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Krisledningsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-27 

Närvarande 

Beslutande 

Erik Pelling (S), ordförande 
Mohamad Hassan (L), Le vice ordförande 
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande 
Caroline Hoffstedt (S) 
Rickard Malmström (MP) 
Tobias Smedberg (V) 
Stefan Hanna (-) 
Jonas Segersam (KD) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Helena Hedman Skoglund (L) 
Linda Eskilsson (MP) 
Therez Almerfors (M) 

Övriga närvarande 

Joachim Danielsson, stadsdirektör. I ngela Hagström, utvecklingsdirektör. Ola 
Hägglund, ekonomidirektör. Anders Fridborg, säkerhetschef. Anna Lind, 
förhandlingschef. Susanne Afzelius, upphandlingschef. Lena Grapp, stadsjurist. Stefan 
Berg, kommunikatör. Lars Niska, kommunsekreterare. Susanne Eriksson (S), politisk 
stabschef. 

Justerandes signatur 

b fl. 

Utd ragsbestyrkand e 
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Krisledningsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-27 

§8 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

1. att fastställa föredragningslistan. 

Justerandes signatur 
A 

Utdragsbestyrkande 

tik - 
1:771_ 
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Krisledningsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-27 

§9 

Överföring av ansvarsområden till 
krisledningsnämnden 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

1. att överta kommunstyrelsens ansvar ide delar som framgår av §§ 10-12, samt 
2. att överta gatu- och samhällsmiljönämnden ansvar ide delar som framgår av § 

13. 

Yrkande 

Erik Petting (S) yrkar: 
att överta kommunstyrelsens ansvar ide delar som framgår av §§ 10-12, samt 
att överta gatu- och samhällsmiljönämnden ansvar ide delar som framgår av § 13. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag till beslut mot avslag och finner att 
krisledningsnämnden beslutar enligt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

L 
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Krisledningsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-27 

§10 

Beslut om prioritering av bemannings- och 
materialresurser 

KSN-2020-01183 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

1. att fastställa tre principer att gälla vid fördelning av personella resurser med 
anledning av spridningen av coronaviruset och enligt föredragning i ärendet, 

2. att uppdra åt HR direktör att i kommunledningskontoret upprätta en tillfällig 
resursfördelningsfunktion för personal, med mandat att fördela och fatta 
beslut om prioriteringar enligt ovan, efter samråd med berörda förvaltningar, 
samt 

3. att uppdra åt kommunledningskontorets krisledning att i kommunlednings-
kontoret upprätta en tillfällig resursfördelningsfunktion för material, med 
mandat att fördela och fatta beslut om prioriteringar enligt motsvarande 
prioriteringsgrunder, efter samråd med berörda förvaltningar. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag till beslut mot avslag och finner att 
krisledningsnämnden beslutar enligt förslaget. 

Sammanfattning 

Uppsala kommun står liksom många av landets övriga kommuner och regioner inför 
en situation där personalbristen på grund av spridningen av coronaviruset är så 
omfattande att det föreligger överhängande risk för att samhällsviktiga verksamheter 
inte kan garanteras. Arbete pågår för att till exempel utöka tillgången på vikarier, men 
andra åtgärder kan komma att behövas. 

För att så långt som möjligt kunna säkra bemanningen behöver medarbetare kunna 
förflyttas för att vikariera för annan i helt andra verksamheter än där dej normala fall är 
sysselsatta. Förflyttningar inom en förvaltnings verksamhetsområde beslutas av 
förvaltningsledningen i enlighet med normala regler. De föreslagna principerna gäller 
förflyttningar mellan förvaltningar och där förflyttningsorsaken är vikariat. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

1 1 
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Krisledningsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-27 

Av samma skäl behöver visst material som blivit bristvaror till följd av bland annat 
importsvårigheter och ökad förbrukning relaterat till coronavirusets effekter kunna 
prioriteras mellan olika verksamheter inom kommunen. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 26 mars 2020 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 

g, 
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Krisiedningsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-27 

§11 

Justering av beslut 

KSN-2020-01215 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

1. att uppdra åt chefer att i så stor utsträckning som möjligt med hänsyn till 
verksamhetens behöriga gång, uppmana medarbetare att arbeta hemifrån, 

2. att uppdra åt kom m unledningskontoret att fastställa normerande kriterier, 
3. att rekommendera nämnder att genomföra möten på distans, 
4. att det vid samtliga möten ska finnas möjlighet att delta digitalt, samt 
5. att rekommendera bolag och bolagsstyrelser att göra detsamma. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag till beslut mot avslag och finner att 
krisledningsnämnden beslutar enligt förslaget. 

