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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-10 

Plats och tid: Stationsgatan 12, Bergius 13:15-16.35 

Ledamöter: Marlene Burwick (S), Ordförande Ersättare: Rickard Malmström (MP) 
Maria Gardfjell (MP), l:e vice ordförande Therez Olsson (M) 
Marta Obminska (M), 2:e vice ordförande 
Erik Pelling (S) 
Ilona Szatmåri Waldau (V) 
Mohammad Hassan (FP) 
Stefan Hanna (C) 

Övriga deltagare: Hilde Klasson (S) 
Bengt Fladvad (MP) 
Johan Fundqvist (MP) 
Trond Svendsen (MP) 
Hanna Mörck (V) 

Christoffer Nilsson, chef för KFK 
Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör 
Göran Carlén, processansvarig 
Ingrid Anderbjörk, avd chef Mark & fastighet 
Ulla-Britt Wickström, avd chef Plan & bygg 
Katarina Fehler, strategisk samhällsplanerare 
Per Davidsson, kanslichef 

Utses att justera: Therez Olsson (M) Paragrafer: 1-9 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 
ijiviarlene Burwick.jjidförande Therez Ohlsdrf, justerare 

Per Davidsson, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2015-02-10 

Sista dag för överklagande: 
Datum för anslags nedtagande: 

Underskrift: 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UPPSSftld KOMMUNSTYRELSENS 
• K O M M U N ARBETSUTSKOTT/PLANERING 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-10 

§ 1 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott/planering beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

Justerandes sign 
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Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSENS 
ARBETSUTSKOTT/PLANERING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-10 

§ 2 

Val av justerare 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott/planering beslutar 
att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse Therez O&fson. 

Uppsala 
• " K O M M U N 
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o Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

KOMMUNSTYRELSENS 
ARBETSUTSKOTT/PLANERING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-10 

§ 3 

Inför mötet med klimatprotokollet 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott/planering beslutar 

att lägga informationen til l handlingarna. 

Sammanfattning 
Björn Sigurdsson, klimatstrateg, föredrar. 

I morgon träffas deltagarna i Uppsala klimatprotokoll 

Samarbetet i Uppsala klimatprotokoll började 2008.1 juni avslutas perioden 2012-2015. Sedan ny 
period fån september. Har ökat från 17 t i l l . 29 medlemmar. Ca 30.000 anställda i Uppsala är 
anslutet. För närvarande arbetas i sju fokusgrupper 

Björn berättar om resultatet 12-15. Uppsala blev Sveriges klimatstad 2013.. 

Björn går igenom det förslag t i l l fortsättning som utarbetats och som kommer att diskuteras vid 
mötet i morgon. 

Utskottet ställer frågor 

Justerapdes sign Utdragsbestyrkande 
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UpPSS&ld KOMMUNSTYRELSENS 
" K O M M U N A R B E T S U T S K O T T / P L A N E R I N G 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-10 

§ 4 

Prioritering av elkraft vid eventuell el-brist 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott/planering beslutar 

att lägga informationen ti l l handlingarna. 

Sammanfattning 
Anders Kylesten, säkerhetschef, föredrar. 

Ett arbete som behöver göras var fjärde år. Fråga är vilken detaljerings grad som utskottet vil l 
engagera sig i . Tjänstemännen lägger förslag, hur vill ni delta? 

När elbrist uppstår, vem ska då få det som finns? Nu kan vi lagligen prioritera användare. Arbetet 
börjar med att inventera de elanvändare som finns. Det gör att man kan se vissa ledningar som 
viktigare än andra. Beslut av KS i juni är planerad. 

Energimyndigheten styr arbetet. Länsstyrelsen samordnar i länet. 

Noteras från diskussionen att politisk medverkan i det pågående planeringsarbete inte behövs. Detta 
ska inte ses som en politisk fråga. Det behövs dock dragningar för KS AUp före beslutet i KS i juni. 

Justerandes sign 0 Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSENS 
ARBETSUTSKOTT/PLANERING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-10 

§ 5 

Vattenprogram 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott/planering beslutar 

att lägga informationen ti l l handlingarna. 

Sammanfattning 
Michael Åhlman, processledare, föredrar. 

Vattenprogrammet kommer att vara ett övergripande styrdokument för vattenförvaltningen. Det 
handlar om 
Naturligt o rent vatten 
Tillgängligt och synligt vatten 
Klimatsäkrad vattenhantering. 

Det finns en preliminär struktur utarbetad. 

Michael Åhlman ger exempel på tillståndsmål 

Avsikten är att kommunfullmäktige ska anta programmet i okt - nov 2015. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• ^ • K O M M U N 

KOMMUNSTYRELSENS 
ARBETSUTSKOTT/PLANERING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-10 

§ 6 

Österplan 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott/planering beslutar 

att lägga informationen ti l l handlingarna. 

