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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se 

Anmälningsärenden perioden 29 april – 24 maj 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. att med godkännande lägga förteckning över anmälningsärenden perioden 29 
april–24 maj 2020 till protokollet. 

Sammanfattning 
Anmälda ärenden till kommunstyrelsen perioden 29 april till och med 24 maj 2020: 
 

1. Förslag om hemställan till Polismyndigheten från SKR 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ola Hägglund 
Stadsdirektör Ekonomidirektör 
 

Datum:  
2020-05-25  

Kommunledningskontoret  
 
 
Handläggare:  
Niska Lars 
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Sektionen för planering, säkerhet och miljö
Greta Berg

Uppsala kommun
75375 UPPSALA

Förslag om hemställan till Polismyndigheten om
tillståndsgivningen för näringsverksamhet på allmän plats

Vi har med intresse tagit del av er hemställan till polisen om handläggningen av
upplåtelser av offentlig plats. Det är viktigt för vår intressebevakning att ha en god
överblick över hur situationen utvecklas hos er medlemmar.

Vi har en kontinuerlig kontakt med polisen om hur deras verksamhet som berör
kommuner och regioner fortskrider med anledning av corona. I den dialogen har vi
belyst vikten av att de gör sitt bästa för att hålla så korta handläggningstider som
möjligt eftersom det, som ni skriver, får en direkt effekt på det lokala näringslivet.
Den återkopplingen vi får är att deras handläggningstider inte är märkbart längre än
normalt, men att handläggningstiderna också påverkas av hur kommunerna hanterar
de ärendensom remitteras till dem.

Med anledning av detta arbetar vi för att ta fram information om hur kommunerna kan
hjälpa till att skynda på handläggningen. Vi har på sistone fått en hel del frågor om
just detta och tror att det kan vara en del i lösningen på de problem som ni upplever.
Med detta inte sagt att Uppsala inte har en korrekt hantering, utan att kommunernas
hantering som sådan har en inverkan på handläggningstiderna i stort.

Vi fortsätter vidare dialogen med polisen i frågan för att följa upp hur
handläggningstiderna utvecklas och hur vi kan samverka för att förkorta dem.

Sveriges Kommuner och Regioner

Staffan Isling

Gunilla Glasare
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