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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 
22 januari 2021 

Plats och tid  

Bergius, Stationsgatan 12, klockan  14:00-15:00. 

Paragrafer 

4-7 

Justeringsdag  

 

Underskrifter 

 

 

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

Erik Pelling, ordförande 

 

 

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

Fredrik Ahlstedt, justerare 

 

 

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

Lars Niska, sekreterare 

Krisledningsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-01-22 

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

Protokoll 2021-01-22 

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 
Linda Eskilsson (MP), tjänstgörande ersättare, närvarar på distans 
Rickard Malmström (MP), närvarar på distans 

Hanna Victoria Mörck (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 

Övriga närvarande 

Lars Niska, kommunsekreterare. 

Övriga närvarande på distans 

Joachim Danielsson, stadsdirektör. Ingela Hagström, utvecklingsdirektör. Ola 

Hägglund, ekonomidirektör. Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör. Anna 
Nilsson, förvaltningsdirektör. Sten Bernhardsson, förvaltningsdirektör. Charlotte Skott, 

näringslivsdirektör. Anders Fridborg, säkerhetschef. Åsa Nilsson Bjervner, 

avdelningschef. Christian Dahlmann, enhetschef. Lena Grapp, stadsjurist. Hannes 
Vidmark, senior adviser. Isabelle Waldenvik, kommunikatör. Susanne Eriksson (S), 

politisk stabschef. 
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Krisledningsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-01-22 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 4 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

1. att fastställa föredragningslistan. 
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Krisledningsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-01-22 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 5  

Fakturering av avgifter för kontroll enligt 
livsmedelslag och alkohollag år 2021 

KSN-2021-00225 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

1. att överta miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvar avseende punkt 3-5, 

2. att överta kommunstyrelsen ansvar för beredning av ärende till 
kommunfullmäktige om att efterge avgift till serveringsställen, 

3. att tills vidare avvakta med fakturering av årliga avgifter för tillsyn enligt 
alkohollagen, 

4. att förfallodagen för serveringsställens årliga avgifter och kontrollavgifter 

avseende livsmedelskontroll för 2021 ska vara den 15 november 2021, samt 

5. att uppmana miljö- och hälsoskyddsnämnden att i enskilda fall vara generös 
med ytterligare anstånd med betalning 

Krisledningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

6. att till serveringsställen efterskänka 25 procent av den årliga avgiften för tillsyn 

enligt alkohollagen som faktureras 2021 

7. att delegera till kommunstyrelsen att fatta ytterligare beslut om att 
efterskänka avgiften för tillsyn enligt alkohollagen som faktureras 2021 

Sammanfattning 

Statliga rekommendationer och lagstiftning i syfte att minska smittspridningen har 
drabbat restaurangbranschen kraftigt. Den lokala restaurangnäringen har därför 

framfört önskemål om att efterskänka eller åtminstone senarelägga kommunala 
avgifter. I ärendet behandlas tillsynsavgifter enligt livsmedelslagen och alkohollagen. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 21 januari 2020 
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Krisledningsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-01-22 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

Yrkande 

Mohamad Hassan (L), Jonas Segersam (KD), Stefan Hanna (-), Hanna Victoria Mörck (V), 
Linda Eskilsson (MP), Erik Pelling (S), Rickard Malmström (MP) och Fredrik Ahlstedt (M) 
yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
detsamma. 
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Krisledningsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-01-22 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 6  

Omprövning av åtgärder för minskad smitta 
med anledning av skärpta restriktioner 

KSN-2021-00226 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

1. att all verksamhet som håller öppet ska bedrivas med åtgärder och 

begränsningar för att begränsa smitta som följer av lagstiftning, allmänna råd 
och rekommendationer som berör aktuell verksamhet samt i enlighet med 

riskanalys för verksamheten,  
2. att allt arbete i kommunens förvaltningar även fortsättningsvis ska ske 

hemifrån, undantag ska endast medges för arbetsuppgifter som inte kan 

utföras hemifrån och som inte kan skjutas upp 

3. att uppmana alla styrelser i de kommunala bolagen att tillse att allt arbete 
inom bolaget sker hemifrån och att undantag endast medges för 
arbetsuppgifter som inte kan utföras hemifrån och som inte kan skjutas upp 

