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Närvarande
Beslutande
Rickard Malmström (MP), ordförande
Hilde Klasson (5), 1:e vice ordförande
Jonas Petersson (C), 2:e vice ordförande
Andreas Hallin (S)
Kia Alfredsson (5), §§ 106 120
Jens Nilsson (S)
Susanne Eriksson (L)
Rikard Steinholtz (M)
Martin Wisell (KD)
Bodil Brutemark (V)
Erik Wiklund (V)
Thomas Sundström (SD)
Fredrik Björkman (M), tjänstgörande ersättare
Sara Gille (S), tjänstgörande ersättare §§ 121 - 124
Ej tjänstgörande ersättare
Sara Gille (5)
Per Ekegren (L)
Per Eric Rosen (MP)
Andrea Byding (MP)
Hanna Strömberg (M)
Magnus Malmström (V)
Övriga närvarande
Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör
Annila Bexelius, avdelningschef
Roger Lindström, områdeschef
Towa Widh, controller
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106
Fastställande av föredragningslista
Beslut

Gatu- och sarnhällsmiljönämnden beslutar
att lägga till Inbjudan till beredningskonferens för program och handlingsplan för
äldrevänlig kommun,
2. att därefter fastställa utsänd föredragningslista.
1.
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§107
Månadsuppföljning per november 2019
GSN-2019-0117
Beslut
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar
1.

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per november 2019.

Sammanfattning
Nämndens resultat per november är ett underskott om 45,5 miljoner kronor, vilket är en
avvikelse med 45,5 miljoner kronor högre än budgeterat för perioden.
Resultatet belastas av avskrivningskostnader avseende anläggningar från
kommunstyrelsen, mark- och exploatering som är 10 miljoner kronor högre än budget.
Driftkostnaderna gällande kapacitetsstark kollektivtrafik är 6,8 miljoner kronor högre än
budget, nämnden har även belastats med projektkostnader från tidigare år som inte är
investeringskostnader med 14,3 miljoner kronor. Utöver detta har nämnden fått en kostnad
avseende kreditivränta på totalt 4,1 miljoner kronor. Projektkostnader avseende
utredningskostnader för planer och program samt lantmäteriförrättningar har belastat
nämndens resultat, 5,5 miljoner kronor. Dessa kostnader har tidigare hanterats som
projektkostnader och räknats in i investeringskostnaden på projekten.
Helårsresultatet kommer att bli ett större underskott än tidigare lämnad årsprognos per
augusti, 47,1 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 12 december 2019.
Arbetsutskottet har inte berett ärendet.
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§108
Verksamhetsplan och budget 2020
GSN-2019-2961
Beslut
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar
1.

att anta förslag till verksam hetsplan och budget 2020 enligt ärendets bilagda
handling.

Deltar inte i beslut
Jonas Petersson (C), Rikard Steinholtz (M), Martin Wisell (KD) och Fredrik Björkman (M)
deltar inte i beslutet.
Erik Wiklund (V) och Bodil Brutemark (V) deltar inte i beslutet.
Särskilda yttranden
Jonas Petersson (C), Rikard Steinholtz (M), Martin Wisell (KD) och Fredrik Björkman (M)
anmäler särskilt yttrande:
"Centerpartiets, Moderaternas och Kristdemokraternas ledamöter är övertygade om att
nämndens budget hade varit bättre både för kommunens ekonomi, möjligheterna till bättre
framkomlighet i trafiken och tagit ett större helhetsperspektiv för hela kommunen. Därför
deltog partiernas representanter inte i beslutet.
Centerpartiets, Moderaternas och Kristdemokraternas ledamöter kommer i nämnden aktivt
arbeta för att nå de mål som fullmäktige beslutat om för nämnden i sin helhet. Vi är
övertygade om att både denna nämnd och andra nämnder kan ge medborgarna god service
till en lägre kostnad, mer valfrihet och genom att ta större eget ansvar."
Erik Wiklund (V) och Bodil Brutemark (V) anmäler särskilt yttrande:
"Förslaget till verksamhetsplan och budget för gatu- och samhällsmiljönämnden baseras på
det budgetförslag som vann stöd i kommunfullmäktige, efter förslag från det
socialdemokratiskt ledda mittenstyret. Vänsterpartiet deltar därför inte i beslutet, utan
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hänvisar till vårt eget förslag till budget för Uppsala kommun."

