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kommun 

Sida 2 (16) 

Gatu- och samhällsmiljönämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-12 

Närvarande 

Beslutande 

Rickard Malmström (M P), ordf. 
Hilde Klasson (S), 1:e vice ordf. 
Jonas Petersson (C), 2:e vice ordf. 
Hannes Beckman (M) 
Andreas Hallin (S) 
Birgitta Holmlund (S) 
Jens Nilsson (S) 
Susanne Eriksson (L) 
Martin Wisell (KD) 
Bodil Brutemark (V), §§ 1-7 
Erik Wiklund (V) 
Thomas Sundström (SD) 
Hanna Strömberg (M), tjänstgörande ersättare 
Magnus Malmström (V), §§ 8-12 

Ej tjänstgörande ersättare 

Sara Gille (S) 
Per Ekegren (L) 
Per Eric Rosen (MP) 
Andrea Byding (MP) 
Fredrik Björkman (M) 
Magnus Malmström (V), §§ 1-7 

Övriga närvarande 

Mats Norrbom, Stadsbyggnadsdirektör 
Annila Bexelius, Avdelningschef 
Roger Lindström, Områdeschef 
Tove Västibacken, Enhetschef 
Towa Widh, Controller 
Anders Larsson, Projektledare 
Daniel Fritz, Trafikplanerare 
Johanna Wiklander, Strategisk samhällsplanerare 
Martina Nedström, Trafikplanerare 
Ellinor Wik, Trafikplanerare 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Gatu- och sa mhä Ilsmiljönä mnden Datum: 
Protokoll 2020-02-12 

§1 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att utse Jonas Petersson (C) att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll den 18 februari. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Datum: 
2020-02-12 

 

§2 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att lägga till fordonsflyttar under rubriken delegationsbeslut, 

2. att i övrigt fastställa utsänd föredragningslista. 

Utdragsbestyrkande Justerandes signatur 
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Gatu- och samhällsmiljönämnden 
Protokoll 

Datum: 
2020-02-12 

 

§3 

Informationsärenden 
Gatu- och samhällsmiljönämnden noterar följande information: 

Information om platsutvecklingen stora torget, Anders Larsson, 5 min 

Cykelbokslut 2019, Daniel Fritz, 10 min 

Information om FÖP sydöstra stadsdelarna, föredragande Johanna 
Wiklander, 30 min 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Gatu- och samhällsnniljönännnden Datum: 
Protokoll 2020-02-12 

§4 

Årsredovisning 2019, bokslut och 
verksamhetsuppföljning 

GSN-2020-00098 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att godkänna upprättad årsredovisning innehållande ekonomiskt bokslut och 
uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag, riktade satsningar, 
planer och program per december 2019 enligt bilagd handling med diarienummer 
GSN-2020-00098, 

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

3. att översända uppföljningen till Kommunstyrelsen. 

Särskilt yttrande 

Jonas Petersson (C), Hannes Beckman (M), Hanna Strömberg (M) och Martin Wisell (KD) 
anmäler särskilt yttrande enligt följande: 

"Årsredovisning 2019 visar på ett kraftigt underskott, något som är ovanligt för 
nämnden sett ur ett historiskt perspektiv som vanligtvis brukar visa på ett visst 
överskott. Underskottet består till största del av tidigare års projekt som i 2019 års 
redovisning varit tvungna att redovisas som driftmedel istället för investeringar. Det 
visar på vikten av att styrningen och framför allt planeringen av projekt kraftigt måste 
bli betydligt bättre. Detta för att verksamheten inte ska drabbas dubbelt då de redan 
gör sitt yttersta för att klara effektiviseringskraven, vilket de gör, men som situationen 
nu varit även hjälp till att putsa siffrorna för felbokförda projektkostnader. 

Kommunens låneskuld ökar mer än det mål fullmäktige satt upp samtidigt som 
nämndens egen verksamhet går med förlust. Detta medför att investeringar måste 
göras till större del av lånat kapital. Nämndens investeringsram är väl tilltagen och likt 
föregående år kommer inte alla projekt igång och vissa projekt löper över flera år. 
Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna är dock oroliga för att vissa projekt 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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inte håller sin budget där Cykelgaraget kraftigt sticker ut. Uppsala kommun står inför 
många och nödvändiga projekt som måste byggas men då får projekt inom 
investeringsramen inte svälla med hänvisning till att det tas inom ram. Det krävs bättre 
styrning och att projekt håller sina ramar för att kommunens ekonomi ska utvecklas 
enligt fullmäktiges mål." 

