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Postadress: Uppsala kommun, gatu- och samhällsmiljönämnden, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 

E-post: gatu-samhallsmiljonamnden@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Gatu- och samhällsmiljönämndens protokoll 
tisdagen den 21 december 2021 

Plats och tid  

Stadshuset i lokal Sigrid Kahle 2:D36, via Teams, klockan  16:00-16:45 

Paragrafer  

128-139 

Justeringsdag  

Onsdagen den 22 december 2021 

Underskrifter 

 

 

.............................................................…… 

Rickard Malmström, ordförande 

 

 

.............................................................…… 

Jonas Petersson, justerare 

 

 

.............................................................…… 

Susanna Nordström, sekreterare 

Gatu- och samhällsmiljönämnden Datum: 

Protokoll 2021-12-21 
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Gatu- och samhällsmiljönämnden Datum: 

Protokoll 2021-12-21 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

Närvarande 

Beslutande 

Rickard Malmström (MP), ordf., närvarar på distans 

Hilde Klasson (S), 1:e vice ordf., närvarar på distans 

Jonas Petersson (C), 2:e vice ordf., närvarar på distans 
Mats Gyllander (M), närvarar på distans 
Andreas Hallin (S), närvarar på distans 

Birgitta Holmlund (S), närvarar på distans 
Jens Nilsson (S), närvarar på distans 

Susanne Åhlander (L), §§ 134-139, närvarar på distans 
Fredrik Björkman (M), närvarar på distans 
Anna-Karin Vaz Contreiras (KD), närvarar på distans 

Bodil Brutemark (V), närvarar på distans 
Mattias Jansson (SD), närvarar på distans 

Stefan Edelsvärd (L), tjänstg. ersättare §§ 128-133, närvarar på distans 
Catrin Johansson (S), tjänstg. ersättare, närvarar på distans 

Ej tjänstgörande ersättare 

Stefan Edelsvärd (L), närvarar på distans 
Per Eric Rosén (MP), närvarar på distans 

Andrea Byding (MP), närvarar på distans 

John Manders (M), närvarar på distans 

Inger Söderberg (M), närvarar på distans 

Övriga närvarande 

Anna Axelsson, biträdande stadsbyggnadsdirektör, närvarar på distans 

Annila Bexelius, avdelningschef Gata, park och natur, närvarar på distans  
Roger Lindström, områdeschef Drift, närvarar på distans  
Towa Widh, kontroller, närvarar på distans  
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Gatu- och samhällsmiljönämnden Datum: 

Protokoll 2021-12-21 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 128 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att utse Jonas Petersson (C) att tillsammans med ordföranden justera dagens 

protokoll onsdagen den 22 december 2021. 
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Gatu- och samhällsmiljönämnden Datum: 

Protokoll 2021-12-21 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 129 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att lägga till fråga från Bodil Brutemark (V) samt Hilde Klasson (S),  

2. att därefter fastställa utsänd föredragningslista. 
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Gatu- och samhällsmiljönämnden Datum: 

Protokoll 2021-12-21 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 130  

Månadsuppföljning per november 2021 

GSN-2021-00708 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att godkänna den ekonomiska månadsuppföljningen per november 2021. 

Sammanfattning 

Periodens resultat är ett underskott om 1,4 miljoner kronor, vilket är en negativ 
avvikelse i förhållande till budgeten för perioden. Resandet i färdtjänsten är lägre än 

budgeterat, nettoeffekten är 3,8 miljoner kronor lägre kostnader. Finansieringen 

avseende avskrivningskostnader för allmänna anläggningar från mark och 
exploatering är 21,2 miljoner kronor högre än budget. Driftbidragen har ökat med 16,5 
miljoner jämfört med budget, vilket även påverkar kostnader avseende drift och 

underhåll som är högre än budget. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat, 8,1 

miljoner kronor, avvikelsen främst på att verksamheten i större utsträckning än 

planerat har arbetat med investerings- och exploateringsprojekt. Nämnden har erhållit 
en ersättning från Vasakronan avseende kvarteret Hugin, 4,9 miljoner kronor, vilket 
påverkar taxor och avgifter positivt jämfört med budget. Nämnden har utrangerat 
anläggningstillgångar till ett värde av 24,2 miljoner kronor som belastar resultatet.  