Sammanfattning
Verksamhetsplan och budget för 2020 för Gatu- och samhällsmiljönämndens ansvar följer
den inriktning som kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2020-2022 anger.
Verksamhetsplanen beskriver det som nämnden ska arbeta efter och genomföra inom sitt
ansvarsområde samt hur nämndens ekonomiska resurser fördelas.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 19 november 2019.
Arbetsutskottet har utan eget yttrande överlämnat ärendet till nämnden.
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§109
Internkontroltplan 2020
GSN-2019-2963
Beslut
Gatu- och samhällsmiljönännnden beslutar
1. att godkänna internkontrollplan för 2020 enligt ärendets bilagda handling, samt
2. att översända planen till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Interkontrollplan har utarbetats i enlighet med reglemente för intern kontroll i Uppsala
kommun. Planen beskriver kontrollåtgärder utifrån prioriterade risker med syfte att säkra
en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som bedrivs i enlighet med tillämpliga
lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 11 november 2019.
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag till beslut.
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§ 110
Uppföljningsplan för upphandlade avtal 2020
GSN-2019-3066
Beslut
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar
1. att anta förslag till uppföljningsplan för upphandlade avtal för år 2020 enligt
ärendets bilagda handling.
Sammanfattning
Ett förslag till uppföljningsplan för 2020 avseende upphandlade avtal har tagits fram av
Stadsbyggnadsförvaltningen och staben för upphandlingar på kommunlednings-kontoret.
De utvalda avtalen är centrala för verksamheten och har stora beställningsvolymer.
Framtagandet av en uppföljningsplan följer revisionens rekommendation i rapporten
"Granskning av kontroll och uppföljning av privata utförare".
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 21 november 2019.
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag till beslut.
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§ 111
Analys och utvärdering av system och rutiner för
intern kontroll 2019
GSN-2019-1548
Beslut
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar
1. att godkänna upprättad analys och utvärdering av system och rutiner för intern
kontroll 2019, samt
2. att översända analys och utvärdering av system och rutiner för intern kontroll
2019 till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska styrelser och nämnder årligen till
kommunstyrelsen rapportera in en analys och utvärdering av sina system och rutiner
för intern kontroll. Nämndens analys för 2019 lämnas till kommunstyrelsen senast den
31 december 2019.
Med stöd av det självskattningsverktyg för intern kontroll som
kommunledningskontoret har tagit fram har följande förbättringsområden
identifierats för nämnden:
Medarbetare och chefer har tillräcklig kunskap om intern kontroll.
—

Riskanalysen är underlag för relevanta åtgärder och kontrollmoment.

—

Riskhanteringen följs upp och utvecklas.

—

Det finns kontrollmoment som åtgärdar riskerna.

—

Resultatet av åtgärderna följs upp och rapporteras.

Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 18 november 2019.
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag till beslut.
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§113
Riktlinjer för sittplatser på allmän plats i Uppsala
kommun
GSN-2019-3065
Beslut
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar
1.

att godkänna förslaget till riktlinjer för sittplatser på allmän plats i Uppsala
kommun.

Sammanfattning
Riktlinjerna ska säkerställa att Uppsala kommuns sittplatser uppfyller invånares behov av
tillgängliga sittplatser både vad gäller utformning och intervall. Kommunens sittplatser skall
vara icke exkluderande.
Syftet är att skapa en tydligare samsyn och långsiktighet vad gäller vilken kvalitet som ska
eftersträvas i planering, projektering och förvaltning av kommunens sittplatser samt hur
våra befintliga sittplatser skall förvaltas och utvecklas.

Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 10 december 2019.
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag till beslut.
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§114
Gågata Södra
GSN-2019-2641
Beslut
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar
1.

att igångsättningstillstånd ges för anläggande av gågatan södra (Kungsängsgatan)
mellan Stora Torget och Bangårdsgatan samt delar av Smedsgräns och Bredgränd i
riktning mot Östra Ågatan.

Sammanfattning
Ombyggnad av gågata södra (Kungsängsgatan) mellan Stora Torget och Bangårdsgatan
samt delar av Smedsgräns och Bredgränd i riktning mot Östra Ågatan till en kostnad cirka 31
mkr. Ombyggnaden kommer utföras av Uppsala kommun egen regi.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 18 november 2019.
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag till beslut.
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§115
Motion av Mia Nordström (C) om solcellstunnel
vid Kungsängsbron
GSN-2019-2903
Beslut
Gatu- och samhällsnniljönämnden föreslår fullmäktige besluta
1.

att avslå motionen.

Reservation
Jonas Petersson lämnar reservation till förmån försitt eget yrkande.
Yrkanden
Jonas Petersson (C) yrkar bifall till motionen.
Rickard Malmström (MP) yrkar bifall till det liggande förslaget.
Beslutsgång
Ordförande ställer Jonas Peterssons (C) yrkande mot sitt eget yrkande. Gatu- och
samhällsmiljönämnden bifaller ordförandens förslag.
Sammanfattning
Mia Nordström (C) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 5
november 2018 att solceller i form av bullerdämpande åtgärder på Kungsängsbron uppförs.

Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 9 september 2019.
Arbetsutskottet har utan eget yttrande överlämnat ärendet till nämnden.
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§116
Motion av Rebecka Tyrheim (SD) om att inrätta
fler MC-parkeringar i Uppsala kommun
GSN-2019-2964
Beslut
Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslår fullmäktige besluta
1.

att avslå motionen.

Sammanfattning
Rebecka Tyrheim (SD) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 29 april 2019
•
•

att kommunen ska undersöka vilka förutsättningar som finns för inrättandet av fler
mc-parkeringar i Uppsala kommun, samt
att kommunen ska undersöka vilka förutsättningar som finns att likställa tiden för
att parkera sin motorcykel med den anpassningsbara tiden för bilparkeringar.

Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 10 oktober 2019.
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag till beslut.
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§117
Motion av Tobias Smedberg (V) om mer vatten åt
Uppsalaborna
GSN-2019-2965
Beslut
Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslår fullmäktige besluta
1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet, samt
2. att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att utreda frågan och återkomma
till kommunstyrelsen senast i maj 2020.

Sammanfattning
Tobias Smedberg (V) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 27 maj 2019 att Uppsala Vatten och Avfall AB samt gatu- och
samhällsmiljönämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till att upprätta offentliga
vattenposter i Uppsala kommun.

Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 10 oktober 2019.
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag till beslut.
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§118
Revidering av gatu- och samhällsmiljönämndens
sammanträdestider 2020
GSN-2019-2505
Beslut
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar
1.

att flytta sammanträdestiderna den 13 februari till den 12 februari klockan 18.00;
den 19 maj till den 20 maj klockan 08.30; den 22 oktober till 21 oktober klockan
18.00.

Sammanfattning
Gatu- och sannhällsmiljönämnden har beslutat om sammanträdestider för 2020. Det finns
ett behov av att flytta nämndens sammanträdestider den 13 februari, 19 maj och den 22
oktober till den 12 februari, 20 maj och den 21 oktober.

Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 12 december 2019.
Arbetsutskottet har inte berett ärendet.
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§119
Bidrag till drift av väg i Lindbacken, yttrande
avseende laglighetsprövning
GSN-2019-1517
Beslut
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar
1.

att avge yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 5963-19 enligt ärendets bilaga 1.

Sammanfattning
Södra Lindbackens samfällighetsförening har ansökt om nettokostnadsbidrag i maj
2019 vilket avslogs av nämnden. Föreningen har därefter överklagat till
förvaltningsrätten som förelagt kommunen att inkomma med ett yttrande.
Kommunen har beviljats anstånd till den 20 december.

Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 5 december 2019.
Arbetsutskottet har inte berett ärendet.
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§120
Information om färdtjänstupphandling
Beslut
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar
1.

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Roger Lindström, områdeschef informerar om genomförd färdtjänstupphandling.
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§121
Delegationsbestut för perioden 2019-11-04 till
2019-12-08
Beslut
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar
1.

att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 2019-11-04 till 2019-12-08
till protokollet.

Sammanfattning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lokala trafikföreskrifter
Grävtillstånd
Fordonsflyttar
Särskild kollektivtrafik (redovisas endast i pärm på mötet)
P-tillstånd för rörelsehindrade (redovisas endast i pärm på mötet)
Upphandlingar över 500 tkr
Uppsägning av hyresavtal
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§122
Anmälningsärenden för perioden 2019-11-04 till
2019-12-08
Beslut
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar
1.

att lägga förteckning över anmälningsärenden för perioden 2019-11-04 till 2019-1208 till protokollet.

Sammanfattning
1. Nya ärenden
2. Protokoll gatu- och samhällsmiljönämnden den 14 november 2019 (uppsala.se)
3. Protokoll gatu- och samhällsmiljönämndens arbetsutskott den 5 december (Insidan
senare)
4. Kommunrevisionen: Granskning av kommunens mål- och resultatstyrning
5. Kommunrevisionen: Granskning av kommunens interna kontroll

Detaljplaner för kännedom till nämnden:
Detaljplan för Länna gård, samråd 9 december 2019 - 31 januari 2020
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§123
Inbjudan till beredningskonferens för program
och handlingsplan för äldrevänlig kommun
Beslut
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar
1.

att utse Rickard Malmström (MP), Hilde Klasson (S) och Jonas Petersson (C) att
delta i beredningskonferensen för program och handlingsplan för äldrevänlig
kommun den 21 januari 2020.

Sammanfattning
Beredningskonferensen för program och handlingsplan för äldrevänlig kommun den 21
januari 2020 är på Stationsgatan 12 i matsalen, vån 7, klockan 17.00 - 19.00.
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§,124 Övrigt
Ordförande Rickard Malmström (MP) önskar alla en riktigt god jul!
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