Sammanfattning 

Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt förslag till bokslut samt uppföljning av 
verksamhet per december 2019. Underlaget omfattar nämndens uppföljning av 
verksamhetsplan och den rapportering som ska lämnas till kommunstyrelsen 
avseende bokslut och uppföljning av inriktningsmål, uppdrag, grunduppdrag samt 
nämndens sammanställda analys till Uppsala kommuns bokslut. 

Nämnden redovisar ett stort underskott för 2019. Underskottet härrör till poster som 
nämnden inte kunnat påverka under året. Avseende måluppfyllnad av 
inriktningsmålen redovisar nämnden överlag en god måluppfyllnad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-03, Årsredovisning 2019, bokslut och 
verksamhetsuppföljning 

Bilaga 1: Sammanställd analys inför årsredovisning 

Bilaga 2: Analys av ekonomiskt utfall och bokslut 2019 

Bilaga 3: Uppföljning av inriktningsmål, nämndmål, uppdrag och åtgärder per 
december 2019 

Bilaga 4: lnvesteringsbilaga 

Bilaga 5: Pågående investeringar 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§5 

Uppföljning av internkontrollplan 2019 

GSN-2020-00099 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2019 enligt ärendets bilaga 1, 

2. att översända uppföljningen till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Gatu- och samhällsnniljönämnden beslutade den 7 februari 2019 om en 
internkontrollplan för verksamheten under 2019. 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, kostnadseffektivt och att tillämpliga lagar och förordningar följs. 

Internkontrollarbetet består av riskanalys, upprättande av internkontrollplaner, 
uppföljning och utvärdering. 

lsamband med delårsuppföljningarna och årsredovisningen görs avrapporteringar till 
nämnden för innevarande år. 

Avrapporteringen i februari för 2019 visar att samtliga planerade kontroller har 
genomförts samt att ett av sex kontrollmoment under året rapporterats med någon 
anmärkning, i de fallen har åtgärder redovisats. 

Det kontrollmoment som granskats med mindre anmärkning är "kontroll att beslut 
fattas inom ramen för gällande delegationsordning". 

För ytterligare information om arbete med intern kontroll finns en e-utbildning att 
tillgå samt att möjligheten finns att vända sig till kommunledningskontoret för 
utbildning inom området. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-23, Uppföljning av internkontrollplan 2019 
Bilaga 1: Avrapportering av intern kontrollplan för 2019 
Bilaga 2: Internkontrollplan 2019 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§6 

Yttrande över kommunrevisionens granskning 
av kommunens rutiner/processer/uppföljning 
av nämndernas nettokostnader 

GSN-2019-3134 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att avge yttrande till kommunrevisionen i enlighet med ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har granskat kommunens rutiner/processer/uppföljning av 
nämndernas nettokostnader. Granskningsrapporten har ställts till kommunstyrelsen, 
gatu- och samhällsmiljönämnden, arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, 
utbildningsnämnden samt äldrenämnden för yttrande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-22 
Bilaga: Granskning av kommunens rutiner/processer/ uppföljning av nämndernas 
nettokostnader 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§7 

Projektdirektiv Trafik- och mobilitetsplan 

GSN-2019-03230 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att godkänna projektdirektivet. 

Yrkande 

Jonas Petersson (C), Hannes Beckman (M), Hanna Strömberg (M) och Martin Wisell (KD) 
yrkar på följande: 

Under 4.1 ändra meningen "Säkerställa ett väl fungerande trafiksystem vid utbyggnad 
av större stadsbyggnadsprojekt" till "Säkerställa ett väl fungerande trafiksystem med 
god framkomlighet för alla transportslag i såväl befintlig miljö som vid större 
stadsbyggnadsprojekt" 

Under 4.2 "Behov av ombyggnationer och nyinvesteringar" lägga till ett nytt stycke i 
slutet av avsnittet med följande text: 

"1 arbetet ska särskilt behov och åtgärder för att skapa ett väl fungerande trafiksystem 
med god framkomlighet för alla transportslag prioriteras. 1 takt med att kommunen 
växer ökar behoven av effektivt utnyttjande av trafikinfrastrukturen. Samtidigt måste 
investeringar genomföras som säkerställer att infrastrukturen klarar det ökade tryck 
som en växande stad och kommun föranleder. Trafikplaneringen behöver i större grad 
än idag bygga på helhetsbilder av hur den samlade infrastrukturen fungerar och 
påverkas av projekt och åtgärder." 

