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Uppsala 
kommun 

Sida 2 (16) 

Gatu- och sa mhällsmiljönämnden Datum: 
Protokoll 2020-05-20 

Närvarande 

Beslutande 

Rickard Malmström (MP), ordf., deltar på distans 
Hilde Klasson (S), 1:e vice ordf., deltar på distans 
Jonas Petersson (C), 2:e vice ordf., deltar på distans 
Hannes Beckman (M), deltar på distans 
Andreas Hallin (S), deltar på distans 
Birgitta Holmlund (S), deltar på distans 
Jens Nilsson (S), deltar på distans 
Susanne Eriksson (L), deltar på distans 
Fredrik Björkman (M), deltar på distans 
Martin Wisell (KD), deltar på distans 
Bodil Brutemark (V), deltar på distans 
Erik Wiklund (V), deltar på distans 
Anna-Karin Vaz Contreiras (KD), tjänstg. ersättare, deltar på distans 

Ej tjänstgörande ersättare 

Per Ekegren (L), deltar på distans 
Per Eric Rosen (MP), deltar på distans 
Andrea Byding (MP), deltar på distans 
Magnus Malmström (V), deltar på distans 
Mats Gyllander (M), deltar på distans 

Övriga närvarande 

Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör, deltar på distans 
Annila Bexelius, avdelningschef, deltar på distans 
Roger Lindström, områdeschef, deltar på distans 
Tove Västibacken, enhetschef, deltar på distans 
Patrik Österbring, enhetschef, deltar på distans 
Åsa Hedin, enhetschef, deltar på distans 
Johan Eriksson, miljöstrateg, deltar på distans 
Rune Wåhlin, trafikingenjör, deltar på distans 
Emma Hiigard, projektledare, deltar på distans 
Towa Widh, controller, deltar på distans 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkand e 
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Uppsala 
kommun 

Sida 3 (16) 

Gatu- och samhällsmiljönämnden Datum: 
Protokoll 2020-05-20 

§36 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att utse Jonas Petersson (C) att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll den 26 maj 2020. 

Justerandes signatur 

n i A 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 4 (16) 

Gatu- och samhällsmiljönämnden 
Protokoll 

Datum: 
2020-05-20 

§37 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att lägga till ärendet Närvaro genom deltagande på distans i sammanträden 
med nämndens utskott, 

2. att lägga till ärendet Förlängning av tillfällig ändring av parkeringsavgift i city 
3. att lägga till ärendet Förlängning av avgiftsfria enskilda resor i färdtjänsten, 
4. att i övrigt godkänna utsänd föredragningslista. 

Utdragsbestyrkande Justerandes signatur 



Uppsala 
kommun 

Sida 5 (16) 

Gatu- och samhällsmiljönämnden Datum: 
Protokoll 2020-05-20 

§38 

Månadsuppföljning per april 2020 

GSN-2020-00572 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att godkänna den ekonomiska månadsuppföljningen per april 2020. 

Sammanfattning 

Periodens resultat är ett överskott om 38,5 miljoner kronor, vilket är en positiv 
awikelse i förhållande till budget för perioden. Avvikelser återfinns främst inom 
verksamheterna för drift och underhåll och beror till stor del på lägre driftkostnader 
avseende vinterväghållningen än budgeterat, 31 miljoner kronor. Nämnden har också 
tagit kostnader för totalt 5,7 miljoner kronor till följd av den inventering av pågående 
projekt som påbörjades under 2019 och som har fortsatt under början av året. 
Resultatutvecklingen är i linje med helårsprognosen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-13 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 6 (16) 

Gatu- och samhälismiljönämnden Datum: 
Protokoll 2020-05-20 

§39 

Nybyggnad av Rosendat etapp 4 
GSN-2020-00407 

Beslut 

Gatu- och sannhällsmiljönämnden beslutar 

1. att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att påbörja upphandling av 
entreprenör för nybyggnad av Rosendal etapp 4. 

