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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-22 

Plats och tid: Aspen, Stationsgatan 12, klockan 18.00 — 19.15 

Beslutande: Johan Lundqvist (MP), ordförande 
Hilde Klasson (S), 1:e vice ordf. 
Jonas Petersson (C), 2:e vice ordf. 
Andreas Hallin (S) 
Klara Ellström (MP) 
Bodil Brutemark (V) 
Hannes Beckman (M) 
Fredrik Björkman (M) 
Rikard Steinholtz (M) 
Ian Engblom Wallberg (KD) 
Jens Nilsson (S), tjänstg. ersättare 
Marlene Larsson (V), tjänstg. ersättare 
Urban Wästljung (L), tjänstg. ersättare 

Ersättare: Andreas Karlsson (S) 
Sofi Johansson (MP) 
Dorothee Enskog (M) 
Mats Hägglund (M) 

Övriga Michael Eriksson, avdelningschef, Roger Lindström, områdeschef, Tove Hedenskog, 
deltagare: områdeschef, Annila Bexelius, TF områdeschef, Tove Västibacken, enhetschef, Towa 

Widh, ekonom 

Utses att justera: Jonas Petersson (C) Paragrafer: 54 - 61 

Susanna Nordström, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 
Datum: 
Anslag sätts upp: 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 

Underskrift: 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Gatu- och samhällsmiljönämnden 
2018-08-22 Sista dag att överklaga: 2018-09-20 
2018-08-30 Anslaget tas ner: 

www.uppsala.se  och stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-22 

§ 54 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med följande tillägg: 

1. Anmälningsärenden 11 juni — 5 augusti 
2. Delegationsbeslut 11 juni — 5 augusti 
3. Svar på fråga om leverantörstrohet vid upphandling 
4. Svar på fråga om Bullervall Årsta 

§ 55 

Kurser och konferenser 

1. Kulturnämndens remisskonferens gällande förslag till nytt kulturpolitiskt program den 24 
september 2018 klockan 13-15 i Bergius. Dorothee Enskog (M) och Hilde Klasson (S) deltar 
från nämnden. 

2. Höstkonferens Sveriges miljökommuner 3-4 oktober 2018, Jönköping. Klara Ellström (MP) 
och Jonas Petersson (C) deltar från nämnden. 

3. Cykelstädernas träff 17-18 oktober 2018, Stockholm. Marlene Larsson (V), Klara Ellström 
(MP), Dorothee Enskog (M) och Jonas Petersson (C) deltar från nämnden. 

§ 56 

Information på nämnden 

Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönärrmden noterar följande information: 

1. Trafikolyckor och förebyggande arbete, föredragande Tove Västibacken, enhetschef 

2. Extraordinära händelser sommaren 2018, föredragande Michael Eriksson, 
avdelningschef 

Utdragsbestyrkande 
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3. Svar på fråga om avtalstrohet vid upphandling. Michael Eriksson visar statistik över 
leverantörstrohet vid gatu- och samhällsmiljönämndens upphandlingar. 

4. Svar på fråga om Bullervall Årsta. Michael Eriksson berättar att förvaltningen har begärt 
en bullerutredning av Trafikverket. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2018-08-22 

§ 57 

Månadsuppföljning per juli 2018 
GSN-2018-0459 

Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per juli 2018, 

att godkänna redovisade åtgärder enligt föredragning i ärendet samt informera kommunstyrelsen 
om vidtagna åtgärder. 

Sammanfattning 
Nämndens redovisade resultat per juli uppgår till -20,2 mnkr, vilket är 6,3 mnkr lägre än budget för 
perioden och 9,5 mnkr lägre än prognos för perioden. Den samlade bedömningen är att upprättad 
helårsprognos från delår 1 (årsresultat -1,5 mnkr) kommer kräva ett flertal åtgärder för att minska 
kostnader resten av året. Nämnden gör en bedömning att prognosen utifrån resultat per juli kan 
komma att avvika med ytterligare 3,5 mnkr vilket ger ett årsresultat på -5 mnkr. Ökade kostnader 
finns främst inom vinterväghållningen, barmarksunderhållet och renhållningen, men balanseras till 
en del av lägre konsultkostnader och transportkostnader inom färdtjänsten samt högre intäkter för 
markupplåtelser. 

I samband med beslut om uppföljning per mars/april, beslutade kommunstyrelsen uppdra åt nämnden 
att redovisa vilka åtgärder som vidtas för att nå ekonomi i balans, samt att redovisa dessa åtgärder till 
kommunstyrelsen i augusti. För att nå prognostiserad nettokostnad kommer nämnden vidta följande 
åtgärder; minskade ambitioner gällande drift- och underhållsåtgärder där bedömningen är att de far 
en minimal säkerhetspåverkan samt en inbromsning av medarbetarkostnaderna, en översyn av 
tillsättning av vakanser kommer att ske. 1,5 mnkr avser kapitalkostnader för anläggningstillgångar 
överförda från mark och exploatering som inte är fullfinansierade och som nämnden inte har 
budgeterat för. Nämndens kostnader för dessa anläggningar är totalt 4,8 mkr varav 3,3 mnkr täcks 
med kommunbidrag som nämnden erhållit avseende kapitalkostnader, genom att nämndens 
kapitalkostnader för övriga anläggningar beräknas blir lägre än budgeterat. 

