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Krisledningsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-16 

Krisledningsnämndens 
protokoll måndagen den 16 mars 2020 

Plats och tid 

Nåsten, Stationsgatan 12, 'dockan 17:00-18:20. 

Paragrafer 

1-2 

Justeringsdag 

16 mars 2020 

Underskrifter 

Erik Petting, ordförande 

Fredrik Ahlstedt, justerare 

Lars Niska, sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, kommunstyrelsen, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommun led n ingskontoretu ppsa la.se   
www.uppsala.se  
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Krisledningsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-03-16 

Närvarande 

Beslutande 

Erik Pelling (S), ordförande 
Mohamad Hassan (L), 1:e vice ordförande 
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande 
Caroline Hoffstedt (S) 
Jonas Segersam (KD) 
Helena Hedman Skoglund (L), tjänstgörande ersättare 

Deltagande på distans 

Rickard Malmström (MP), ledamot 
Tobias Smedberg (V), ledamot 
Therez Almerfors (M), ersättare 
Linda Eskilsson (MP), ersättare 

Övriga närvarande 

Joachim Danielsson, stadsdirektör. I ngela Hagström, utvecklingsdirektör. Åsa Nilsson 
Bjervner, avdelningschef. Thomas Ekvall C10. Anders Fridborg, säkerhetschef. Lena 
Grapp, stadsjurist. My Pettersson, registrator. Lars Niska, kommunsekreterare. 
Susanne Eriksson (S), politisk stabschef. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Krisledningsnämnden 
Protokoll 

Datum: 
2020-03-16 

 

§1 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

1. att fastställa föredragningslistan. 

Justerandes signatur 

r o Q7-yr 

Utdragsbestyrkande 
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Krisledningsnämnden Datum: 
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§2 

Rekommendationer till medarbetare och 
förtroendevalda i Uppsala kommunkoncern 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

1. att huvudregeln är att samtliga verksamheter i Uppsala kommun ska fortgå 
med medarbetare på plats, 

2. att för att minska smittspridning, medge att vissa medarbetare i Uppsala 
kommun som organisation, efter godkännande av chef, utför arbetsuppgifter 
hemifrån, 

3. att rekommendera kommunens nämnder och dess utskott att fortsätta 
genomföra fysiska beslutssammanträden och att möjliggöra för deltagande på 
distans om det krävs för att uppnå beslutsförhet 

4. att rekommendera kommunens nämnder att tillsvidare inte tillåta allmänhets 
närvaro vid nämndsammanträden. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Folkhälsomyndigheten har idag den 16 mars rekommenderat att personer i 
Stockholmsregionen, jobbar hemifrån i den mån det går. Uppsala kommun är en del av 
Stockholmregionen och därför finns det anledning att ta ställning rörande kommunens 
verksamheter och möjligheten för kommunens medarbetare att jobba hemifrån. 

Folkhälsomyndigheten har i sina råd för offentliga tillställningar och allmänna 
sammankomster rekommenderat att man ska genomföra en riskbedömning för 
enskilda tillställningar och sammankomster, för att minska smittspridning. Bland 
annat bör man överväga att ha sammanträden på distans samt om möjligt att korta av 
sammanträden. När det gäller nämnd- och utskottssammanträden kan det vara svårt 
av tekniska skäl, mot bakgrund av de krav som ställs för närvaro på distans, att ha 
sammanträden på distans, men för att nämnderna och utskotten ska vara beslutsföra 
och för att möjliggöra förtroendevalda som tillhör riskgrupper att delta på 
sammanträden, bör det vara möjligt att hålla sammanträden på distans. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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