Resultatutvecklingen indikerar ett lägre överskott än i helårsprognosen per augusti. Till 

största del beror detta på kostnader för utrangeringar från tidigare utförda 

investeringar som uppmärksammats efter inventering och genomgång av 

anläggningstillgångar. Ytterligare utrangeringskostnader kommer att tillkomma under 
december. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 14 december 2021 
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Gatu- och samhällsmiljönämnden Datum: 

Protokoll 2021-12-21 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 131  

Verksamhetsplan och budget 2022 

GSN-2021-02924 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att anta verksamhetsplan och budget 2022–2024 för gatu- och 
samhällsmiljönämnden. 

Deltar ej 

Jonas Petersson (C), Bodil Brutemark (V), Mats Gyllander (M), Fredrik Björkman (M) och 

Anna-Karin Vaz Contreiras (KD) deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning 

Förslaget till verksamhetsplan och budget för 2022–2024 för gatu- och 

samhällsmiljönämndens ansvar följer den inriktning som kommunfullmäktiges beslut 

om Mål och budget 2022–2024 anger. Kommunfullmäktiges nio inriktningsmål och de 

17 uppdrag som fullmäktige gett till nämnden har konkretiserats i form av åtgärder. 
Inom fyra områden har uppdragen kompletterats med nämndmål för att fånga 
utvecklingsområden som ligger inom nämndens grunduppdrag. Kommunfullmäktige 

har tilldelat gatu- och samhällsmiljönämnden ett kommunbidrag på 558,5 miljoner 

kronor för 2022 där en effektivisering om 3,5 miljoner kronor är medräknat.  

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 23 november 2021  

• Bilaga, Verksamhetsplan och budget 2022–2024 

Särskilda yttranden 

Jonas Petersson (C) anmäler särskilt yttrande:  

Eftersom Centerpartiet hade ett eget förslag till mål och budget för 2022 med plan 

för 2023-2024 avstår vi från att delta i beslutet om verksamhetsplan för Gatu- och 
samhällsmiljönämnden. 
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Gatu- och samhällsmiljönämnden Datum: 

Protokoll 2021-12-21 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

Mats Gyllander (M) och Fredrik Björkman (M) anmäler särskilt yttrande:  

Eftersom Moderaternas förslag till mål och budget för 2022 inte antogs av 
kommunfullmäktige avstår vi från att delta i beslutet om verksamhetsplan och 
budget för nämnden. 

Bodil Brutemark (V) anmäler särskilt yttrande: 

Förslaget till verksamhetsplan och budget för gatu- och samhällsmiljönämnden 
baseras på det budgetförslag som vann stöd i kommunfullmäktige, efter förslag 

från det socialdemokratiskt ledda mittenstyret. Vänsterpartiet deltar därför inte i 
beslutet, utan hänvisar till vårt eget förslag till budget för Uppsala kommun. 

Anna-Karin Vaz Contreiras (KD) anmäler särskilt yttrande: 

KD avstår att delta i beslut om verksamhetsplan för GSN, till förmån för eget förslag 
till mål 2022 med plan för 2023-2024. 
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Gatu- och samhällsmiljönämnden Datum: 

Protokoll 2021-12-21 
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§ 132  

Internkontrollplan 2022 

GSN-2021-02925 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att godkänna internkontrollplan för 2022, samt 

2. att översända planen till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Föreslagen interkontrollplan har utarbetats i enlighet med reglemente för intern 

kontroll i Uppsala kommun. Planen beskriver kontrollåtgärder utifrån prioriterade 
risker med syfte att säkra en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som 

bedrivs i enlighet med tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 24 november 2021 

• Bilaga, Internkontrollplan 2022 
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Gatu- och samhällsmiljönämnden Datum: 

Protokoll 2021-12-21 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 133  

Stora Torget - beslut om igångsättning för 
ombyggnation av Stora torget 

GSN-2019-0168 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att ge tillstånd för byggstart av ombyggnation av Stora torget.  