Utfall jan- Prognos Prognos Budget Bokslut 
Belopp i Mnkr (vänt belopp) juli jan-juli 2018 2018 2017 

Egenavgifter färdtjänst 6,0 6,0 10,5 10,3 10,6 

Taxor och avgifter 6,9 7,2 6,7 6,6 6,6 

Hyror och arrenden 19,6 18,7 32,1 31,6 34,3 

Försäljning av verksamhet 72,7 56,5 105,1 168,8 189,4 

Bidrag, drift och investeringsbidrag 10,9 10,6 18,2 8,0 24,6 

Summa intäkter 1164 99 172,6 225,3 265,5 

Vinterväghållning -62,2 -55,1 -95,5 -95,5 -95,1 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

CL 
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Färdtjänstkostnader -25,8 -27,6 -47,8 -48,2 -45,7 

Drift- och underhållskostnader -121,5 -104,8 -152,9 -199,7 -280,1 

Personalkostnader -78,7 -74,0 -136,1 -155,4 -92,2 

Övriga kostnader -25,9 -26,0 -44,8 -44,6 -36,6 
Nämnden och 
trafiksäkerhetsrådet 

-0,8 -0,8 -1,3 -1,3 -1,3 

Avskrivningar -67,7 -67,6 -117,3 -103,7 -96,0 

Summa kostnader -382,6 -355,9 -595,7 -648,4 -647 

Finansiella kostnader -19,8 -19,9 -34,3 -32,8 -29,6 

Summa nettokostnader -286,3 -276,8 -457,4 -455,9 -411,1 

Kommunbidrag 

Politisk verksamhet (1) 0,8 0,8 1,3 1,3 1,3 

Infrastruktur, skydd m.m (2) 231,0 231,0 396,0 396,0 396,0 

Vård och omsorg (5) 34,0 34,0 58,2 58,2 58,2 

Affärsverksamhet (7) 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 

Summa kommunbidrag 2664 2664 455,9 455,9 455,9 

Resultat -20,2 -10,7 -1,5 0 44,8 

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

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande. Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar enligt 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 15 augusti 2018. 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 58 

Yttrande över förslag till Mål och budget 2019 med plan för 2010-2021 för 
Uppsala kommun 
GSN-2018-1578 

Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslaget till Mål och budget 2019 med plan för 2020-2021, avseende nämndens 
ansvarsområde, med de justeringar som framgår under rubriken "Föreslagna justeringar i Mål och 
budget 2019 med plan för 2020-2021" i bilagd handling, samt 

att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxa för 2019 alternativt avgifter, enligt den bilagda 
handlingens bilaga 1. 

Deltar inte i beslut 
Jonas Petersson (C), Hannes Beckman (M), Fredrik Björkman (M), Rikard Steinholtz (M), Urban 
Wästljung (L) och Ian Engblom Wallberg (KD) deltar inte i beslutet. 

Särskilt yttranden 
Hannes Beckman (M) meddelar att han tänker lämna särskilt yttrande. Vid tiden för justering har 
inget yttrande lämnats in. 

Jonas Petersson (C) lämnar särskilt yttrande enligt följande: 
Jag avstår från att delta i beslutet till förmån för det budgetförslag som Centerpartiet kommer 
presentera. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 13 juni att remittera ärendet för Mål och budget 2019 med plan för 
2020-2021 till samtliga nämnder för kvalitetssäkring och kompletteringar med taxor och avgifter. 

Nämnden föreslår två justeringar i förslaget till Mål och budget 2019 med plan för 2020-2021 under 
rubriken "Program för kommunalt finansierad verksamhet" avseende gräsklippning i park och 
parkdrift. 

Ärendet har beretts i nämnden och det framlagda förslaget för nämndens ansvarsområde föreslås 
underställas kommunfullmäktige för beslut om Mål och budget 2019 med plan för 2020-2021. 

Yrkanden 
Johan Lundqvist, ordföranden, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande. Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar enligt 
förslag. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 5 juli 2018. 
Arbetsutskottet har överlämnat ärendet till nämnden utan eget yttrande. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 59 

Yttrande över kommunrevisionens granskning av social arbetsmiljö 
GSN-2018-1436 

Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

att avge yttrande daterat den 22 augusti 2018 till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen gjort en granskning av den sociala arbetsmiljön. I 
rapporten har KPMG lämnat ett antal rekommendationer till kommunstyrelsen och berörda nämnder. 

Kommunrevisionen begär nu yttrande utifrån ett antal frågeställningar. I bifogat yttrande beskriver 
gatu- och samhällsmiljönämnden hur det sociala arbetsmiljöarbetet avses att utvecklas mot bakgrund 
av revisionens rekommendationer. 

Yrkanden 
Johan Lundqvist, ordföranden, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande. Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar enligt 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 15 augusti 2018. 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 60 

Anmälningsärenden 11 juni —5 augusti 2018 

Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar: 

att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Sammanfattning 
1. Nya ärenden 
2. Protokoll samverkansgrupp tillika skyddskommitté den 30 maj 
3. KPMG:s rapport Granskning av kommunens rutiner kring offentlighetsprincipen 
4. KPMG:s uppföljning av mark- och exploateringsverksamheten 
5. Protokoll GSN AU 13 juni 

Detaljplaner på samråd för kännedom fill nämnden 

Detaljplan för Börjetull 
https ://bygg.upp sala. se/samhallsbyggnad-utvec  kling/detalj planering/detalj planer-oppna-for- 
synpunkter/detaljplan-for-borj etull/, samråd 27 juni —3 september 

Utdragsbestyrkande 
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§ 61 

Delegationsärenden 11 juni —5 augusti 2018 

Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar: 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
1. P-tillstånd för rörelsehindrade (redovisas endast i pärm på mötet) 
2. Grävtillstånd 
3. Markupplåtelser 
4. Trafikföreskrifter 
5. Upphandlingar GSN år 2018 
6. Fordonsfiyttar 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
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