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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 fredagen den 
16 april 2021 

Plats och tid  

Aspen, Stationsgatan 12, klockan  12:00-13:15. 

Paragrafer 

18-21 

Justeringsdag  

20 april 2021 

Underskrifter 

 

 

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

Erik Pelling, ordförande 

 

 

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

Fredrik Ahlstedt, justerare 

 

 

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

Lars Niska, sekreterare 

Krisledningsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-04-16 
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Krisledningsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-04-16 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

Närvarande 

Beslutande 

Erik Pelling (S), ordförande, närvarar på distans 

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

Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande, 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 

Therez Almerfors (M), närvarar på distans 

Övriga närvarande 

Lars Niska, kommunsekreterare. 

Övriga närvarande på distans 

Joachim Danielsson, stadsdirektör. Ingela Hagström, utvecklingsdirektör. Ola 

Hägglund, ekonomidirektör. Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör. Charlotte 

Skott, näringslivsdirektör. Susana Olsson Casas, förvaltningsdirektör för 
utbildningsförvaltningen. Christina Stenhammar, avdelningschef. Erik Ojala, chef 

kommunal grundskola. Christine Kastner Johnson, chef kommunal gymnasieskola. 

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

Protokoll 2021-04-16 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 18 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

1. att fastställa föredragningslistan. 
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Krisledningsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-04-16 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 19  

Förbud mot att vistas på angivna platser i 
Ekonomikumparken och Observatorieparken 
enligt begränsningsförordningen 

KSN-2021-01139 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

1. att föreskriva att allmänheten inte får vistas på angivna platser i och vid 
Ekonomikumparken och Observatorieparken, enligt bilaga 1, mellan klockan 

12:00 torsdagen den 29 april 2021 till och med klockan 09:00 lördagen den 1 

maj 2021, 
2. att förbudet enligt punkt 1 inte gäller vistelse som är föranledd av platsens 

drift, underhåll eller liknande,  
3. att i samråd med berörda parter uppdra åt Stadsbyggnadsförvaltningen att 

ombesörja att allmänheten på lämpligt sätt uppmärksammas på föreskriften, 

såväl på plats som på andra sätt, 

4. att den som bryter mot punkt 1 kan dömas till penningböter enligt 24 § lagen 

om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, 
samt 

5. att överta kommunstyrelsens ansvar gällande punkt 1, 2 och 4 samt gatu- och 
samhällsmiljönämndens ansvar gällande punkt 3. 

Sammanfattning 

en pågående pandemin är inne i en tredje fas, med en omfattande smittspridning och 
en mycket ansträngd sjukvård. De viktigaste råden och restriktionerna från ansvariga 
myndigheter handlar om att hålla avstånd och inte umgås med personer utanför sitt 

hushåll. Även om majoriteten anstränger sig för att efterleva restriktionerna finns det 
tydliga indikationer på att en minoritet inte självmant upprätthåller distans och 

avhåller sig från sociala sammanhang. Särskilt kan vårens högtider, som till exempel 
Valborg, inbjuda till större folksamlingar i parker och på andra allmänna platser.  

Ett normalt valborgsfirande samlas flera tiotusen människor i Uppsalas centrala delar. 

Även om de arrangerade festligheterna även i år har ställts in förekommer ett vanligt år 

ett stort inslag av spontana, oreglerade festligheter. I föreliggande ärende föreslås 
därför ett beslut om att meddela föreskrift om förbud att vistas på särskilt angivna 
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Krisledningsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-04-16 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

platser under en begränsad tid, i syfte att tydligt understryka vikten av att fortsätta 
hålla distans och helt undvika att samlas i större grupper.  

Folkhälsomyndigheten och regionens smittskyddsläkare har beretts möjlighet att yttra 
sig över underlaget. Båda parterna tillstyrker ett beslut enligt föreliggande förslag. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 15 april 2021 

• Bilaga 1, Karta över Ekonomikumparken och Observatorieparken 

Yrkanden 

Jonas Segersam (KD), Mohamad Hassan (L), Fredrik Ahlstedt (M) och Erik Pelling (S) 
yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 

detsamma. 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 

Den svenska regeringens ledarskapsbrister har varit omfattande under hela 

bekämpningen av Covid-19. Hanteringen av Covid-19 har länge lidit av en brist på en 
nationell tydlig strategi som konsekvent implementerats runt om i landet. 
Kommunikationen runt vad man ska och inte ska har varit rörig och många gånger 

motsägelsefull då större ansamlingar tillåtits i vissa sammanhang men inte i andra. Jag 

är tveklöst för att vi ska bekämpa alla samhällsfarliga sjukdomar. En avgörande faktor 
för ett framgångsrikt smittskyddsbekämpande är att man har en av regeringen fastställd 

strategi och att kommunikationen inte är som hittills, mycket rörig och motsägelsefull. 
Att man först nu också inför böter vid överträdelser är anmärkningsvärt eftersom det inte 

tidigare setts som nödvändigt trots att det länge tillämpats i många andra länder. Att nu 
införa viten vid överträdelser kan eventuellt få upploppseffekter om det uppstår 
folksamlingar på berörda förbudsplatser och böter börjar utdelas. Enligt föredragningen 

fanns ingen kännedom om hur man eventuellt förbereder för att hantera eventuella 

kravaller. Om det inträffar kan det leda till omfattande otrygghet och förstörelse i vår 
stad. 
Det är för mig obegripligt att det i samband med att läget beskrivs som mycket allvarligt 
inte inkluderar till exempel böter om man inte har munskydd inom kollektivtrafiken. 

