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Tidigarelägga inköp och investeringar med 
anledning av coronaviruset  

Förslag till beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

1. att tidigarelägga planerade inköp i första hand till kommunens avtalade lokala 

leverantörer,  
2. att arbeta för att beslutade investeringar som kan i första hand komma att 

beröra det lokala näringslivet hålls enligt plan, 
3. att arbeta för att tidigarelägga beslutade investeringar som kan i första hand 

komma att beröra det lokala näringslivet där så är möjligt,   
4. att uppmana de kommunala bolagen att agera enligt det ovanstående och att 

fatta likalydande beslut, samt 
5. att besluten gäller tillsvidare och fram till att annat beslut fattas. 

 

Ärendet 

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. 

Krisledningsnämnden föreslås besluta om ett antal åtgärder i syfte att så långt som 
möjligt stimulera i första hand Uppsala kommuns lokala leverantörer. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret, stadsbyggnadsförvaltningen, 
kulturförvaltningen, Uppsala Vatten och Avfall AB samt Uppsala kommun Sport- och 

Rekreationsfastigheter AB.  
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Föredragning 

Flera näringar i Uppsala kommun har vittnat om stora konsekvenser för verksamheten 

mot bakgrund av spridningen av coronaviruset. Påverkan har på kort tid varit 
dramatisk. Ett flertal varsel har lagts och mycket tyder på att situationen kan förvärras.  

Kommunen har sett över sina avtal där framförallt lokala leverantörer finns 

representerade samt där tidigareläggning av inköp, i enlighet med mål och budget, är 

möjligt. Exempel på varor är skyddskläder/arbetskläder, handverktyg/småmaskiner, 
signalmaterial, vägmärken och förbrukningsmaterial, byggmaterial till projekt, 
material i samband med renoveringar av lägenheter samt instrumentinköp. Exempel 
på tjänster är snickeriarbeten, måleriarbeten samt övriga hantverksarbeten. 

Begränsande faktorer kan vara lagerhållning samt brist på efterfrågade varor och 

tjänster.   

Kommunen kommer att arbeta för att investeringsprojekt som finns upptagna i mål 
och budget för 2020–2023 hålls enligt plan och i de fall det är möjligt tidigarelägga 
investeringarna. Investeringar är dock beroende av andra processer som exempelvis 

upphandling och planeringsprocesser. 

Krisledningsnämnden har inte rådighet över de kommunala bolagen men uppmanar 

bolag och styrelser att agera i linje med krisledningsnämndens beslut i detta ärende 

och fatta likalydande beslut i den mån de berörs.  

Åtgärderna ovan föreslås gälla tills krisledningsnämnden beslutar annorlunda eller 

beslutet upphävs på annat sätt. 

Ekonomiska konsekvenser 

Bedömningen är att inköp och investeringar från i första hand det lokala näringslivet, 

motsvarande cirka 50 miljoner kronor, kan tidigareläggas under 2020 inom 
nämndverksamheten. Beloppen hanteras inom ram. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 31 mars 2020 

 

Kommunledningskontoret 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 

 