Sammanfattning 

Smittspridningstakten fortsätter att öka, och det är nu av stor vikt att alla de verktyg 
som finns tillgängliga används för att sinka den. Att minska kontaktytor och 
exponeringsrisker för smittan genom ett utvidgat hemarbete och deltagande i möten 
på distans är effektiva verktyg. Det bör därför i större omfattning än vad som gällt 
hittills tillämpas. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 27 mars 2020 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nd e 

V 
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Krisledningsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-27 

§12 

Lunch för gymnasielever under perioden med 
distansundervisning 

KSN-2020-01212 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

1. att uppdra till rektorer att i samråd med måltidsservice ombesörja lunch för 
särskilt utsatta elever enligt föredragning i ärendet 

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag till beslut mot avslag och finner att 
krisledningsnämnden beslutar enligt förslaget. 

Sammanfattning 

I ärendet utreds frågan om kommunen bör subventionera lunch för gymnasielever 
under perioden då undervisningen ska bedrivas på distans. För en mindre grupp elever 
finns ett akut behov som behöver tillgodoses genom kommunens försorg. Behovet 
föreslås tillgodoses genom aktuella skolors försorg. För övriga elever gymnasielever i 
Uppsala kommun finns inget lika uppenbart behov. Ur näringslivssynpunkt skulle en 
subvention vara ett välbehövligt stöd till en redan ansatt bransch. De lösningar som 
används på andra håll i Sverige innebär emellertid icke acceptabla risker om de införs i 
Uppsala. Att ta fram en för Uppsala bättre anpassad lösning skulle vidare ta för lång tid 
och verka under så kort tid att det inte är försvarbart. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 25 mars 2020 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Krisledningsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-27 

§13 

Beslut om att underlätta för butiker och 
restauranger som vilt flytta ut sin verksamhet 
på gator och torg 

GSN-2020-00831 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

1. att jämka markupplåtelseavgiften till noll kronor för butiker och restauranger 
till och med 31 december 2020, 

2. att i samråd med Polismyndigheten som tillståndsmyndighet tillfälligt 
möjliggöra försäljning i anslutning till verksamhetslokalen, samt 

3. att i samverkan med Uppsala city och Polismyndigheten utveckla möjligheten 
till utökad markupplåtelse för butiker och restauranger. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag till beslut mot avslag och finner att 
krisledningsnämnden beslutar enligt förslaget. 

Sammanfattning 

Spridningen av coronaviruset har en betydande påverkan på flera näringar i Uppsala 
kommun. Många näringsverksamheter vittnar om kraftigt minskade intäkter och en 
oro för vad detta kan komma att medföra. Invånare har drabbats av varsel. 

Krisledningen beslutade fredag 20 mars 2020 om flera åtgärder för att mildra 
konsekvenserna för det lokala näringslivet. Ett av besluten var att underlätta för 
butiker och restauranger som vill flytta ut sin verksamhet på gator och torg. 

Krisledningsnämnden föreslås besluta om att möjliggöra för företagarna att utan 
markupplåtelseavgift bedriva verksamhet utanför sina lokaler genom att kommunen 
inte tillämpar taxan (KSN-2018-3573) för uteserveringar till och med 31 december 2020. 

Kommunen kommer att i samråd med Polismyndigheten utifrån platsens 
förutsättningar se vilken yta som näringsidkaren har möjlighet att nyttja i anslutning till 
sin verksamhetslokal. 

Justerandes signatur 

a 
Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 25 mars 2020 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Krisledningsnämnden 
Protokoll 

Datum: 
2020-03-27 

 

§1.4 

Informationsärenden 

Återrapportering tidigarelägga inköp och investeringar 

Föredragande: Susanne Afzelius, upphandlingschef. 

Återrapportering samordning med civilsamhället 

Föredragande: Anders Frid borg, säkerhetschef. 

Statusuppdatering om Covid-19 

Föredragande: Anders Frid borg, säkerhetschef. 

Information om incident i Storvreta 

Föredragande: Anders Fridborg, säkerhetschef. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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