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§31

Fastställande av föredragningslista
Beslut
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar
att fastställa utsänd föredragningslista med följande ändringar:
a) Tillägg av ärende Fiskevårdsområde och fiskeregler i Fyrisån med tillflöde, söder om
Islandsfallet.

Yrkande
Johan Lundqvist (MP) yrkar att ärende Fiskevårdsområde och fiskeregler i Fyrisån med tillflöde,
söder om Islandsfallet läggs till föredragningslistan.
Mats Hägglund (M) yrkar att frågan om vägbulorna på Vaksalagatan, som orsakar vibrationer i hus
på Österängsgatan när busstrafik kör över, läggs till föredragningslistan.

Beslutsgång
Ordförande ställer först sitt eget förslag under proposition. Gatu- och samhällsmiljönämnden bifaller
förslaget.
Ordföranden ställer därefter Mats Hägglunds yrkande under proposition. Gatu- och
samhällsmiljönämnden avslår förslaget. Frågan besvaras istället på nästa arbetsutskott eller nämnd.

Justerandes sign
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§ 32

Kurser och konferenser
Inga kurser eller konferenser finns att notera.

Justerandes sign
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§ 33

Information på nämnden
Gatu- och samhällsmiljönämnden noterar följande information:
1. Information om ärendet att utse dataskyddsombud, föredragande Lena Grapp, stadsjurist
2. Nya rutiner gällande förbindelser för allmän VA-anläggning, föredragande Sara von
Ehrenheim, jurist Uppsala Vatten
3. Luftkvalitet på Kungsgatan, föredragande Saga Hävermark, trafikplanerare
4. Fortsatt information om upphandling vinterväghållning, föredragande Roger Lindström,
områdeschef
5. Planskilda korsningar/bullerskydd, föredragande Karin Åkerblom, samhällsplanerare
6. Info om Klosterparkens lek, föredragande Karin Åkerblom, samhällsplanerare
7. Flytt av handikapparkering på Gamla torg, föredragande Karin Åkerblom,
samhällsplanerare

Justerandes sign
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§ 34

Gatu- och samhällsmiljönämndens uppföljning av ekonomi per mars samt
verksamhet och intern kontroll per april 2018
GSN-2018-0510
Beslut
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar
att godkänna upprättad uppföljning av ekonomi samt helårsprognos per mars och uppföljning av
kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag och riktade satsningar per april 2018 enligt bilagd
handling med diarienummer GSN-2018-0510 Gatu- och samhällsmiljönämndens uppföljning av
ekonomi per mars samt verksamhet per april 2018,
att översända uppföljningen till kommunstyrelsen,
att godkänna uppföljning av internkontrollplan per april 2018 i enlighet med bilagd handling med
diarienummer GSN-2017-2687 Uppföljning av internkontrollplan per april 2018, och
att godkänna uppföljning av investeringsprojekt per april 2018 i enlighet med bilagt underlag
att fastställa att redovisningen för ekonomi och verksamhet per april inte föranleder nämnden att
ändra i sina planer eller vidta andra åtgärder än de som redan vidtagits.
Särskilt yttrande
Jonas Petersson (C) lämnar yttrande enligt bilaga A § 34.
Hannes Beckman (M), Fredrik Björkman (M) och Rikard Steinholtz (M) lämnar yttrande enligt
bilaga B § 34.
Stojka Lakic (L) lämnar särskilt yttrande enligt bilaga C § 34.
Sammanfattning
Nämnden bidrar i inom hela sitt verksamhetsområde till att uppfylla kommunfullmäktiges
inriktningsmål och uppdrag. I samtliga inriktningsmål har nämnden helt eller delvis uppfyllt målen.
Nämnden redovisar en negativ avvikelse med 12,6 mnkr för perioden januari-mars 2018 vilket är 6,7
miljoner kronor högre än budget (5,9 miljoner kronor). Nettokostnaderna för perioden uppgår till
126,6 miljoner kronor vilket är 6,7 miljoner kronor högre än jämfört med budget (119,9 miljoner
kronor). Kostnader för vinterväghållningen står för den enskilt största avvikelsen med 8,3 miljoner
kronor högre än budgeterat. Prognosen visar en negativ avvikelse på 1,5 miljoner kronor vilket avser
kapitalkostnader för anläggningstillgångar överförda från mark och exploatering som inte är
fullfinansierade och som nämnden inte har budgeterat för. För att nå prognostiserad nettokostnad har
nämnden vidtagit åtgärder.

