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Uppsala 
kommun 

Sida 2 (19) 

Gatu- och samhällsmiljönämnden 
Protokoll 

Datum: 
2020-06-16 

Närvarande 

Beslutande 

Rickard Malmström (MP), ordf., närvarar på distans 
Hilde Klasson (5), 1:e vice ordf., närvarar på distans 
Jonas Petersson (C), 2:e vice ordf., närvarar på distans 
Hannes Beckman (M), närvarar på distans 
Andreas Hallin (S), närvarar på distans 
Birgitta Holmlund (S), närvarar på distans 
Jens Nilsson (S), närvarar på distans 
Susanne Eriksson (L), närvarar på distans 
Fredrik Björkman (M), närvarar på distans 
Martin Wisell (KD), närvarar på distans 
Bodil Brutemark (V), närvarar på distans 
Erik Wiklund (V), närvarar på distans 
Thomas Sundström (SD), närvarar på distans 

Ej tjänstgörande ersättare 

Andreas Karlsson (S), närvarar på distans 
Per Ekegren (L), §§ 48-51, närvarar på distans 
Per Eric Rosen (MP), närvarar på distans 
Andrea Byding (MP), §§ 48-55, närvarar på distans 
Sara Elingfors (M), närvarar på distans 
Anna-Karin Vaz Contreiras (KD), närvarar på distans 
Magnus Malmström (V) 
Mats Gyllander (M), närvarar på distans 

Övriga närvarande 

Mats Norrbom, Stadsbyggnadsdirektör, närvarar på distans 
Annila Bexelius. Avdelningschef Gata, park och natur, närvarar på distans 
Roger Lindström, Områdeschef Drift, närvarar på distans 
Tove Västibacken, Enhetschef Trafik och samhälle, närvarar på distans 
Towa Widh, Controller, närvarar på distans 
Sara Ryttar, Projektledning anläggning, närvarar på distans 
Lisa Hellberg, Projektledare, närvarar på distans 
Sara Andersson, Trafikplanerare, närvarar på distans 
Elisabet Jonsson, Avdelningschef Plan och bygg, närvarar på distans 
Lotta Wikegård, Bygglovshandläggare, närvarar på distans 

Utdragsbestyrkande Justerandes signatur 



Uppsala 
kommun 

Sida 3 (19) 

Gatu- och samhällsmiljönämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-16 

§48 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att utse Jonas Petersson (C) att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll den 22 juni 2020. 

Justerandes si natur 

A 

,ia  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 4 (19) 

Gatu- och samhällsmiljönämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-16 

§49 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att ta bort informationsärendet Ny vägsträckning vid nya Gottsundaskolan, 

2. att i övrigt godkänna utsänd föredragningslista. 

Justerandes si natur Utdragsbestyrkande 
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Sida 5 (19) 

Gatu- och sa mhäilsmiljönä mnden 
Protokoll 

Datum: 
2020-06-16 

 

§50 

Informationsärenden 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Följande informationsärenden dras på nämnden: 

Nya riktlinjer för utemiljöns yta och kvalitet vid förskolor och grundskolor 

Samarbete med Regionen om resvaneundersökning 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkand e 
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Uppsala 
kommun 

Sida 6 (19) 

Gatu- och samhällsmiljönämnden 
Protokoll 

Datum: 
2020-06-16 

§51 

Månadsuppföljning per maj 

GSN-2020-00572 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att godkänna den ekonomiska månadsuppföljningen per maj 2020. 

Sammanfattning 

Periodens resultat är ett överskott om 39,6 miljoner kronor, vilket är en positiv 
avvikelse 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, 31,4 miljoner kronor. 
Resultatutvecklingen är i linje med helårsprognosen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-10 

Utdragsbestyrkande Justerandes signatur 



Uppsala 
kommun 

Sida 7 (19) 

Gatu- och samhällsmiljönämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-16 

§52 

Förfrågan från Sportfastigheter AB om 
försäljning av Testen badet 

GSN-2020-01211 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att återremittera ärendet. 