Sammanfattning 

Stora torget behöver förnyas och ny utformning beslutades i gatu- och 

samhällsmiljönämnden 25 mars 2021 (§27).  Ombyggnationen kommer att påbörjas 

under 2022 efter beslut i gatu- och samhällsmiljönämnden 22 juni 2021 (§27). 
 

Stora torget kommer byggas om utifrån de övergripande målen om att platsen ska 
vara stadens centrala mötesplats, en plats för mångfald och upplevelser och att torgets 
unika karaktär ska tillvaratas. 

 
Arbetena kommer att utföras i egen regi. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 26 november 2021 

Yrkanden 

Anna-Karin Vaz Contreiras (KD) yrkar: 

1. att upphäva GSN:s beslut 25 mars om ny utformning av Stora Torget.  

2. att kandelabern även fortsättningsvis ska stå kvar i nuvarande läge omgiven av 
gatsten. 

 
Mats Gyllander (M) och Fredrik Björkman (M) yrkar bifall till Anna-Karin Vaz Contreiras 

(KD) att-sats två (2).  

 

Rickard Malmström (MP) yrkar bifall till liggande förslag.  
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer Anna-Karin Vaz Contreiras (KD) att-sats ett (1) mot liggande förslag 
och finner att gatu- och samhällsmiljönämnden bifaller det liggande förslaget.  

Ordföranden ställer därefter Anna-Karin Vaz Contreiras (KD) att-sats två (2) mot avslag 

och finner att gatu- och samhällsmiljönämnden avslår detsamma.  

Reservationer 

Anna-Karin Vaz Contreiras (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

Mats Gyllander (M) och Fredrik Björkman (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget yrkande att bifalla Anna-Karin Vaz Contreiras (KD) att-sats två (2).  
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§ 134  

Samarbetsavtal med Vattenfall AB avseende 
fjärrvärme-, fjärrkyla- och ångledningar 

GSN-2021-03043 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att godkänna samarbetsavtal mellan Uppsala kommun och Vattenfall AB. 

Sammanfattning 

Stadsbyggnadsförvaltningen och Vattenfall AB har identifierat ett behov av ett 

samarbetsavtal för att skapa förutsättningar för ett effektivt markutnyttjande och 

samordnade ledningsarbeten inom Uppsala. Samarbetsavtalet syftar även till att 
minska parternas beredningstider när nya ledningar för fjärrvärme, fjärrkyla eller ånga 

behöver anläggas, eller då befintliga ledningar behöver flyttas. 

Därför föreslår stadsbyggnadsförvaltningen att gatu och samhällsmiljönämnden 
godkänner samarbetsavtal mellan Uppsala kommun och Vattenfall AB. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 15 november 2021 

• Bilaga, Samarbetsavtal inklusive bilagor, Vattenfall AB 
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§ 135  

Yttrande över Transportstyrelsens 
slutrapport, utredning behov av förenklade 
regler för eldrivna enpersonsfordon 

GSN-2021-02727 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att avge yttrande till Infrastrukturdepartementet. 

Sammanfattning 

Uppsala kommun har möjlighet att yttra sig över Transportstyrelsens slutrapport 

”Utredning behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon – slutsatser, 
förslag och bedömningar (TSV 2019-5394). Synpunkter ska ha inkommit till 

Infrastrukturdepartementet senast den 7 januari 2022. 

Yrkanden 

Mats Gyllander (M) och Fredrik Björkman (M) yrkar med instämmande av Anna-Karin 

Vaz Contreiras (KD), Jonas Petersson (C) och Mattias Jansson (SD) att nämnden ställer 
sig bakom utredningen i sin helhet, och att svaret på remissen lämnas utan yttrande. 