Sammanfattning 

Upphandlingen avser nybyggnad av allmänplatsmark i etapp 4, norra Rosendal. Inom 
området ska det anläggas VA-ledningar, gator samt gång- och cykelvägar i enlighet 
med detaljplanen för området. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-12 
Bilaga 1: Översiktskarta etapp 4 Rosendal 
Bilaga 2: FU Mängdförteckning 
Bilaga 3: FU Gatusektion 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

eu . ha 



Uppsala 
kommun 

Sida 7 (16) 

Gatu- och samhällsmiljönämnden 
Protokoll 

Datum: 
2020-05-20 

§40 

Förslag till nya parkeringsregleringar i Sala 
Backe, Svartbäcken och Tuna Backar 

GSN-2020-00926 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att införa förbud mot att parkera fordon i område inom Sala Backe, Svartbäcken 
och Tuna Backar, 

2. att införa tidsbegränsad parkering, avgiftsbelagd parkering samt 
boendeparkering inom Sala Backe, Svartbäcken och Tuna Backar. 

Reservation 

Jonas Petersson (C), Hannes Beckman (M) och Martin Wisell (KD) reserverar sig mot 
beslutet för att ärendet ska kompletteras med ytterligare information om vad beslutet 
innebär: 

Hur många platser kommer att försvinna? 

Har en trafikanalys gjorts på varje del som ska regleras och med motiverar införandet 
av parkeringsavgift? 

Är det motiverat att ha samma avgift för alla gator eller kan en differentierad taxa 
införas för att reglera trafiken och framkomligheten? 

Yrkande 

Jonas Petersson (C), Hannes Beckman (M) och Martin Wisell (KD) yrkar i första hand på 
återremiss och i andra hand på avslag i ärendet. 

Rickard Malmström (MP) yrkar avslag på Jonas Peterssons med fleras yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först ärendets avgörande idag mot återremiss och finner att 
ärendet ska avgöras idag. 

Utdragsbestyrkande Justerandes signatur 



Uppsala 
kommun 

Sida 8 (16) 

Gatu- och samhällsmiljönämnden 
Protokoll 

Datum: 
2020-05-20 

Ordförande ställer därefter det liggande förslaget mot avslag och finner att gatu- och 
samhällsmiljönämnden bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

Med en ökad förtätning av staden ökar också behovet av att reglera hur parkering får 
göras. Det pågår därför en kontinuerlig översyn av parkeringssituationen i olika 
områden. Översynen görs utifrån den antagna Parkeringspolicyn med det 
övergripande målet om att öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik samt att 
trafikens miljöbelastning ska minska. Hanteringen av parkeringen ska verka i riktning 
mot en god sammanvägd tillgänglighet för samtliga trafikslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-13 

Utdragsbestyrkande Justerandes signatur 



Uppsala 
kommun 

Sida 9 (16) 

Gatu- och sa mhällsmiljönämnden 
Protokoll 

Datum: 
2020-05-20 

§41 

Planering av ett nytt tillgänglighetsanpassat 
naturbad med lekplats mellan Vårdsätrabadet 
och Lyssnaängsbadet 

GSN-2020-00540 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att fortsätta med planeringen för att anlägga ett nytt tillgänglighetsanpassat 
naturbad i zon C, 

2. att begära planbesked för ett nytt naturbad väster om Ekolnsnäs (i zon C). 

Sammanfattning 

Möjlighet och tillgång till bad är något som många uppsalabor anser är viktigt och det 
blir extra tydligt varma sommardagar då de kommunala badplatserna är fulla av 
besökare. För att minska trycket på befintliga badplatser samt förbättra möjligheterna 
till bad för personer med funktionsnedsättning planeras det för att iordningställa ett 
nytt bad på en plats mellan Lyssnaängsbadet och Vårdsätrabadet. 

Förutsättningarna för placering av ett nytt naturbad har utretts inom tre olika zoner. 
Zonerna är valda då de ligger på mark som är kommunalt ägd och i stora drag har rätt 
förutsättningar för ett friluftsbad. 