Yrkande 

Rickard Malmström (MP) yrkar på följande tillägg: 

att ärendet ska åter till gatu- och samhällsmiljönämnden innan hyresavtalet sägs 
upp och marken säljs. 

Jonas Petersson (C) och Martin Wisell (KD) yrkar på återremiss med följande 
motivering: 

Vi yrkar återremiss för att förvaltningen och Sport- och rekreationsfastigheter 
tillsammans ska komma fram till hur tillgången till badet ska säkerställas samt hur 
kostnaderna kan minskas. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Martin Wisells (KD) och Jonas Peterssons (C) 
återremissyrkande mot ärendets avgörande idag och finner att ärendet återremitteras. 

Sammanfattning 

Sport- och rekreationsfastigheter AB har för avsikt att avyttra fastigheten Öster-Edinge 
4:21. På fastigheten ligger Testenbadet som hyrs och förvaltas av Gatu- och 
samhällsmiljönämnden. Kostnaderna för badet är höga i förhållande till 
nyttjandegraden, och diskussioner har därför pågått med Sportfastigheter hur 
kostnaderna kan minska. Sportfastigheter har nu en intresserad köpare av fastigheten 
som planerar att omvandla badet till en betesmark. Sportfastigheter har frågat hur 
Gatu- och samhällsmiljönämnden ställer sig till detta. Bedömningen är att Gatu- och 
samhällsmiljönämnden är positiva till försäljning av fastigheten under förutsättning att 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(1.19 7-42 
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Sida 8 (19) 

Gatu- och samhällsmiijönämnden 
Protokoll 

Datum: 
2020-06-16 

 

badplatsen säkras även efter försäljning genom ex upplåtelse av del av mark till 
förening eller kommunen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-20 
Bilaga 1: Fotografier från Testenbadet 
Bilaga 2: Badplatsplan Uppsala kommun 2020 
Bilaga 3: Medborgardialog och brukarobservation på Uppsala kommuns bad 2019 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

71/4 Ai 



Uppsala 
kommun 

Sida 9 (19) 

Gatu- och samhällsmiljönämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-16 

§53 

Förslag till beslut om trafikåtgärder i Norby 
och Rosendal 

GSN-2020-01248 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att införa förbud mot trafik med motordrivet fordon på Rosendalsvägen öster 
om Storskogsvägen enligt lokal trafikföreskrift 0380 2020:270, 

2. att införa förbud mot trafik med motordrivet fordon på Torgny Segerstedts alle 
norr om Vårdsätravägen enligt lokal trafikföreskrift 0380 2020:271. 

Sammanfattning 

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av gatu- och sam hällsmiljönämnden att 
föreslå åtgärder på hur genomfartstrafik i östra Norby och Rosendal kan minskas. 
Förvaltningen föreslår att lokala trafikföreskrifter om förbud mot genomfart införs på 
Rosendalsvägen och Torgny Segerstedts alle samt att fysiska åtgärder på 
Tallbacksvägen med omnejd utreds med ett införande sommaren 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-22 
Bilaga 1: Lokal trafikföreskrift 0380 2020:270 
Bilaga 2: Lokal trafikföreskrift 0380 2020:271 

Justerandes sig tur Utdragsbestyrkande 

47 



Uppsala 
kommun 

Sida 10 (19) 

Gatu- och samhällsmiljönämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-16 

§54 

Tidstyrn ing om tung trafik i city 

GSN-2020-00415 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att godkänna lokal trafikföreskrift 0380 2020:279. 

