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Postadress: Uppsala kommun, kommunstyrelsen, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

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

Krisledningsnämndens protokoll tisdagen den 
16 mars 2021 

Plats och tid  

Bergius, Stationsgatan 12, klockan  13:00-13:41. 

Paragrafer 

14-15 

Justeringsdag  

16 mars 2021 

Underskrifter 

 

 

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

Erik Pelling, ordförande 

 

 

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

Jonas Segersam, justerare 

 

 

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

Lars Niska, sekreterare 

Krisledningsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-03-16 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Krisledningsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-03-16 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

Närvarande 

Beslutande 

Erik Pelling (S), ordförande, närvarar på distans 

Mohamad Hassan (L), 1:e vice ordförande, närvarar på distans 

Therez Almerfors (M), tjänstgörande ersättare, närvarar på distans 
Eva Christiernin (S), närvarar på distans 
Rickard Malmström (MP), närvarar på distans 

Tobias Smedberg (V), närvarar på distans 
Stefan Hanna (-), närvarar på distans 

Jonas Segersam (KD), närvarar på distans 

Ej tjänstgörande ersättare 

Helena Hedman Skoglund (L), närvarar på distans 

Linda Eskilsson (MP), närvarar på distans 

Övriga närvarande 

Lars Niska, kommunsekreterare 

Övriga närvarande på distans 

Joachim Danielsson, stadsdirektör. Ingela Hagström, utvecklingsdirektör. Ola 
Hägglund, ekonomidirektör. Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör. Anders 

Fridborg, säkerhetschef. Åsa Nilsson Bjervner, avdelningschef. Christian Dahlmann, 

enhetschef. Lena Grapp, stadsjurist. Isabelle Waldenvik, kommunikatör. Hannes 
Vidmark, senior adviser. Susanne Eriksson (S), politisk stabschef. 
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Krisledningsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-03-16 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 14 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

1. att fastställa föredragningslistan. 
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Krisledningsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-03-16 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 15  

Delegation av föreskriftsrätt om förbud mot 
att vistas på särskilt angivna platser 

KSN-2021-00816 

Beslut 

Krisledningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att kommunstyrelsen ges rätt att till och med 30 juni 2021, med stöd av 8 kap. 

1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19, utfärda föreskrifter om förbud att vistas på 

särskilt angivna platser, 
2. att föreskrift enligt p. 1 endast får gälla under två veckor, med möjlighet för 

kommunstyrelsen att besluta att föreskriften ska förlängas en gång, 

3. att det område som föreskriften gäller för ska vara ett på karta angivet 

begränsat område, 
4. att beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande kommunfullmäktige, 

samt 

5. att om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger, ska kommunstyrelsen 
besluta att en föreskrift enligt p. 1 ska upphävas i förtid. 

Sammanfattning 

Enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 

sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) får regeringen eller den kommun som regeringen 
bestämmer meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats 
eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en 

påtaglig risk för trängsel. Den 11 mars 2021 trädde en bestämmelse i förordningen 
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 

(begränsningsförordningen) i kraft, som ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter som 
förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt 
angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Kommunstyrelsen 

föreslås få rätt att utfärda föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 12 mars 2021 
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Krisledningsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-03-16 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

Yrkanden 

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Erik Pelling (S) yrkar att delegationen tidsbegränsas till 30 juni 2021. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag med Erik Pellings (S) ändringsyrkande mot 
avslag och finner att krisledningsnämnden bifaller detsamma. 
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