Yrkanden
Johan Lundqvist, ordförande, yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes sign
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Beslutsgång
Ordförande ställer sitt eget förslag under proposition. Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar i
enlighet med yrkandet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 2 maj 2018.
Arbetsutskottet har utan eget yttrande överlämnat ärendet till nämnden.

Justerandes sign
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§35

Månadsuppföljning per april 2018
GSN-2018-0459
Beslut
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar
att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per april 2018.
Sammanfattning
Nämndens nettokostnader är 173,5 miljoner vilket är högre 8,8 miljoner högre än budget (164,7
miljoner). Nettokostnaderna är 0,5 miljoner högre än prognostiserat för perioden (173 miljoner). Det
redovisade utfallet per april uppgår till -21,5 miljoner vilket är 8,8 miljoner högre än budget (-12,7
miljoner) och 0,5 miljoner högre än prognostiserat för perioden. På helår förväntas nettokostnaderna
ligga i nivå med prognos.
Avvikelsen härrör sig i stort till ökade vinterväghållningskostnader jämfört med budget och även
jämfört med prognos. I övrigt finns det avvikelser inom de olika områdena som totalt sett inte ger
någon påverkan på nettokostnaderna.

Yrkanden
Johan Lundqvist, ordförande, yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer sitt eget förslag under proposition. Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar i
enlighet med yrkandet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 17 maj 2018.
Arbetsutskottet har utan eget yttrande överlämnat ärendet till nämnden.

Justerandes sign
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§36

Utse dataskyddsombud
GSN-2018-1161
Beslut
Gatu- och samhällsmiljönärrmden beslutar
att till dess upphandling av dataskyddsombud avslutats, utse stadsjuristen till dataskyddsombud,
samt
att godkänna att till dataskyddsombud utse den som kommunstyrelsen kommer att teckna avtal med
efter avslutad upphandling.
Sammanfattning
Dataskyddsförordningen, eller GDPR (som är en förkortning för General Data Protection
Regulation), ersätter personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. De nya reglerna börjar då gälla
direkt utan någon övergångsperiod.
Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.
Kommunstyrelsen och övriga nämnder i kommunen är myndigheter och måste, enligt den nya lagen,
utse dataskyddsombud. Det är varje självständig nämnd som är personuppgiftsansvarig för
behandlingar inom sitt verksamhetsområde och som ansvarar för att utse ett ombud. Bestämmelsen
omfattar även gemensamma nämnder.
Dataskyddsombudet ska ha en oberoende ställning och ska inte ta emot instruktioner eller utsättas för
påtryckningar eller sanktioner som syftar till att påverka hur uppdraget genomförs. Ombudet ska
rapportera direkt till organisationens högsta förvaltningsnivå, för t.ex. kommuner kommundirektör
med ledningsgrupp.
Uppsala komman har bestämt en intern organisation på kommunledningskontoret för kommunens
informations- och IT-säkerhetsarbete, vilket innefattar kommunens arbete med att på olika sätt
skydda kommunens information, inklusive kommunens personuppgiftsbehandlingar. Organisationen
kommer att fungera som stöd till förvaltningarna i deras arbete med informations- och IT-säkerhet.
Kommunstyrelsen kommer att genomföra en upphandling av gemensamt dataskyddsombud för
samtliga nämnder. Intill dess upphandlingen är avslutad, kommer funktionen som dataskyddsombud
att bäras av stadsjuristen.
Ekonomiska konsekvenser
Den nya lagen kommer inte att innebära några ekonomiska konsekvenser för nämnden.