Reservation 

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

Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna ser mot bakgrund av vad som 
framkommit under ärendets beredning en betydande risk med förslaget som 
innebär att företag och verksamhet i centrala Uppsala får kraftiga restriktioner för 
när de kan få leveranser till sin verksamhet. 
Vi menar att konsekvensen av att begränsa den tunga lastbilstrafiken till 06-11 har 
inte belysts varken ur ett näringsperspektiv eller ett arbetsmiljöperspektiv. Det 
korta leveransfönstret riskerar att skapa stor stress både för chaufförerna och 
godsmottagarna. 
Ur ett miljöperspektiv ställer vi oss också frågande till nyttan. Kommer 
transporterna att istället komma med lätt lastbil på samma tider som idag? 
Kommer övergången från transporter med tung lastbil till lätt lastbil i så fall att 
innebära ökad trafik i centrum? 
Området som föreslås få tidsreglerad trafik för tung lastbil ingår i den större 
miljözon 1 som från och med 1 januari 2021 får skärpta krav för både tunga lastbilar 
och bussar. Detta innebär att denna trafik inte längre kommer ha dispens för att 
verka i området med fordon klassade med Euro 5. 
Centerpartiet, moderaterna och kristdemokraterna menar att förslaget om 
tidsstyrning tillsammans med kommande skärpning av miljökrav på tunga lastbilar 
i miljözon 1 riskerar att försämra möjligheterna för många verksamheter i centrala 
Uppsala. Därför yrkar vi avslag till beslut. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

7/ 



Ug Uppsala 
kommun 

 

Sida 11 (19) 

Gatu- och samhällsmiljönämnden 
Protokoll 

Datum: 
2020-06-16 

 

Yrkande 

Jonas Petersson (C), Hannes Beckman (M), Fredrik Björkman (M) och Martin Wisell (KD) 
yrkar avslag till liggande förslag. 

Rickard Malmström (MP) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Jonas Peterssons (C) avslagsyrkande mot det egna yrkandet och 
finner att gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar enligt liggande förslag. 

Sammanfattning 

Gatu och samhällsmiljönämnden gav stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 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 samt att verkställa 
beslutet. Den lokala trafikföreskriften föreslås träda i kraft den 1 oktober 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-05 
Bilaga 1: Lokal trafikföreskrift 0380 2020:279. 
Bilaga 2: Yttrande från Sveriges åkeriföretag 
Bilaga 3: Yttrande från Returpappercentralen 
Bilaga 4: Yttrande från Uppsala vatten 

Justerandes signatur 

y() 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 12 (19) 

Gatu- och samhällsmiljönämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-16 

§55 

Förstärkningsåtgärder i kommunens 
frituftsområden, parker och friluftsbad 

GSN-2020-01337 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att uppföra tillfälliga toaletter på 3-5 platser under sommaren, 

2. att iordningsställa el och vatten för anslutning till arbetscontainer vid 
Gränbyparken och Storvadsbadet, 

3. att förstärka kapaciteten på kommunens friluftsbad och friluftsområden. 

4. att ge förvaltningen i uppdrag att föra en dialog med naturistföreningen och 
andra organisationer för att säkerställa att det fortsättningsvis finns tillgång till 
naturistbad i enlighet med badplatsplanen. 

Yrkande 

Jonas Petersson (C) yrkar på följande tillägg: 

att ge förvaltningen i uppdrag att föra en dialog med naturistföreningen och andra 
organisationer för att säkerställa att det fortsättningsvis finns tillgång till 
naturistbad i enlighet med badplatsplanen. 

Beslutsgång 

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

Ordförande ställer därefter Jonas Peterssons (C) tilläggsyrkande mot avslag och finner 
att gatu- och samhällsmiljönämnden bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

1 samband med den rådande Corona-pandemin har intresset att besöka och vistas i 
kommunens friluftsområden och parker ökat markant jämfört med tidigare år. 
Gatu- och samhällsmiljönämnden ser det som positivt att människor tillvaratar 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

i 61 61 



Uppsala 
kommun 

Sida 13 (19) 

Gatu- och samhällsmiljönämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-16 

möjligheten att röra på sig och att vara utomhus. Med sommaren på intåg 
förväntas även kommunens friluftsbad bli välbesökta och det ökade behovet 
behöver mötas upp. 

