÅR motionen om att stänga Kungsgatan för motortrafik och EMOTSER 
att nämnden får löpande uppföljning och information om 
översiktsplan/handlingsplan för trafik och mobilitet i Uppsala.   
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Gatu- och samhällsmiljönämnden Datum: 
Protokoll 2021-05-06 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 44  

Svar på motion om sänkt hastighet på väg 654 
från David Perez (SD) 
GSN-2021-01106 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Reservation 

Thomas Sundström (SD) reserverar sig mot beslutet.  

Sammanfattning 

David Perez (SD) föreslår i en motion väckt 9 december 2019 att tillskriva Trafikverket 
och/eller Länsstyrelsen att se över hastighetsbegränsningen på väg 654, samt att 
tillskriva Trafikverket och/eller Länsstyrelsen att se över möjligheten för tilläggstavlor 
som informerar om utfarter. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 6 april 2021 
 Bilaga, Motion om sänkt hastighet på väg 654 från David Perez (SD) 
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Gatu- och samhällsmiljönämnden Datum: 
Protokoll 2021-05-06 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 45  

Svar på motion om färdtjänst för att minska 
smittspridningen bland personal inom 
äldreomsorg och hälso- och sjukvård med 
anledning av coronaviruset från Stina Jansson 
(FI) med flera 
GSN-2021-01107 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Sammanfattning 

Lovisa Johansson (FI), Stina Jansson (FI), och Charlie Strängberg (FI) föreslår i en 
motion väckt 25 maj  

 att kommunen omgående erbjuder personal inom kommunens omsorg och 
hälso- och sjukvård möjlighet att använda färdtjänst till och från jobbet, 

 att kommunen omgående erbjuder personal på kommunens godkända 
privata utförare inom omsorg samt hälso- och sjukvård, ska få möjlighet att 
använda färdtjänst till och från jobbet, samt 

 att kostnaderna särredovisas så att kommuncentral ersättning kan utgå senast 
i samband med bokslutet. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 25 februari 2021 
 Bilaga, Motion om färdtjänst för att minska smittspridning bland personal 

inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård med anledning av coronaviruset 
från Stina Jansson (FI) med flera 
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Gatu- och samhällsmiljönämnden Datum: 
Protokoll 2021-05-06 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 46  

Svar på motion om kommunalisering av 
samhällsbetalda transporter från Tobias 
Smedberg (V) 
GSN-2021-01134 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Yrkande 

Erik Wiklund (V) yrkar att motionen ska bifallas. 

Rickard Malmström (MP) yrkar med stöd av Jonas Peterson (C) bifall till liggande 
förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer eget yrkande mot Erik Wiklunds (V) yrkande och finner bifall till eget 
yrkande.  

Sammanfattning 

Tobias Smedberg (V) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 27 januari 2020 att kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samråd med berörda 
förvaltningar och nämnder ta fram ett förslag på hur merparten av de samhällsbetalda 
transporterna kan kommunaliseras vid nästa möjlighet att avsluta befintligt avtal.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 8 april 2021 
 Bilaga 1, Motion om kommunalisering av samhällsbetalda transporter  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 47  

Svar på initiativärende om haveriutredning av 
Uppsalas samhällsbetalda transporter 2019-
2021 
GSN-2021-00361 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att besvara initiativärendet med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Centerpartiet förslår i ett initiativärende att stadsbyggnadsförvaltningen genomför en 
haveriutredning av Uppsalas samhällsbetalda transporter 2019-2021 samt att 
nämnden får ta del av utredning kring kommunens möjligheter, skyldigheter och 
eventuella hinder för att ersätta privata utlägg kopplade till problem med 
samhällsbetalda transporter. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 12 april 2021 
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Protokoll 2021-05-06 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 48  

Delegationsbeslut för perioden 2021-03-15 till 
2021-04-25 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 2021-03-15 till 2021-
04-25 till handlingarna. 

Sammanfattning 

1. Delegationsförteckning Gatu- och samhällsmiljönämnden 15 mars 2021 till  
25 april 2021 

2. Fordonsflyttar 
3. Särskild kollektivtrafik 
4. Beställningar avrop 2021 
5. P-tillstånd för rörelsehindrade 
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§ 49 

Anmälningsärenden för perioden 2021-03-15 
till 2021-04-25 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över anmälningsärenden för perioden 2021-03-15 till 
2021-04-25 till protokollet. 

Sammanfattning 

1. Nya ärenden 
2. Granskning av kommunrevisionens fördjupade granskningar år 2017 och 2018 
3. Kommunrevisionens granskning av intern kontroll i löneprocessen 
4. Trafik- och gatudagarna 2021 
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Gatu- och samhällsmiljönämnden Datum: 
Protokoll 2021-05-06 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 50 

Deltagande konferens och möten 
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att Hilde Klasson (S), Jens Nilsson (S), Per-Eric Rosén (MP) och Anna-Karin Vaz 
Contreiras (KD) deltar på Funktionsrättsråds digitala möte om 
samhällsbyggnad för ökad tillgänglighet den 7 maj mellan klockan 13.00 – 
14.30 med rätt till ersättning och arvode.  

Sammanfattning 

Uppsala kommuns Funktionsrättsråd bjuder in ledamöter från plan- och 
byggnadsnämnden, gatu- och samhällsmiljönämnden samt medlemmar i Uppsala 
Citysamverkan till Funktionsrättsrådets sammanträde den 7 maj 2021 för att diskutera 
och finna lösningar för platser i centrala Uppsala som upplevs otillgängliga.  