Yrkanden
Johan Lundqvist, ordförande, yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
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Beslutsgång
Ordförande ställer sitt eget yrkande under proposition. Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar i
enlighet med yrkandet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 7 maj 2018.
Arbetsutskottet har utan eget yttrande överlämnat ärendet till nämnden.
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§ 37

Motion av David Perez (SD) om att anlägga ett utomhusgym i
Stadsträdgården
GSN-2018-1162
Beslut
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.
Sammanfattning
David Perez (SD) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9 oktober 2017
att kommunen ska undersöka vilka förutsättningar som finns för införandet av ett utomhusgym i
Stadsträdgården.
Beredning
Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret. I beredningen av
ärendet har barn- och jämställdhetsperspektivet beaktats.
Föredragning
Uppsala kommun lägger betydande resurser på att ge kommuninvånarna förutsättningar att ägna sig
åt spontanidrott och egenorganiserad träning, bl.a. genom att utveckla fler platser med utomhusgym.
Exempelvis är de utegym som finns i Tullgarnsparken, Stadsskogen och Librobäck uppskattade och
väl använda.
Stadsträdgården har under en tioårsperiod fått allt fler besökare, inte minst mot bakgrund av
Kungsängens utbyggnad och anläggandet av Hamnspången. Detta har medfört ett ökat slitage på
ytorna. Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar därför sedan 2014 med upprustningar i Stadsträdgården
enligt en utvecklingsplan. För att Stadsträdgården ska vara öppen för alla besökare är det i
sammanhanget viktigt att det finns fria ytor som inte är programmerade med aktiviteter.
Stadsträdgården ingår i planprogrammet för Södra åstråket som plan- och byggnadsnämnden antog
2015. Stadsträdgården är således en del av ett större utvecklingsområde. Programmet omfattar
området från Svandammen till Kungsängsleden och ska visa kommunens viljeriktning och mål för
utvecklingen av området. Enligt planen ska rekreationsområdet runt Stadsträdgården vidgas. Ett av
de huvudsakliga förbättringsområdena som pekas ut i programmet är idrott och rekreation.
Det finns redan i dag ett utegym på andra sidan ån, i Tullgarnsparken. I anslutning till
Stadsträdgården pågår också bygget av Studenternas idrottsplats, vilket kommer att ytterligare bidra
till möjligheterna att utöva idrott och träning i området.
Med hänvisning till att det redan pågår arbete i Södra åstråket för att utveckla möjligheterna till idrott
och rekreation anser gatu- och samhällsmiljönämnden att de frågor som motionären lyfter redan är
omhändertagna.
Motionen är därmed besvarad.
Justerandes sign
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Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt i ärendet.

Yrkanden
Johan Lundqvist, ordförande, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer sitt eget yrkande under proposition. Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar i
enlighet med yrkandet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 3 maj 2018.
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag till beslut.
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§ 38

Svar på skrivelse från Liberalerna om inrättande av upphandlingsutskott
GSN-2017-3057
Beslut
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar
att avslå Liberalernas förslag att inrätta ett upphandlingsutskott med hänvisning till gällande
policy för upphandling och gällande delegationsordning som säkerställer Liberalernas
önskemål.
Reservationer
Stojka Lakic (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. Se bilaga A § 38.
Sammanfattning
Liberalerna har i skrivelse föreslagit att ett upphandlingsutskott ska bildas inom gatu- och
samhällsmiljönämnden vars uppgift skulle vara att fastställa anbudsunderlag och besluta om
tilldelning av kontrakt i upphandlingar som överstiger värdet för direktupphandling.
Uppsala kommun har för 2018 beslutat om att gränsen för direktupphandling går vid 100 000 kronor.
Det innebär att inköp av varor och tjänster som överstiger ett samlat värde av 100 000 kronor ska
upphandlas enligt Lagen om offentlig upphandling (LoU) antingen genom avrop från gällande
ramavtal eller genom annat upphandlingsförfarande enligt LoU. Nämndens verksamhet omfattas av
denna policy varför ett särskilt upphandlingsutskott anses försvåra och fördröja behovet av inköp och
avrop från befintliga ramavtal där inköpssumman inte sällan överstiger 100 000 kronor.
Avdelning Gata, park, natur gjorde under 2017 inköp för närmare 440 miljoner kronor.
Avtalstroheten låg på 90 procent. Dvs upphandlingar som inte är direktupphandlingar utgör en
omfattande och hög andel av avdelningens sammanlagda inköp. Enligt gällande delegationsordning
ska nämndens arbetsutskott fastställa upphandlingsunderlag och godkänna tilldelningsbeslut för
upphandlingar som överstiger 10 miljoner kronor.