 

Rickard Malmström (MP) yrkar bifall till liggande förslag.   

Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag mot Mats Gyllanders (M) med fleras yrkande och 

finner att gatu- och samhällsmiljönämnden bifaller det liggande förslaget.  

Reservation 

Mats Gyllander (M), Fredrik Björkman (M), Jonas Petersson (C) och Anna-Karin Vaz 

Contreiras (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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§ 136  

Delegationsbeslut för perioden 2021-11-15 till 
2021-12-08 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 2021-11-15 till 2021-

12-08 till protokollet.  

Sammanfattning 

Delegationsförteckning gatu- och samhällsmiljönämnden 15 november – 8 

december 2021 

Särskild kollektivtrafik  

Beställningar Avrop 2021 

  

https://insidan.uppsala.se/Global/1_Insidan/Dokument/Mitt_kontor_Min_forvaltning/Namnder/GSN/2021/Anm%c3%a4lnings%c3%a4renden%20och%20delegationsbeslut/2021-06-22/Delegationsf%c3%b6rteckning%20Gatu-%20och%20samh%c3%a4llsmilj%c3%b6n%c3%a4mnden%202021-06-22.pdf
https://insidan.uppsala.se/Global/1_Insidan/Dokument/Mitt_kontor_Min_forvaltning/Namnder/GSN/2021/Anm%c3%a4lnings%c3%a4renden%20och%20delegationsbeslut/2021-06-22/Delegationsf%c3%b6rteckning%20Gatu-%20och%20samh%c3%a4llsmilj%c3%b6n%c3%a4mnden%202021-06-22.pdf
https://insidan.uppsala.se/Global/1_Insidan/Dokument/Mitt_kontor_Min_forvaltning/Namnder/GSN/2021/Anm%c3%a4lnings%c3%a4renden%20och%20delegationsbeslut/2021-06-22/S%c3%a4rskild%20kollektivtrafik.pdf
https://insidan.uppsala.se/Global/1_Insidan/Dokument/Mitt_kontor_Min_forvaltning/Namnder/GSN/2021/Anm%c3%a4lnings%c3%a4renden%20och%20delegationsbeslut/2021-06-22/Best%c3%a4llningar%20Avrop%202021.pdf
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§ 137 

Anmälningsärenden för perioden 2021-11-15 
till 2021-12-08 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över anmälningsärenden för perioden 2021-11-15 till 

2021-12-08 till protokollet. 

Sammanfattning 

Nya ärenden  

Arbetsutskottets protokoll den 14 december 2021 (publiceras på Insidan) 

Initiativ från Moderaterna angående cykelparkeringsgaraget 

 

Detaljplaner för kännedom till nämnden: 

Detaljplan för Gång och cykelväg Ulva, samråd 10 dec 2021 – 4 feb 2022 

Detaljplan för del av kvarteret Triangeln, samråd 10 dec 2021 – 4 feb 2022 

 

 

 

 

  

https://insidan.uppsala.se/Global/1_Insidan/Dokument/Mitt_kontor_Min_forvaltning/Namnder/GSN/2021/Anm%c3%a4lnings%c3%a4renden%20och%20delegationsbeslut/2021-06-22/Nya%20%c3%a4renden.pdf
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§ 138 

Deltagande konferens och möten 
Inga konferenser eller möten finns att anmäla.  

 

 

… 

 

 

§ 139 

Frågor från nämndens ledamöter 
Bodil Brutemark (V) anmäler en fråga om efterlevnaden av vinterväghållningens 

prioriteringsordning samt vilken status det är på sopsaltningen. Roger Lindström, 

områdeschef Drift, meddelar att vi håller vinterväghållningens prioriteringsordning 
samt sopsaltning som bestämts.  

Hilde Klasson (S) anmäler en fråga om hur det ordnas med trafiksäkerheten vid en 

cykelväg med korsande kollektivtrafik vid Rosendal. Förvaltningen återkommer med 
svar.  


