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

Besöksadress: Stadshusgatan 2 

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 
onsdagen den 30 mars 2022 

Plats och tid  

Stadshuset, KS-salen 5:E11, klockan  18:00-20:15 

Paragrafer  

14-26 

Justeringsdag  

Tisdagen den 5 april 2022 

Underskrifter 

 

 

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

Rickard Malmström, ordförande 

 

 

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

Jonas Petersson, justerare 

 

 

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

Susanna Nordström, sekreterare 

Gatu- och samhällsmiljönämnden Datum: 

Protokoll 2022-03-30 
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Gatu- och samhällsmiljönämnden Datum: 

Protokoll 2022-03-30 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

Närvarande 

Beslutande 

Rickard Malmström (MP), ordförande 

Hilde Klasson (S), 1:e vice ordförande 

Jonas Petersson (C), 2:e vice ordförande 
Andreas Hallin (S) 
Birgitta Holmlund (S) 

Jens Nilsson (S) 
Fredrik Björkman (M) 

Bodil Brutemark (V) 
Erik Wiklund (V) 
Mattias Jansson (SD) 

John Manders (M), tjänstgörande ersättare 
Per Eric Rosén (MP), tjänstgörande ersättare 

Martin Wisell (KD), tjänstgörande ersättare 

Ej tjänstgörande ersättare 

Inger Söderberg (M) 

Övriga närvarande 

Anna Axelsson, biträdande stadsbyggnadsdirektör 

Annila Axelsson, avdelningschef Gata, park och natur 
Roger Lindström, områdeschef Drift 

Tove Västibacken, enhetschef Trafik och samhälle  

Alva Herdevall, projektledare, närvarar på distans 
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§ 14 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

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

protokoll tisdagen den 5 april 2022.  
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§ 15 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden besluta 

1. att lägga till ärende om ändrad sammanträdestid för arbetsutskottet,  

2. att lägga till frågor från Jonas Petersson (C) och Andreas Hallin (S),  

3. att i övrigt fastställa utsänd föredragningslista. 
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Protokoll 2022-03-30 
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§ 16  

Upphandling av entreprenör för Östra 
salabacke etapp 3 skede 1 

GSN-2022-00168 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att påbörja upphandling av entreprenör för anläggandet av tredje etappen av 

Östra sala backe, samt 

2. att delegera till förvaltningens direktör att utse entreprenör. 

Sammanfattning 

Inom stadsbyggnadsprojektet Östra sala backe har det tagits fram en ny detaljplan för 

etapp 3a. Denna upphandling avser utbyggnad av infrastruktur för Östra sala backe 

etapp 3. I området ska gator och övrig allmänplatsmark samt ledningar anläggas för att 

möjliggöra för bostadsbebyggelse, förskola och verksamheter inom området. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 28 februari 2022 

• Bilaga 1 – FU_ÖSB3_1 (förfrågningsunderlag) 

• Bilaga 2 – illustrationsplan_ösb3 

• Bilaga 3 – AF-delen (utdrag ur Tendsign 20220228) 

Yrkanden 

Fredrik Björkman (M) yrkar bifall till att-sats ett (1) och på följande ändring av att-sats 
två (2): 

att upphandlingsutskottet ska fatta beslut om tilldelning av entreprenör.  

Rickard Malmström (MP) yrkar avslag till Fredrik Björkmans (M) ändringsyrkande samt 
bifall till liggande förslag.  

Jonas Petersson (C) och Martin Wisell (KD) yrkar bifall till Fredrik Björkmans (M) 

ändringsyrkande.  
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Protokoll 2022-03-30 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

Beslutsgång 

Ordföranden ställer att-sats ett (1) mot avslag och finner att gatu- och 
samhällsmiljönämnden bifaller detsamma.  

Ordföranden ställer därefter det liggande förslagets att-sats två (2) mot Fredrik 

Björkmans (M) ändringsyrkande och finner att gatu- och samhällsmiljönämnden 

bifaller det liggande förslagets att-sats två (2).  

Votering begärs och genomförs 

Bifall till liggande förslagets att-sats två (2) röstar JA, bifall till Fredrik Björkmans (M) 

ändringsyrkande i att-sats två (2) röstar NEJ.  

Med 8 JA-röster och 5 NEJ-röster finner ordföranden att gatu- och 

samhällsmiljönämnden bifaller det liggande förslagets att-sats två (2).  

Följande röstar ja: Rickard Malmström (MP), Hilde Klasson (S), Andreas Hallin (S), 
Birgitta Holmlund (S), Jens Nilsson (S), Per Eric Rosén (MP), Bodil Brutemark (V) och 

Erik Wiklund (V).  