Yrkanden
Johan Lundqvist, ordförande, yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Stojka Lakic (L) yrkar bifall till förslaget enligt Liberalernas skrivelse.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra. Gatu- och samhällsmiljönämnden bifaller ordförandens
förslag. Omröstning begärs och verkställs.
Omröstning
Den som röstar nej röstar bifall till Stojka Lakics yrkande. Den som röstar ja röstar bifall till
ordförandens förslag.
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Med tio ja-röster mot två nej-röster och en beslutande som avstår bifaller gatu- och
samhällsmiljönämnden ordförandens förslag.
Följande röstar ja: Johan Lundqvist (MP), Hilde Klasson (S), Andreas Hallin (S), Kia Alfredsson (S),
Bodil Brutemark (V), Per Matsson (V), Hannes Beckman (M), Fredrik Björkman (M), Rikard
Steinholtz (M), Pia-Maria Ivarsson (MP)
Följande röstar nej: Stojka Lakic (L), Mats Hägglund (M)
Följande avstår: Jonas Petersson (C)
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 11 april 2018.
Arbetsutskottet har utan eget yttrande överlämnat ärendet till nämnden.

Utdragsbestyrkande
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§39

Fyllnadsval till Uppsala kommuns cykelråd
GSN-2018-0892
Beslut
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar
att utse Marlene Larsson (V) att representera nämnden i Uppsala kommuns cykelråd.
Sammanfattning
Clas Pilé har avsagt sig sitt uppdrag i gatu- och samhällsmiljönämnden och därmed sitt uppdrag som
representant i Uppsala kommuns cykelråd.
Gatu- och samhällsmiljönämnden har tre representanter i cykelrådet, två från majoriteten och en från
oppositionen.
Yrkanden
Johan Lundqvist, ordförande, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande. Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar i
enlighet med förslaget.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 27 april 2018.
Arbetsutskottet har föreslagit Marlene Larsson (V).