Rickard Malmström (M P) yrkar avslag till Jonas Peterssons (C) med fleras yrkande och 
bifall till det liggande förslaget. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer sitt eget yrkande mot Jonas Peterssons (C) med fleras yrkande. 
Gatu- och sam hällsmiljönämnden bifaller ordförandens förslag. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Protokoll 2020-02-12 

Sammanfattning 

Vid sammanträdet i oktober 2019 gav kommunstyrelsen gatu- och 
samhällsmiljönämnden i uppdrag att ta fram en handlingsplan för trafik och 
mobilitet (även kallad trafik- och mobilitetsplan). Stadsbyggnadsförvaltningen har 
tagit fram ett förslag till projektdirektiv. Trafik- och mobilitetsplanen föreslås att 
omfatta följande delar: 
- Transportslagsövergripande målbilder för både person- och godstransporter. 

- Utvecklade etappmål för färdmedelsandelar. 

- Identifiering av behov av åtgärder för att påverka behovet av resor och 
transporter, val av färdmedel och effektiviseringar av trafiksystemet. Detta ska ge 
underlag för en kommunövergripande åtgärdslista. 

- Identifiering av behov av ombyggnationer och nyinvesteringar på det kommunala 
vägnätet. Detta ska ge underlag till kommunens investeringsplan. 

- Planeringsprinciper för gatusektioner. 

- Planeringsprinciper för kommunens investeringsplan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 2020-01-20, rev. 2020-02-06 
Bilaga 1: Trafik- och mobilitetsplan 
Bilaga 2: Beslut KS 2019-10-16 § 206 Program för mobilitet och trafik. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§8 

Tidsstyrning av tunga lastbilar i Uppsalas 
innerstad 

GSN-2019-3051 

Beslut 

Gatu- och samhältsmiljönämnden beslutar 

1. att under våren 2020 införa tidsstyrning i innerstaden och tillåta tunga 
lastbilar måndag - söndag kl. 06.00 - 11.00, med syftet att främja stadsliv i 
mänsklig skala, 

2. att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att verkställa beslutet. 

Sammanfattning 

Visionen i innerstadsstrategin lyder "stadsliv i mänsklig skala". Detta ska främjas bland 
annat genom samordnade leveranser. För att främja stadsliv i mänsklig skala föreslås 
att stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att införa tidsstyrning av tunga lastbilar i 
centrala Uppsala. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 2019-11-20, reviderad 2020-02-06. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§9 

Svar på motion om slopat dubbdäcksförbud i 
Uppsala från Simon Alm (SD) 

GSN-2019-03241 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönärnnden besluta 

1. att avslå motionen. 

Sammanfattning 

Simon Alm (SD) har i en motion väckt 16 september 2019 föreslagit att avskaffa 
dubbdäcksförbudet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 28 oktober 2019 
Bilaga: Motion om slopat dubbdäcksförbud av Simon Alm (SD) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§10 

Delegationsbeslut för perioden 2019-12-09 till 
2020-02-05 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 2019-12-09 till 2020-
02-05 till protokollet. 

Sammanfattning 

1. Delegationsförteckning gatu- och samhällsmiljönämnden 
2. Särskild kollektivtrafik (redovisas endast i pärm på mötet) 
3. P-tillstånd för rörelsehindrade (redovisas endast i pärm på mötet) 
4. Fordonsflyttar 
5. Ordförandebeslut Svaromål Södra Lindbackens Samfällighetsförening 

angående laglighetsprövning enligt kommunallagen 

Utdragsbestyrkande Justerandes signatur 
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§11 

Anmälningsärenden för perioden 2019-12-09 
till 2020-02-05 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över anmälningsärenden för perioden 2019-12-09 
till 2020-02-05 till protokollet. 

Sammanfattning 
1. Nya ärenden 
2. Protokoll gatu- och samhällsmiljönämnden den 19 december 2019 

(uppsala.se) 
3. Protokoll gatu- och samhällsmiljönämndens arbetsutskott den 6 februari 2020 

(Insidan senare) 
4. Protokoll Kommunala pensionärsrådet 2019-11-29 
5. Protokoll Kommunala handikapprådet 2019-11-29 
6. Kommunrevisionen: Granskning av budgetprocessen 

Detaljplaner för kännedom till nämnden: 

Detaljplan för Almunge brandstation, samråd 17 december 2019 -11 februari 2020 
Detaljplan för del av Kungsängen 37:4, samråd 8 januari - 18 februari 2020 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§12 

Deltagande konferens och möten 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att utse Rickard Malmström (MP), Hilde Klasson (S) och Jonas 
Petersson (C) att delta i beredningskonferens om program för elitidrott 
i Uppsala kommun. 

Sammanfattning 

Beredningskonferensen om program för elitidrott i Uppsala kommun är den 10 mars 
2020 klockan 17.00 - 19.00 på Stationsgatan 12 i lokal Aspen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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