Följande röstar nej: Jonas Petersson (C), John Manders (M), Fredrik Björkman (M), 

Martin Wisell (KD) och Mattias Jansson (SD).  

Reservation 

Fredrik Björkman (M), Jonas Petersson (C), John Manders (M) och Martin Wisell (KD) 
reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar oss mot andra att 
satsen i beslutet, att delegera till förvaltningens direktör att utse entreprenör. Vi 

menar att tilldelningsbeslutet är av ett sådant stort uppskattat belopp, 65 miljoner, 

att tilldelningsbeslutet egentligen skulle ligga på nämndens ansvar. Vi kan förstå att 
det av praktiska skäl både måste gå snabbt och att det kan finnas känslig 
information som måste behandlas under sekretess, även om det inte framförs i 

föredragningen. Vi föreslår därför att tilldelningsbeslutet delegeras till 

upphandlingsutskottet, tillika nämndens arbetsutskott. 

Nämndens arbetsutskott har enligt beslutad delegationsordning delegation på 

tilldelningsbeslut upp till 20 miljoner medan stadsbyggnadsdirektörens 

beloppsgräns för tilldelningsbeslut är maximalt 10 miljoner. 

Riskerna vi ser med att frångå den beslutade delegationsordningen är att 

kommunens invånare tappar i förtroende för den representativa demokratin som 
bland annat har i sitt uppdrag att ha uppsikt över kommunens ekonomi. Denna 

kontrollmöjlighet minskar genom att delegera beslutet till förvaltningens direktör. 
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Även om entreprenadens kostnader kommer tas ut som exploateringsavgifter från 
företagen som bygger bostadsrätter och hyresrätter så kommer det till slut påverka 
priset för de som köper sin bostadsrätt eller hyr sin lägenhet i området. 
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§ 17  

Yttrande över promemorian Parkering av 
elsparkcyklar 

GSN-2022-00216 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att avge yttrande till Infrastrukturdepartementet.  

Sammanfattning 

Infrastrukturdepartementet har remitterat promemorian Parkering av 

elsparkcyklar för yttrande senast den 25 april 2022. 

 
I promemorian föreslås att det införs ett förbud mot att parkera elsparkcyklar på 

gång och cykelbanor annat än vid uppställningsplatser avsedda för cyklar. Syftet 
med förslaget är att förebygga problemet med bristfälligt parkerade elsparkcyklar 
på gång och cykelbanor som lett till en försämrad framkomlighet och 

trafiksäkerhet för övriga oskyddade trafikanter. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 4 mars 2022 

• Bilaga, Yttrande över promemorian Parkering av elsparkcyklar 

Yrkande 

John Manders (M) yrkar avslag till liggande förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer det liggande förslaget mot John Manders avslagsyrkande och 

finner att gatu- och samhällsmiljönämnden bifaller det liggande förslaget.  
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§ 18  

Svar på motion om sexistisk och rasistisk 
reklam från Lovisa Johansson (FI) och Stina 
Jansson (FI) 

GSN-2022-00370 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Lovisa Johansson och Stina Jansson (båda FI) föreslår i en motion väckt 9 december 

2019 att Uppsala kommun ska införa ett förbud mot könsdiskriminerande, sexistisk 
och rasistisk reklam i offentlig miljö på de reklampelare Uppsala kommun kan styra 

över.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 7 februari 2022 

• Bilaga, Motion om sexistisk och rasistisk reklam från Lovisa Johansson (FI) och 
Stina Jansson (FI) 
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§ 19  

Svar på motion om att öka antal träd i 
Centrala staden från Lisen Burmeister (SD) 

GSN-2022-00373 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

1.      att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Lisen Burmeister (SD) föreslår i en motion väckt vid fullmäktiges sammanträde den 13 

september 2022 att kommunen ser över möjligheten att plantera fler träd på befintliga 

platser i innerstaden samt att i detaljplaner beakta antalet träd, förorda att träd 
planeras där det finns möjlighet och att en spridning av olika arter av träd beaktas vid 

plantering.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 25 januari 2022 

• Bilaga, Motion om att utöka antal träd i centrala staden från Lisen Burmeister 
(SD) 
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§ 20  

Svar på initiativärende om 
cykelparkeringsgaraget 

GSN-2021-03212 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att avslå förslaget i initiativärendet om att pröva en överföring av drift av 

cykelparkeringsgaraget till Uppsala parkerings AB. 

Sammanfattning 

Fredrik Björkman (M) och Mats Gyllander (M) förslår i ett initiativärende att nämnden 

prövar en överföring av drift av cykelparkeringsgaraget, inklusive avgiftshanteringen 
med mera till Uppsala parkerings AB.  