Sammanfattning 

Karin Åkerblom, processledare, föredrar frågan med rubriuken "Österplan park parkering bostäder" 

Hon redogör för förutsättningarna för planering. 
Avstånd järnvägen 30 meter för bostäder är ett hinder. Cykelväg på östra sidan saknas. Det finns 
förutsättningar för en längre sträcka på östra sidan. 
Karin visar skisser på hur det kan se ut. Några beslut om denna planering finns inte. Frågan ligger 
hos GSN att arbeta vidare med. 

Utskottet ger instämmande kommentarer. Fråga bland annat om alternativa parkeringsplatser t i l l 
Österplan. Noterades också att nuvarande avtal med Trafikverket påverkas. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSENS 
ARBETSUTSKOTT/PLANERING 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-10 

§ 7 

Ulleråker och Södra staden 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott/planering beslutar 

att lägga informationen ti l l handlingarna. 

Sammanfattning 
Jenny Gibson, projektchef för Ulleråkerprojektet, föredrar 

Planeringen av Ulleråker och södra staden behöver en mer sammanhållen struktur. Idag är planerna 
att 

arbete med strategiskt program för södra staden planeras för godkännande i december 

Planprogram Ulleråker samråd för godkännande i oktober 

Planbesked finns för Kronåsen, planen planeras antas i december 2015. Planering sker för 
kommunens respektive Uppsalahems ägor. 

Det är inte en bra ordning. 

Förslaget att strategiska programmet södra staden blir en fördjupning av ÖP och programmet för 
Ulleråker blir en del av detta 

Fördelar med detta 
Sambandet mellan Ulleråker o södra staden blir tydligare. Ulleråker kommer i ett större 
sammanhang. Större möjligheter få svar av länsstyrelsen i tidigare skede. Mer tid att utveckla 
strukturen för Ulleråker. 

Nackdelar 
Detaljplan Ulleråker försenas 
Det blir många parallella samråd/ planer 

Fortsatt hantering för det nya upplägget 
Uppdrag från kommunstyrelsen om FÖP för södra staden. 
PBN tar beslut att upprätta detaljplan för Ulleråker som helhet. 

Diskussion om det blir en försening. I praktiken blir det inte så då moment i nuranade planering 
säkerligen försenas. 

Justerandes sign 
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KOMMUNSTYRELSENS 
ARBETSUTSKOTT/PLANERING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-10 

§ 8 

Adolfsberg (Storvreta) 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott/planering beslutar 

att lägga informationen til l handlingarna. 

Sammanfattning 
Ingrid Anderbjörk, avdelningschef på mark och fastighet, föredrar. 

Ingrid visar en sammanfattande planbild och redovisar bakgrunden o läget i frågan. Detaljplan 
prövas nu av marköverdomstolen. Ingrid redovisar hur det ingångna exploateringsavtalet kan 
komma att påverkas. 

Utskottet ställer frågor om det lämpligaste sättet att fortsätta planeringen för Storvreta. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

lusterandes sign 0 Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSENS 
ARBETSUTSKOTT/PLANERING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-02-10 

§ 9 

Översiktsplan 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott/planering beslutar 

att lägga informationen ti l l handlingarna. 

Sammanfattning 
Katarina Feehler, projektansvarig för arbetet med Översiktsplan 2016 presenterar sina medarbetare 
Helena Klingström, Ola Karlström och Göran Carlén 

Under rubriken " Från nu til l ÖP 2016" går hon igenom arbetsläget. En tidsplan redovisas som 
bland annat innefattar webbenkät i mars och ett samråd i augusti med en mer omfattande 
medborgardialog. 

o 

Återkommande rapportering kommer att ske vid varje KSAUp i vår. 

Katarina går igenom syfte o mål för arbetet. Avsikten är att produkterna ska vara digitala i större 
utsträckning. ÖP ska ses som ett system med andra befintliga och nya planeringsdokument. 
Exempel på det senare är arkitekturprogrammet. 

Den tänkta strukturen i dokumentet redovisas 

Prioriterad områden gås igenom, understryks att det finns bara preliminära skisser. 
Vidare "Uppsalaprinciper för samhällsbyggnad" 

Utskottet kommenterar. Katarina Feehler noterar att utskottet förefaller vara bekväma med 
upplägget. 

Göran Carlén fortsätter redovisningen och går igenom arbetet med strukturscenarier och 
fokusering på vägval. Ger exempel 

Ola Karlström redovisar de sju utvecklingsscenarior som arbetas med just nu. 

Göran fyller på med att antalet scenarior ska reduceras til l två inför samrådet. 

Frågor ställs om delar av arbetet. 

Ordföranden avrundar med att ÖPfrågan får ta stor del av tiden på kommande möten, 

Uppsala 
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