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Uppsala 
kommun 

Sida 2 (8) 

Krisledningsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-20 

Närvarande 

Beslutande 

Erik Pelling (S), ordförande 
Mohamad Hassan (L), 1:e 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) 
Therez Alrnerfors (M) 

Deltagande på distans 

Linda Eskilsson (MP), ersättare 

Övriga närvarande 

Joachim Danielsson, stadsdirektör. Ingela Hagström, utvecklingsdirektör. Ola 
Hägglund, ekonomidirektör. Anders Fridborg, säkerhetschef. Åsa Nilsson Bjervner, 
avdelningschef. Laura Hartman, avdelningschef. Lena Grapp, stadsjurist. Lars Niska, 
kommunsekreterare. Susanne Eriksson (S), politisk stabschef. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Krisledningsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-20 

§3 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

1. att fastställa föredragningslistan med tillägg av informationspunkten 
Statusuppdatering om Covid-19 samt att beslutsärendet Förenklad uppföljning 
av verksamhet och ekonomi per mars/april 2020 med anledning av Covid-19 görs 
om till ett informationsärende inför ett kommande ordförandebeslut. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Krisledningsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-20 

§4 

Inri ktningsbeslut om åtgärder till stöd för 
näringlivet med anledning av covid-19 

KSN-2020-01122 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

1. att korta betaltiden till leverantörer för att bidra till att stärka företagens 
likviditet, 

2. att förlänga tidsfristen för att betala utställda fakturor från kommunen till 90 
dagar, 

3. att kommunen ska vara generös med ytterligare anstånd med betalning av 
utställda fakturor vid behov, 

4. att kommunen ska vara generös med att bevilja anstånd med lokalhyror efter 
begäran från hyresgäst och uppmana andra fastighetsägare i Uppsala 
kommun att göra likadant, 

5. att kommunen ska vara god affärspart gentemot leverantörer när konferenser 
och liknande som kommunen arrangerar ställs in vilket exempelvis innefattar 
att i första hand omboka istället för att avboka, 

6. att kommunen ska skjuta upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och 
prioriterar verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden, 

7. att underlätta för butiker och restauranger som vill flytta ut sin verksamhet på 
gator och torg, 

8. att underlätta för företag i kommande upphandlingar genom borttagande av 
årsomsättnings- och ratingkrav, 

9. att kommunen ska vara generös med avgiftsfria avbokningar vid kommunens 
anläggningar, 

10. att uppmana de kommunala bolagen att agera enligt det ovanstående i den 
mån de berörs och att fatta likalydande beslut, 

11. att kommunledningskontoret ska underlätta företagens kontakt med 
kommunen genom att erbjuda digital kontakt den närmaste tiden, 

12. att besluten gäller tillsvidare och fram till att annat beslut fattas, samt 
13. att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma till 

krisledningsnämnden om liknande åtgärder för att mildra de ekonomiska 
effekterna för enskilda, organisationer och företag i Uppsala kommun med 
anledning av spridningen av coronaviruset. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Krisledningsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-20 

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att krisledningsnämnden 
bifaller detsamma. 

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. 

De föreningar som hyr kommunens anläggningar för träningar och matcher har under 
rådande situation behov av att avboka med kort varsel. Sker inte avbokningen i tid 
drabbas de av markeringsavgifter. 

Krisledningsnämnden föreslås besluta om ett antal åtgärder i syfte att mildra 
effekterna för närings- och föreningslivet i Uppsala kommun i den uppkomna 
situationen. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 20 mars 2020 

Justerandes signatur 

g 

Utdragsbestyrkande 
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Kristedningsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-20 

§5 

Hemställan till Sveriges kommuner och 
regioner 

KSN-2020-01101 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslut 

1. att uppdra åt stadsdirektören att hemställa till Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) att aktivera krislägessavtal enligt föredragning i ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att krisledningsnämnden 
bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

Mot bakgrund av att kommunen står inför en situation där personalbristen är så 
omfattande att samhällskritiska verksamheters funktion inte kan garanteras föreslås 
krisledningsnämnden besluta om att vid behov hemställa hos SKR aktivering av två 
bestämmelser för att hantera situationen. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 20 mars 2020 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Krisledningsnämnden 
Protokoll 

Datum: 
2020-03-20 

 

§6 

Valborgsplanering 

KSN-2020-01129 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslut 

1. att i samråd med samverkande parter avbryta de valborgsförberedelser 
kommunen samordnar enligt föredragningen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att krisledningsnämnden 
bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

Mot bakgrund av de begränsningar i offentliga tillställningar som regeringen fattat 
beslut om kommer flera av de arrangemang som normalt genomförs i samband med 
Va lborgsfirandet inte att kunna fullföljas. Även om det återstår sex veckor till Valborg 
finns det skäl att redan nu besluta om att avbryta förberedelserna från årets firande. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 20 mars 2020 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

«P4 
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Krisledningsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-20 

§7 

Informationsärenden 

Statusuppdatering om Covid-19 

Föredragande: Anders Frid borg, säkerhetschef och Ingela Hagström, 
utvecklingsdirektör. 

Förenklad uppföljning av verksamhet och ekonomi per mars/april 2020 med 
anledning av Covid-19 

Föredragande: Anders Frid borg, säkerhetschef. 

Samverkan med civilsamhället 

Föredragande: Laura Hartman, avdelningschef. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 

, fl, 
1-27 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