En ofta efterfrågad åtgärd är tillgång till toaletter och det är något som kommunen 
successivt arbetar med. För att möta det ökade behovet planeras det att placeras 
ut 3 - 5 tillfälliga toaletter. Toaletterna placeras ut mellan 15 juni - 31 augusti 2020. 

Vid Gränbyparken och Storvadsbadet har Kulturnämnden föreslagit att placera ut 
arbetscontainers som kommer nyttjas av feriearbetande ungdomar under 
sommaren. För detta krävs att vatten- och elanslutningar ombesörjs. 

Det ökade besökstrycket vid de ovannämnda områdena kommer innebära ett ökat 
slitage och krav på skötsel. Utöver det planeras även att utöka kapaciteten på 
kommunens friluftsbad med fler bryggor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-25 
Bilaga 1: Placering av containers 
Bilaga 2. Föreslagna åtgärder på aktuella friluftsbad 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

0; 



Uppsala 
kommun 

Sida 14(19) 

Gatu- och samhällsmiljönämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-16 

§56 

Tidsbegränsad dispens från lokala 
trafikföreskrifter om miljözon i innerstaden 

GSN-2019-03232 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att ge Region Uppsala dispens och tillåta att 40 bussar med miljöklass Euro5 
under perioden 1 januari 2021 till 30 juni 2022 får köra i miljözon i Uppsala, 

2. att ett beslutsunderlag ska tas fram för hur genomfartstrafiken kan begränsas 
på Kungsgatan i syfte att förbättra luftkvalitet och tillgänglighet för att 
möjliggöra ett genomförande i början av 2021, 

3. att ett förslag ska tas fram på hur genomfartstrafiken på Dragarbru n nsgata n 
kan förbjudas om genomfartstrafik på Kungsgatan begränsas. 

4. Att konsekvensanalys tas fram som belyser barnperspektivet och hur 
trafiksituationen i det övriga vägnätet kan hanteras när genomfartstrafiken på 
Kungsgatan regleras. 

Reservation 

Hannes Beckman (M) reserverar sig mot beslut till förmån för det egna yrkandet. 

Martin Wisell (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 

Särskilt yttrande 

Jonas Petersson (C) anmäler särskilt yttrande enligt följande: 

Centerpartiet känner sig nödd och tvungen att bifalla (1) för att framförallt regionens 
trafik till och från kommunens landsbygder ska kunna bibehållas. 

Centerpartiet är glada för att mittenstyret kom fram till samma slutsats som 
Centerpartiet inledningsvis föreslog som en tilläggsattsats, att vid begränsning av 
genomfartstrafiken måste alternativa vägval för denna trafik skapas. Centerpartiet ser 
fram mot förslag till beslut där genomfartstrafiken får tillgänglighet till alternativa 
vägval. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 15 (19) 

Gatu- och samhällsmiljönämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-16 

Yrkande 

Fredrik Björkman (M) yrkar avslag till liggande förslag. 

Jonas Petersson (C) yrkar bifall till beslutssats ett (1) och på följande tilläggsattsats: 

Att ett beslutsunderlag för hur trafiken som inte kommer kunna använda 
Kungsgatan för genomfart tas fram för ett genomförande i början av 2021. 

Jonas Petersson (C) yrkar bifall till beslutssats två (2) och tre (3) om det finns en 
majoritet för föreslagen tilläggsattsats, i annat fall avslag på beslutssats två (2) och tre 

(3). 

Martin Wisell (KD) yrkar bifall till beslutssats ett (1) och avslag till beslutssats två (2) och 
tre (3). 

Rickard Malmström (MP) yrkar bifall till liggande förslag. 

Hilda Klasson (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Hannes Beckman (M) yrkar avslag till liggande förslag. 

Ärendet ajourneras 20:34 - 20:50 för överläggning av ärendet. 

Rickard Malmström (MP) yrkar: 

att konsekvensanalys tas fram som belyser barnperspektivet och hur 
trafiksituationen i det övriga vägnätet kan hanteras när genomfartstrafiken på 
Kungsgatan regleras. 