Justerandes sign
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§ 40

Fiskevårdsområde och fiskeregler i Fyrisån med tillflöde, söder
om Islandsfallet
GSN-2018-1315
Beslut
Gatu- och samhällsmiljönärrmden beslutar
att införa fiskeregler enligt ärendets bilaga 1, för det vatten kommunen äger i Fyrisån utanför
Fyrisåns fiskevårdsområde.
Sammanfattning
Fyrisåns fiskevårdsområde bildades 1994, genom beslut av Länsstyrelsen efter ansökan från
kommunen. Fiskevårdsområdet sträcker sig från Islandsfallet upp till Björklingeåns mynning på den
västra sidan av Fyrisån och till Vallsgärde på den östra sidan. Kommunen arrenderar fiskerätten av
fiskevårdsområdesföreningen och upplåter fiske till allmänheten enligt de regler som föreningens
fiskestämma årligen beslutar om. Våren 2017 skärpte stämman reglerna i syfte att skydda blanda
annat den rödlistade landskapsfisken asp. Detta motiverades främst av att undersökningar under
senare år visat att aspen uppehåller sig i ån under en stor del av året, där den löper stor risk att fikas
upp.
Fyrisåns fiskevårdsområdesförening har den 21 augusti 2017 inkommit med en skrivelse till
kommunen där de framför att det är önskvärt att utvidga befintligt fiskevårdsområde att omfatta även
Sävjaån/Funboån upp till Funbosjön samt nedströms Islandsfallet, och att samma fiskeregler då ska
gälla inom hela fiskevårdsområdet.
Upplandsstiftelsen har under 2017, i samarbete med kommunen, sökt och erhållit medel från
länsstyrelsen för en förstudie av möjligheterna att bilda ett nytt fiskevårdsområde, eller utvidga
befintligt, för Fyrisån nedströms Islandsfallet samt eventuellt även Sävjaån och Funbosjön. Bildande
av fiskevårdsområden kan ta lång tid. Fyrisåns fiskevårdsområdesförening föreslår därför att
kommunen snarast beslutar om regler för fisket på kommunens eget vatten nedströms Islandsfallet,
inom det vattenområde som nämns ovan, i syfte att minimera skada på asp och andra rödlistade arter
(bl.a. ål) i avvaktan på att ett nytt/utvidgat fiskevårdsområde eventuellt kan bildas.
Vidare påtalar föreningen att det angeläget att kommunen bedriver tillsyn över att fiskereglerna följs.
Detta motiveras inte minst av att kommunen tillsammans med andra aktörer lagt stora resurser för att
återintroducera aspen i ån och att man därför också bör känna ansvar för en god förvaltning av
fiskbestånden.
Beredning
Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen.
Föredragning
Fyrisåns fiskevårdsområdesförening tar i sin skrivelse upp angelägna frågor om delar av kommunens
fiskevatten. Uppsala kommun har därför i samarbete med Upplandsstiftelsen och länsstyrelsen tagit
Justerandes sign
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fram förslag till fiskeregler. Dessa regler ska gälla för kommunens vatten i Fyrisån söder om
Islandsfallet. Det är vidare viktigt att även fortsättningsvis tillsammans med Upplandsstiftelsen
arbeta för ett nytt eller utvidgat fiskevårdsområde bildas i Fyrisån med tillflöde, nedströms från
Islandsfallet. Syftet med det fortsatta samarbetet är att främja såväl skyddsvärda arter som stadsnära
fiske och kontroll av sportfiske.
Skyltar som informerar om fiskeförbudet ombesörjs tillfälligt av gatu- och samhällsmiljönämnden i
väntan på eventuella förslag till kompletteringar då fiskevårdsområdet utreds.
Tillsyn av fiske är viktigt för att kunna upprätthålla det värden som fiskvägarna skapat, vilket
manifesteras bland annat i form av livskraftiga bestånd av landskapsfisken asp. Tillsyn av
fiskereglerna kommer att samordnas med ett projekt som genomförs av Sportfiskarna i fiskevatten i
länet. Sportfiskarna har tilldelats medel för detta som kan kompletteras genom avgifter för fiskekort.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Kommunens kostnader för ett eventuellt nytt eller utvidgat fiskevårdsområde måste utredas vidare.
Hittills har kommunen bidragit med 10 000 kr i den ansökan om statliga fiskevårdsmedel som
beviljats för att påbörja en sådan utredning.

Yrkanden
Johan Lundqvist, ordförande, yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer sitt eget yrkande under proposition. Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar i
enlighet med förslaget.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 7 maj 2018.
Ärendet har inte beretts av utskottet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 41

Anmälningsärenden 16 april 2018 — 6 maj 2018
Beslut
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar
att notera anmälningsärendena till protokollet.
Ärendet
1. Nya ärenden
2. Cirkulär 18:15, SKL, Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på
kommunala anläggningar.
3. Protokoll från samverkansgrupp tillika skyddskommite Stadsbyggnadsförvaltningen den 20
april 2018