Iden utredning som gjorts har arbetsgruppen kommit fram till att den lämpligaste 
zonen att placera badet på är zon C. För att kunna fortsätta planeringen behöver en 
begäran om planbesked för en ny detaljplan lämnas in till Plan- och 
Byggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-23 
Bilaga 1: Rapport MoB uppdrag Nytt tillgänglighetsanpassat naturbad i Vårdsätra 
Bilaga 2: Förslag på utformning 

Utdragsbestyrkande Justerandes signatur 



Uppsala 
kommun 

Sida 10 (16) 

Gatu- och samhällsmiljönämnden Datum: 
Protokoll 2020-05-20 

§42 

Närvaro genom deltagande på distans i 
sammanträden med nämndens utskott 

GSN-2020-01298 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att tillåta närvaro på distans i sammanträden med styrelsens/nämndens 
utskott, 

2. att distansdeltagande ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på 
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på 
lika villkor, 

3. att det ska föreligga särskilda skäl för att deltagande på distans ska få ske, 
4. att förhandsanmälan om deltagande på distans ska ske tre dagar före 

utskottssa m m a nträdet, 
5. att ordföranden i utskottet avgör om deltagande på distans ska medges, samt 
6. att detta beslut ska gälla till den 31 december 2020, eller tills annat beslutas. 

Yrkande 

Hannes Beckman (M), Jonas Petersson (C) och Martin Wisell (KD) yrkar att punkt 3-6 
ska strykas i förslaget. 

Martin Wisell (KD) yrkar att det tekniska ska regleras formellt. 

Rickard Malmström (MP) yrkar avslag på Hannes Beckmans (M) med fleras yrkande. 

Rickard Malmström (M) yrkar avslag till Martin Wisells (KD) yrkande. 

, Beslutsgång 

Ordförande ställer först Martin Wisells (KD) yrkande mot avslag och finner att gatu- och 
samhällsmiljönämnden avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Hannes Beckmans (M) med fleras yrkande mot det liggande 
förslaget och finner att gatu- och samhällsmiljönämnden bifaller det liggande 
förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 11 (16) 

Gatu- och samhällsmiljönämnden 
Protokoll 

Datum: 
2020-05-20 

Sammanfattning 

Under föreliggande extraordinära förhållanden har frågan om deltagande på distans 
för ledamöter och ersättare i nämnders utskott, aktualiserats. Gällande kommunallag 
medger närvaro genom deltagande på distans i sammanträden med 
kommunfullmäktige och nämnd. Frågan om utskott får ha sammanträde på distans, är 
inte reglerad i kommunallagen och berörs inte i lagens förarbeten. Närvaro genom 
deltagande på distans förutsätter att nämnden beslutar om att tillåta det och beslutar 
på vilket sätt deltagandet ska ske samt vad som i övrigt ska gälla för sådant 
deltagande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-18 

Utdragsbestyrkand e Justerandes signatur 



Uppsala 
kommun 

Sida 12 (16) 

Gatu- och samhällsmiljönämnden Datum: 
Protokoll 2020-05-20 

§43 

Förlängning av tillfällig ändring av 
parkeringsavgift i city 

GSN-2020-00948 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att krisledningsnämndens beslut den 2 april §21 om att införa parkeringsavgift 
på 1 kr/timme i zon A de två första timmarna fortsätter gälla tillsvidare och som 
längst till och med 31 augusti 2020, 

2. att rekommendera Uppsala Parkerings AB att göra motsvarande för bolagets 
P-hus i zon A, samt 

3. att beslutet ska verkställas under förutsättning att kostnaderna även 
fortsättningsvis bärs av kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Den 2 april 2020 §21 beslutade krisledningsnämnden om tillfälliga sänkningar av 
parkeringsavgiften i city. Beslutet gällde parkeringar på gatumark, allmän platsmark, 
som kommunen förfogar över. Beslutet gäller till och med 31 maj. Intäktsbortfallet av 
uteblivna parkeringsavgifter uppskattas till mellan 0,5 och 0,9 miljoner kronor per 
månad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-15 
Bilaga: Flödesmätningar i city och parkeringstransaktioner 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 13 (16) 

Gatu- och samhällsmiljönämnden Datum: 
Protokoll 2020-05-20 

§44 

Förlängning av avgiftsfria enskilda resor i 
färdtjänsten 

GSN-2020-01088 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att kommunen ska avstå från att ta ut tillkommande egenavgift vid färdtjänst 
och omsorgsresor som görs enskilt till och med 16 augusti 2020, samt 

2. att delegera beslut om förlängning till gatu- och samhällsmiljönämnden, dock 
längst till och med 31 december 2020. 