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 24 februari 2022. 

Yrkanden 

Fredrik Björkman (M), Jonas Petersson (C) och Martin Wisell (KD) yrkar bifall till 

initiativet.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Fredrik Björkmans (M) med fleras 

yrkande om bifall till initiativet och finner att gatu- och samhällsmiljönämnden bifaller 

det liggande förslaget. 
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§ 21 

Informationsärenden 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Överföring av färdtjänst till Regionen, föredragande Roger Lindström, områdeschef, 10 
min inklusive frågor  

 

Information och lägesrapport om detaljplanerna för Spårväg gällande Ultunabrom  

och gestaltningsprogram, föredragande Alva Herdevall, projektledare, 30 min  
inklusive frågor  

 

Information om tillståndsprövning och hantering av elsparkcyklar, föredragande  

Roger Lindström, områdeschef, 20 min inklusive frågor  
 

Samarbetsprojekt Banja Luka, föredragande Tove Västibacken, enhetschef, 10 min 
inklusive frågor  
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§ 22  

Delegationsbeslut för perioden 2022-01-31 till 
2022-03-20 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 2022-01-31 till 2022-

03-30 till protokollet.  

Sammanfattning 

Följande delegationsbeslut anmäls vid nämnden: 

Delegationsförteckning gatu- och samhällsmiljönämnden 31 januari – 20 mars 

2022 

Fordonsflyttar 

P-tillstånd rörelsehindrade 

Särskild kollektivtrafik  

Avrop från ramavtal 

Beställningar avrop  

 

 

 

  

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
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§ 23 

Anmälningsärenden för perioden perioden 
2022-01-31 till 2022-03-20 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över anmälningsärenden för perioden 2022-01-31 till 

2022-03-30 till protokollet. 

Sammanfattning 

Följande anmälningsärenden anmäls vid nämnden: 

Månadsuppföljning per februari 

Nya ärenden  

Arbetsutskottets protokoll den 23 mars 2022  

Detaljplaner för kännedom till nämnden: 

Detaljplan för Del av Edshammar 9:1, sydöstra Vattholma, samråd 11 mars – 22 

april 2022 

Detaljplan för Del av kvarteret Sämund, samråd 21 mars – 2 maj 2022 

 

  

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
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§ 24 

Deltagande konferens och möten 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att Jens Nilsson (S) deltar vid beredningskonferens för avfallsplan den 3 maj 

2022.  

Sammanfattning 

Gatu- och samhällsmiljönämnden har fått en inbjudan till beredningskonferens för 

avfallsplan. Konferensen är den 3 maj, klockan 15:30 i Kommunfullmäktigesalen i 

Stadshuset.   
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§ 25 

Frågor från nämndens ledamöter 
Följande frågor anmäls och besvaras vid nämnden den 30 mars 2022: 

Fråga från Jonas Petersson (C) om krisberedskap och krigsberedskap:  

Jag skulle vilja få en redovisning av vilka uppgifter nämnden kommer hjälpa till med 

och vilka rutiner som finns i händelse av allvarlig kris eller krig. Kommer personal 
under nämndes ansvarsområde till exempel hjälpa till att transportera latriner om 

avloppssystemet inte går att använda? Kommer det finnas spadar i alla 
kommunens bilar för att de ska kunna flytta på enklare hinder? Det går att gå väldigt 

djupt i planeringen men en översiktlig bild av rutiner och ansvarsområden skulle jag 

önska till maj-nämnden.  

Fråga från Jonas Petersson (C) om gågator och sommargator: 

Hur ligger vi till med planeringen? Efter ett antal lyckade år med sommargator så 

skulle det vara bra att veta att planeringen rullar på. Inför sommaren fanns det en 
stor enighet om att förlänga gågatan, Svartbäcksgatan, norr om S:t Olofsgatan. Hur 

går den planeringen nu? 

Fråga från Andreas Hallin (S) om cykeltvätt: 

När och om ska cykeltvätten i cykelgaraget lagas. Varför har den varit sönder så 
länge? 
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§ 26 

Ändrad sammanträdestid för arbetsutskottet 

GSN-2021-02591 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att flytta sammanträdestiden för arbetsutskottet den 27 april från klockan 

08:30 till klockan 08:00. 

Sammanfattning 

Gatu- och samhällsmiljönämnden har beslutad om sammanträdestider för 2022 för 

nämnden och dess tillhörande utskott. Det finns ett behov att flytta fram tiden för 
arbetsutskottet den 27 april från klockan 08:30 till klockan 08:00.  