Detaljplaner på samråd för kännedom till nämnden
Planprogram för Gottsundaområdet, Uppsala kommun (KSN 2015-0654), samråd 23 april — 4 juni
2018
https ://bygg.upp sala . se/samhallsbyggnad-utveckling/detalj planering/detalj p laner-oppna-forsynpunkter/planprogram-for-gottsunda/
Kvarteret Plantan
https://bygg.uppsala.se/globalassets/uppsala-vaxer/dokument/stadsplanering-utveckling/detaljplanering/samrad granskning/plantan-granskning/2-planbeskrivning-inkl.granskningslista.pdf, samråd 8 maj — 5 juni
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§ 42

Delegationsärenden 16 april 2018 —6 maj 2018
Beslut
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
Ärendet
P-tillstånd för rörelsehindrade (redovisas endast i pätm på mötet)
Särskild kollektivtrafik (redovisas endast i pärm på mötet)
Grävtillstånd
Fordonsflyttar
Markupplåtelser
Trafikföreskrifter
Delegationsbeslut om ändrade tider för de allmänna försäljningsplatserna på S:t Eriks gränd i
samband med valborgsfirandet
8. Protokoll GSN AU 16 maj 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Justerandes sign
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BILAGA A § 34
Särskilt yttrande från Centerpartiet till frågan
Gatu- och samhällsmiljönännndens uppföljning av ekonomi per mars samt verksamhet och
intern kontroll per april 2018 GSN-2018-0510
Gatu- och samhällsmiljönämnden i Uppsala kommun är ett politiskt organ som påverkar
invånarnas vardag påtagligt på nu och på längre sikt.
Vi har i dagarna fått glädjande besked att kommunen blivit rankad både som Sveriges bästa
cykelstad och årets klimatstad. Centerpartiet var med och gjorde grunden till mycket av detta
under den period som Centerpartiet var med och styrde kommunen. Centerpartiet tar gärna
över och fortsätter driva ett ambitiöst miljöarbete.
Tyvärr visar dock uppföljningen att den styrande majoriteten misslyckats med att prioritera det
som påverkar medborgarnas vardag och det som skulle kunna ge ytterligare positiva effekter på
miljöområdet.
Sent om sider kommer hastighetsöversynen till skott efter att ha dragit parkeringsregleringen till
sitt yttersta. De boende i områden som reglerats upplever som att kommunen skapat problem
av det som var ett ickeproblem.
Prioritering och framkomligheten för kollektivtrafik, parkering i city så väl som på landsbygden
med pendlarparkeringar lyser med sin frånvaro.
Centerpartiet ser att Uppsala har mer att ge, mer som skulle bidra till ökad framkomlighet för alla
och ännu bättre klimatarbete.
Uppsala 2018-05-23
Jonas Petersson (C) Gatu- och samhällsmiljönämnden i Uppsala kommun

NÄRODLAD
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Centerpartiet

Nordström Susanna
Ämne:

BILAGA B § 34

VB: justering av protokoll m.m.

Från: Hannes Beckman [mailto:Hannes.Beckman@moderaterna.se]
Skickat: den 28 maj 2018 12:10
Till: Nordström Susanna <susanna.nordstrom@uppsala.se>
Ämne: SV: justering av protokoll m.m.
Här är det särskilda yttrandet från M

GSN-2018-0510

Gatu- och samhällsmiljönämndens uppföljning av ekonomi per mars samt verksamhet och intern kontroll
per april 2018

Särskilt yttrande
Moderaternas mål och budget för 2018 hade givit Gatu- och samhällsmiljönämnden bättre förutsättningar
för verksamheten med bland annat fler nya pendlarparkeringar och bättre framkomlighet i trafiken. Vi har
sagt och fortsätter att säga nej till den styrande majoritetens nya och dyra parkeringsregler samtidigt som vi
konstaterar att de värsta farhågorna vad gäller majoritetens ambitioner att ta bort parkeringsplatser i de
berörda områdena besannats och mer därtill. Hundratals platser saknas och de nya citynära
parkeringsanläggningarna är ännu inte påbörjade. Stadsmiljön präglas av dålig framkomlighet och
bristfålligt avvägda farthinder. Majoriteten har inte klarat av att prioritera de viktigaste uppgifterna.
Samordning av avstängningar och viktiga investeringar blir lidande när mindre prioriterade projekt sätts i
första rummet. Insatser för ökad framkomlighet för kollektivtrafiken, som skulle ge bättre förutsättningar för
ökad kollektivt resande, drar ut på tiden.
Hannes Beckman (M)
Fredrik Björkman (M)
Rikard Steinholtz (M)