Yrkande 

Jonas Petersson (C) yrkar att den 16 augusti 2020 i första att-satsen ändras till den 27 
augusti 2020. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Jonas Peterssons (C) ändringsyrkande mot avslag och finner att 
gatu- och samhällsmiljönämnden avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter det liggande förslaget mot avslag och finner att gatu- och 
samhällsmiljönämnden bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 16 april 2020 §156 att kommunen ska avstå från att 
ta ut den egenavgift som normalt tas ut för att åka ensam i kommunens särskilda 
kollektivtrafik. Syftet är att minska risken för smittspridning mellan passagerare under 
covid19-pandemin. Beslutet var tidsbegränsat till och med den 9 juni och föreslås nu 
förlängas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 14 (16) 

Gatu- och samhällsmiljönämnden 
Protokoll 

Datum: 
2020-05-20 

§45 

Delegationsbeslut för perioden 13 april 2020 
till 10 maj 2020 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 13 april 2020 till 10 
maj 2020 till protokollet. 

Sammanfattning 

Delegationsförteckning gatu- och samhällsmiljönämnden 13 april - 10 maj 
Fordonsflyttar 
Särskild kollektivtrafik (redovisas endast i pärm på mötet) 
P-tillstånd för rörelsehindrade (redovisas endast i pärm på mötet) 
Beställningar Avrop 2020 

Utdragsbestyrkand e Justerandes signatur 
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kommun 

 
Sida 15 (16) 

Gatu- och samhällsmiljönämnden 
Protokoll 

Datum: 
2020-05-20 

 

§46 

Anmälningsärenden för perioden för perioden 
13 april 2020 till 10 maj 2020 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över anmälningsärenden för perioden 13 april 2020 till 10 
maj 2020 till protokollet. 

Sammanfattning 

- Nya ärenden 
- Protokoll gatu- och samhällsmiljönämnden den 23 april 2020 (uppsala.se) 

Protokoll gatu- och samhällsmiljönämndens arbetsutskott den 12 maj 2020 
(Insidan senare) 

- Nämndinitiativ från SD om hastighetsdämpande åtgärder på väg 654 
- Protokoll Kommunala handikapprådet den 13 mars 2020 
- Kommunrevisionen: Granskning av hantering och kontroll av anställdas 

bisysslor 
- Kommunrevisionen: Granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen 
- Protokollsutdrag Krisledningsnämnden den 8 april 2020: § 27 Avgiftsfria 

enskilda resor i färdtjänsten 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige den 16 april 2020: § 156 Avgiftsfria 
enskilda resor i färdtjänsten 

Detaljplaner för kännedom till nämnden: 

Detaljplan för del av Sjöhagen, Almunge, samråd 6 maj - 17 juni 2020 

Detaljplan för Östra Sala backe, etapp 3 a, samråd 6 maj - 17 juni 2020 

Utdragsbestyrkande Justerandes signatur 



Uppsala 
kommun 

Sida 16 (16) 

Gatu- och samhällsmiljönännnden Datum: 
Protokoll 2020-05-20 

§47 

Informationsärenden 

Beslut 

Gatu- och samhältsmiljönämnden beslutar 

1. att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Följande informationsärenden föredras på nämnden: 

Information om arbetet kring frilufts- och naturområden, föredragande enhetschefÅsa 
Hedin 

Information om årets beläggningsprogram, föredragande projektledare Emma Hijgard 

Föroreningsåtgärder i gamla järnbruk - Bennebol och Vällnora, föredragande 
miljöstrateg Johan Eriksson 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkand e 
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