4. att snarast möjligt tillhandhålla kommunens lokaler eller andra anläggningar 
för organiserad och bokad idrott och andra aktiviteter inomhus för ungdomar 

födda 2005 och senare, 
5. att fortsatt tillhandhålla kommunens lokaler eller andra anläggningar för 

idrott och andra aktiviteter utomhus för alla åldersgrupper,  

6. att de bemannade verksamheter som vänder sig till allmänheten vid 

kommunens friluftsområden ska hålla fortsatt stängt, till exempel servering 
och uthyrning, 

7. att samtliga verksamheter som drivs av kulturnämnden och som specifikt 

riktar sig till organiserade grupper av barn och unga födda 2005 och senare 
snarast möjligt öppnas för verksamhet,  

8. att från den1 februari öppna bibliotekslokalerna med begränsad service för 
snabba, viktiga och väl förberedda biblioteksärenden, 

9. att samtliga verksamheter som drivs av kulturnämnden i övrigt fortsätter hålla 
stängt med undantag för internetpunkter som ska bedrivas fortsatt, 

10. att kommunens öppna förskolor fortsatt ska göra uppehåll med undantag för 

aktiviteter som kan ske på distans, 

11. att kommunens träffpunkter för äldre fortsatt ska göra uppehåll,  

12. att arbetsmarknadsförvaltningen ska förstärka internetpunkter med personal 
för utökat stöd åt arbetssökande där behov finns, 
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Krisledningsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-01-22 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

13. att arbetsmarknadsinsatser övrigt fortsatt håller stängt, 
14. att kommunens lokaler från den 1 februari kan upplåtas för vigslar, 
15. att uppmana Fyrishov AB att snarast möjligt tillhandhålla kommunens lokaler 

eller andra anläggningar för organiserad och bokad idrott och andra aktiviteter 
inomhus och utomhus för ungdomar födda 2005 och senare, 

16. att uppmana Fyrishov AB att i övrigt fortsatt hålla stängt, 

17. att delegera till samtliga förvaltningschefer att i enlighet med ytterligare 

nationella direktiv anpassa eller upphäva beslut, efter samråd med kansliet för 
ledning och samordning Covid,  

18. att detta beslut gäller omedelbart, 
19. att ärendet ska justeras omedelbart och 

20. att överta nämnders ansvar enligt följande 
a) kommunstyrelsens ansvar gällande punkt 1-3, 14-16 

b) idrott- och fritidsnämndens ansvar gällande punkt 4-6  
c) kulturnämndens ansvar gällande punkt 7-9 

d) utbildningsnämndens ansvar gällande punkt 10 

e) äldrenämndens ansvar gällande punkt 11 

f) arbetsmarknadsnämndens ansvar gällande punkt 12-13 
g) samtliga nämnder gällande punkt 17-19 

Sammanfattning 

Regeringen meddelade den 18 december 2020 skärpta restriktioner för att minska 
smittspridningen i samhället. En skarp uppmaning var att all verksamhet som bedrivs 
av kommuner och som inte är helt nödvändig bör stängas ner omedelbart. 

Uppmaningarna och åtgärderna gällde omedelbart och fram till och med den 24 
januari 2021. Den 21 januari 2021 meddelade regeringen att kommuner bör fortsätta 

hålla verksamheter som inte är helt nödvändiga stängda med undantag för aktiviteter 

som riktar sig till barn- och unga födda 2005 och senare. I ärendet föreslås justeringar 

av krisledningsnämndens beslut från den 21 december. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 21 januari 2021 

• Bilaga 1: Krisledningsnämndens ärende 21 december 2020 

Yrkanden 

Mohamad Hassan (L), Hanna Victoria Mörck (V), Linda Eskilsson (MP), Erik Pelling (S), 

Rickard Malmström (MP) och Fredrik Ahlstedt (M) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Stefan Hanna (-) yrkar avslag till föreliggande förslags att-sats 6, 8 och 12. 
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Krisledningsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-01-22 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

Stefan Hanna (-) yrkar: 
att biblioteken ska vara öppna från och med senast 25/1 för att bland annat göra det 
möjligt att få tillgång till digitala verktyg för att kunna ta del av kommunala utställningar 

och annan viktig information och andra handlingar, bland annat från statliga 
verksamheter. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först föreliggande förslags första till och med femte att-sats (1-5) 
mot avslag och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Ordförande ställer därefter föreliggande förslags sjätte att-sats (6) mot avslag och 

finner att nämnden bifaller detsamma. 