f)(

BILAGA C § 34

Liberalerna

Särskilt yttrande (L)
Gatu- och samhällsmiljönämnden 2018-05-23

Ärende 1 Gatu- och samhällsmiljönämndens uppföljning av ekonomi per mars samt
verksamhet och internkontroll per april 2018 GSN-2017-3057
I det här dokumentet visade majoriteten i Gatu- och samhällsmiljönämnden att de har misslyckats
med att uppnå sina egna mål.
Många olika projekt har påbörjats eller försenats, delvis beroende på att tjänster förblivit vakanta.
Vi är inte nöjda med att Uppsalas är en så skräpig stad. Det finns inga planer för förbättringar.
Liberalerna i Gatu- och samhällsmiljönämnden kräver skräpfria gator, torg och parker, samt ett
skräpfritt årummet Fyrisån.

Stojka Lakic (L)

BILAGA A § 38
Uppsala 2018-05-25

Reservation från Liberalerna till

Liberalerna

ärende Svar på skrivelse från Liberalerna om inrättande
av upphandlingsutskott GSN-2018-1162

Gatu- och samhällsmiljönämnden ansvarar för planering, byggande, drift och underhåll av
gator, torg, parker, parkering, hamn, gång- och cykelvägar samt kommunala
trafikanläggningar. Nämnden ansvarar även för kommunens naturreservat, övriga
friluftsområden, friluftsbad och anlagda vattenområden.
En stor del av alla verksamheter görs med hjälp av upphandlade bolag och företag. Alla
investeringar och reinvesteringar upphandlas år för år, något som vi Liberaler tycker är bra.
GSN har delegerat alla upphandlingar som överstiger värdet för direktupphandling. I
praktiken innebär detta att alla inköp av varor och tjänster som överstiger ett samlat värde av
100 000 kronor ska upphandlas. Under 2017 gjordes inköp för närmare 440 miljoner kronor
varav 90 procent inte var direktupphandlingar.
Det rör sig om ett omfattande arbete som politikerna i GSN ansvarar för, detta utan någon
större insyn i eller överblick över nämnda arbete.
På GSN:s sammanträde den 23 maj 2018 avslogs Liberalernas skriftliga förslag om GSN:s
inrättande av ett upphandlingsutskott. Upphandlingsutskottet skulle verka som ett förstärkt
arbetsutskott där partierna skulle vara representerade. Upphandlingsutskottet skulle ha som
uppdrag att fastställa anbudsunderlag för upphandlingar som överstiger gränsen för
direktupphandling.
Liberaler i GSN har fullt förtroende för den proffskompetens som finns på förvaltningen. Att
Liberalerna yrkar på inrättande av ett upphandlingsutskott i GSN har med den konsekventa
linje Liberalerna arbetat efter i samtliga nämnder, inklusive kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Liberalerna menar att upphandlingar handlar om hur skattemedel används på ett smart och
effektivt sätt, om näringslivspolitik med ett särskilt småföretagsperspektiv samt ett tydligt
ansvar för vem i kommunen som ska ha politisk styrning av alla upphandlingar som inte är
direktupphandlingar.
Liberalerna vill att GSN inrättar ett upphandlingsutskott som i sin tur utformar
anbudsunderlag, en slags upphandlingsprocess som ska vara tydlig, transparent, modern och
förutsägbar.
Stojka Lakic (L) Gatu- och samhällsmiljönämnden i Uppsala kommun
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