Jonas Petersson (C) jämkar sin tilläggsattsats med Rickard Malmströms (MP) yrkande 
och yrkar därmed bifall till (2) och (3) samt till tilläggsattsatsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition, bifall respektive avslag, på det liggande förslaget med 
det egna tilläggsyrkandet och finner att gatu- och samhällsmiljönämnden bifaller 
detsamma. 

Sammanfattning 

Region Uppsala har inkommit med en ansökan om att 40 regionbussar med miljöklass 
Euro5 ska erhålla dispens från bestämmelsen i miljözon klass 1 i centrala Uppsala och 
få fortsätta att köra inom miljözonen under perioden 1 januari 2021 till 30 juni 2022. 

Justerandes si natur Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 16 (19) 

Gatu- och samhäilsmiijönämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-16 

En bedömning görs att de i ansökan framförda skälen kan anses vara särskilda och att 
dispens börges. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-08 
Bilaga 1: Ansökan om tidsbegränsad dispens från Uppsala kommuns lokala 
trafikföreskrifter om miljözon i innerstaden 
Bilaga 2: loka ltrafikforeskrift_0380_2011_00875 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 17 (19) 

Gatu- och samhällsmiljönämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-16 

§57 

Ändring av gatu- och samhällsmiljönämndens 
sammanträdesplan 2020 

GSN-2019-2505 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att flytta arbetsutskottets sammanträde den 17 september 2020 till den 24 
september samma tid, samt att ställa in arbetsutskottets sammanträde den 15 
oktober 2020, 

2. att flytta nämndens sammanträde den 24 september 2020 till den 8 oktober 
samma tid, samt att ställa in nämndens sammanträde den 21 oktober. 

3. att lägga till ett extra nämndsammanträde den 2 oktober. 

Sammanfattning 

Gatu- och samhällsmiljönämnden har fattat beslut om sam manträdesplan 2020. Till 
följd av en reviderad mål- och budgetprocessen och att nämnderna ska lämna sina 
yttrande över mål- och budget 2021 med plan för 2022-2023 senast den 9 oktober 
reviderar gatu- och samhällsmiljönämnden sin sammanträdesplan för 2020. 

Justerandes signatur 
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Gatu- och samhällsmiljönämnden 
Protokoll 

Datum: 
2020-06-16 

 

§58 

Delegationsbeslut för perioden 2020-05-11 till 
2020-06-07 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 2020-05-11 till 2020-
06-07 till protokollet. 

Sammanfattning 

a) Delegationsförteckning gatu- och samhällsmiljönämnden 11 maj - 7 juni 
b) Fordonsflyttar (redovisas i sin heihet i pärm) 
c) Särskild kollektivtrafik (redovisas i sin helhet i pärm) 
d) P-tillstånd för rörelsehindrade (redovisas i sin helhet i pärm) 
e) Beställningar Avrop 2020 
f) Tillförordnad stadsbyggnadsdirektör 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

4) 



Uppsala 
kommun 

Sida 19 (19) 

Gatu- och samhällsmiljönämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-16 

§59 

Anmälningsärenden för perioden 2020-05-11 
till 2020-06-07 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över anmälningsärenden för perioden 2020-05-11 till 
2020-06-07 till protokollet. 

Sammanfattning 

a) Nya ärenden 
b) Protokoll gatu- och samhällsmiljönämnden den 20 maj 2020 (uppsala.se) 
c) Protokoll gatu- och samhällsmiljönämndens arbetsutskott den 9 juni 2020 

(Insidan senare) 
d) Protokollsutdrag Kommunfullmäktige den 27 april 2020: § 165 Årsbokslut och 

årsredovisning 2019 
e) Protokollsutdrag Kommunfullmäktige den 27 april 2020: § 166 

Revisionsberättelser avseende Uppsala kommuns verksamhet under 2019 och 
fråga om ansvarsfrihet 

Detaljplaner för kännedom: 

Detaljplan för Bälinge 1:51, samråd 20 maj - 1 juli 2020 

J usterand e s signatur 
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Utdragsbestyrkande 
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