Ordförande ställer därefter föreliggande förslags sjunde att-sats (7) mot avslag och 

finner att nämnden bifaller detsamma. 

Ordförande ställer därefter föreliggande förslags åttonde att-sats (8) mot avslag och 
finner att nämnden bifaller detsamma. 

Ordförande ställer först föreliggande förslags nionde till och med elfte att-sats (9-11) 
mot avslag och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Ordförande ställer därefter först föreliggande förslags tolfte att-sats (12) mot avslag 

och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Ordförande ställer först föreliggande förslags trettonde till och med tjugonde att-sats 

(13-20) mot avslag och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Ordförande ställer slutligen Stefan Hannas (-) ändringsyrkande mot avslag och finner 

att nämnden avslår detsamma. 

Reservation 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden med 

motiveringen: 
Biblioteken eller internetpunkterna måste vara tillgängliga för alla invånare som ska 
kunna ta del av kommunens eller statens viktiga dialog samt information kopplad till 
exempelvis Coronakrisen eller i nuläget den digitala utställningen av programmet för 

Uppsala södra stad. För att göra information tillgängligt för invånare som saknar digitala 

verktyg är det viktigt att biblioteken eller internetpunkterna under ordnade former hålls 
öppna. Biblioteken bör öppnas senast 25/1 för att bland annat göra det möjligt för 

invånare som saknar nödvändiga digitala verktyg, eller nödvändiga digitala 

möteskunskaper, att aktivt kunna delta på möten kopplade till kommunala 
utställningar, annan viktig information och andra handlingar, bland annat från statliga 
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verksamheter. Jag reserverar mig mot ärendets att-sats 8 och 12 som inte tar hänsyn till 
ovan viktiga demokratiska behov. 
Jag reserverar mig också mot att kommunen enligt att-sats 6 stänger de 

verksamheterna. För folkhälsan är det viktigt att kommunen uppmuntrar 
friluftsaktiviteter, särskilt i svåra tider som nu. Skolor, affärer, krogar, fik och 
kollektivtrafik håller öppet inom lagens och rekommendationernas ramar. 
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§ 7  

Avbryta ordinarie planering för valborg 2021 

KSN-2021-00227 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

1. att överta kommunstyrelsens ansvar i föreliggande ärende 
2. att i likhet med 2020 avbryta de ordinarie förberedelser inför Valborg som 

kommunen gör, tillsammans med samverkande parter 

Sammanfattning 

Pandemin fortsätter och den andra vågen pågår för närvarande med svåra 

påfrestningar på vården som följd. Skarpa restriktioner begränsar möjligheterna till 
allmänna sammankomster.  

Regionens smittskyddsenhet bedömer att det sannolikt inte kommer att vara lämpligt 
smittskyddsmässigt eller ens lagligt med större tilldragelser som samlar många tusen 

individer samtidigt på gator och torg vid valborg, oaktat vilken vaccinationsgrad som 
uppnåtts. 

Även om det återstår tre månader till sista april finns det därför skäl att redan nu 

besluta om att avbryta de ordinarie valborgsförberedelserna som kommunen gör 
tillsammans med samverkande parter. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 20 januari 2021 

• Bilaga 1, Underlag för diskussion med Destination Uppsala rörande 
Valborgsmässoafton 2021, från smittskyddsenheten i Uppsala 

Yrkande 

Mohamad Hassan (L), Jonas Segersam (KD), Stefan Hanna (-), Hanna Victoria Mörck (V), 
Linda Eskilsson (MP), Erik Pelling (S), Rickard Malmström (MP) och Fredrik Ahlstedt (M) 

yrkar bifall till föreliggande förslag. 
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Beslutsgång 

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

 