Folkhälsomyndigheten har infört munskydd som regel i kollektivtrafiken under ”peak-

tider”. En regel som inte efterlevs av många. 
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Krisledningsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-04-16 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 20  

Förbud mot att vistas på angivna platser i 
Stadsträdgården enligt 
begränsningsförordningen 

KSN-2021-01174 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

1. att föreskriva att allmänheten inte får vistas på angivna platser i och vid 
Stadsträdgården, enligt bilaga 1, mellan klockan 12:00 torsdagen den 29 april 

2021 till och med klockan 09:00 lördagen den 1 maj 2021, 

2. att förbudet enligt punkt 1 inte gäller vistelse som är föranledd av platsens 
drift, underhåll eller liknande,  

3. att i samråd med berörda parter uppdra åt Stadsbyggnadsförvaltningen att 
ombesörja att allmänheten på lämpligt sätt uppmärksammas på föreskriften, 
såväl på plats som på andra sätt, 

4. att den som bryter mot punkt 1 kan dömas till penningböter enligt 24 § lagen 

om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, 

samt 
5. att överta kommunstyrelsens ansvar gällande punkt 1, 2 och 4 samt gatu- och 

samhällsmiljönämndens ansvar gällande punkt 3. 

Sammanfattning 

Den pågående pandemin är inne i en tredje fas, med en omfattande smittspridning och 
en mycket ansträngd sjukvård. De viktigaste råden och restriktionerna från ansvariga 
myndigheter handlar om att hålla avstånd och inte umgås med personer utanför sitt 

hushåll. Även om majoriteten anstränger sig för att efterleva restriktionerna finns det 
tydliga indikationer på att en minoritet inte självmant upprätthåller distans och 
avhåller sig från sociala sammanhang. Särskilt kan vårens högtider, som till exempel 
Valborg, inbjuda till större folksamlingar i parker och på andra allmänna platser.  

Ett normalt valborgsfirande samlas flera tiotusen människor i Uppsalas centrala delar. 
Även om de arrangerade festligheterna även i år har ställts in förekommer ett vanligt år 

ett stort inslag av spontana, oreglerade festligheter. I föreliggande ärende föreslås 
därför ett beslut om att meddela föreskrift om förbud att vistas på särskilt angivna 



Sida 7 (8) 

 

Krisledningsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-04-16 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

platser under en begränsad tid, i syfte att tydligt understryka vikten av att fortsätta 
hålla distans och helt undvika att samlas i större grupper.  

Folkhälsomyndigheten och regionens smittskyddsläkare har beretts möjlighet att yttra 
sig över underlaget. Båda parterna tillstyrker ett beslut enligt föreliggande förslag. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 15 april 2021 

• Bilaga 1, Karta över Stadsträdgården 

Yrkanden 

Jonas Segersam (KD), Mohamad Hassan (L), Fredrik Ahlstedt (M) och Erik Pelling (S) 

yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 

detsamma. 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 

Den svenska regeringens ledarskapsbrister har varit omfattande under hela 

bekämpningen av Covid-19. Hanteringen av Covid-19 har länge lidit av en brist på en 

nationell tydlig strategi som konsekvent implementerats runt om i landet. 
Kommunikationen runt vad man ska och inte ska har varit rörig och många gånger 
motsägelsefull då större ansamlingar tillåtits i vissa sammanhang men inte i andra. Jag 

är tveklöst för att vi ska bekämpa alla samhällsfarliga sjukdomar. En avgörande faktor 

för ett framgångsrikt smittskyddsbekämpande är att man har en av regeringen fastställd 
strategi och att kommunikationen inte är som hittills, mycket rörig och motsägelsefull. 
Att man först nu också inför böter vid överträdelser är anmärkningsvärt eftersom det inte 

tidigare setts som nödvändigt trots att det länge tillämpats i många andra länder. Att nu 

införa viten vid överträdelser kan eventuellt få upploppseffekter om det uppstår 

folksamlingar på berörda förbudsplatser och böter börjar utdelas. Enligt föredragningen 
fanns ingen kännedom om hur man eventuellt förbereder för att hantera eventuella 
kravaller. Om det inträffar kan det leda till omfattande otrygghet och förstörelse i vår 

stad. 

Det är för mig obegripligt att det i samband med att läget beskrivs som mycket allvarligt 
inte inkluderar till exempel böter om man inte har munskydd inom kollektivtrafiken. 
Folkhälsomyndigheten har infört munskydd som regel i kollektivtrafiken under ”peak-

tider”. En regel som inte efterlevs av många. 
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Krisledningsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-04-16 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 21 

Informationsärenden 
 

Information om aktuellt läge och möjlig utveckling 

Föredragande: Joachim Danielsson, stadsdirektör. Ingela Hagström, 

utvecklingsdirektör. Anders Fridborg, säkerhetschef. Hannes Vidmark, senior adviser. 
Susana Olsson Casas, förvaltningsdirektör för utbildningsförvaltningen. 


