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Krisledningsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-08 

Närvarande 

Beslutande 

Erik Petting (S), ordförande 
Mohamad Hassan (L), 1:e vice ordförande 
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande 
Caroline Hoffstedt (S) 
Linda Eskilsson (MP), tjänstgörande ersättare 
Tobias Smed berg (V) 
Stefan Hanna (-) 
Jonas Segersam (KD) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Helena Hedman Skoglund (L) 
Therez Almerfors (M) 

Övriga närvarande 

Joachim Danielsson, stadsdirektör. I ngela Hagström, utvecklingsdirektör. Ola 
Hägglund, ekonomidirektör. Marica Nordvall, kommunikationsdirektör. Anders 
Fridborg, säkerhetschef. Eva Hermansson Flodin, finanschef. Lena Grapp, stadsjurist. 
Lars Niska, kommunsekreterare. Susanne Eriksson (S), politisk stabschef. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

U 
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Protokoll 
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2020-04-08 

 

§23 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

1. att fastställa föredragningslistan. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

kr, TA 
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Krisledningsnämnden 
Protokoll 

Datum: 
2020-04-08 

 

§24 

Överföring av ansvarsområden till 
krisledningsnämnden 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

1. att överta kommunstyrelsens ansvar i de delar som framgår av §§ 25-26, samt 
2. att överta gatu- och samhällsmiljönämndens ansvar i de delar som framgår av 

§ 27. 

Justerandes signatur 

t , 

Utdragsbestyrkande 
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§25 

Överenskommelse och borgensåtagande för 
inköp av skyddsutrustning till Sveriges 
kommuner med anledning av coronaepidemin 

KSN-2020-01373 

Beslut 

Krisledningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att godkänna överenskommelse i ärendets bilaga 1, samt 

2. att godkänna borgensavtal i ärendets bilaga 2. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Mot bakgrund av bristen på skyddsutrustning under coronapandemin har Sveriges 
kommuner och regioner (SKR), länsstyrelsernas samordningskansli, i dialog med 
Stockholms, Göteborgs, Malmö och Uppsala kommuner tagit fram ett gemensamt 
förslag om att dessa ska bidra till att gemensamt finansiera stora volyminköp av 
skyddsutrustning, desinfektionsmedel med mera till landets kommuner. 

Genom att kommunerna skyndsamt borgar för ett lån hos Kommuninvest till SKL 
Kommentus inköpscentral SKI kan inköpscentralen agera på världsmarknaden för att 
bistå främst Sveriges kommuner med försörjning av utrustning på längre sikt. Lånet 
förstärker inköpscentralens förmåga att agera grossist med syftet att bistå Sveriges 
kommuner i deras försörjning av nödvändig utrustning för att hantera den allvarliga 
situation som uppstått mot bakgrund av spridningen av coronaviruset. Kommunernas 
individuella ansvar för sin anskaffning påverkas inte, men initiativet förväntas bidra till 
bättre förutsättningar i att lösa den samlade materialförsörjningen för kommunerna. 

Ett förslag till principöverenskommelse i bilaga 1 och borgensavtal i bilaga 2 har tagits 
fram för godkännande av parterna. 

Justerandes signatur 

ki.&,_ 

Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 7 april 2020 
• Bilaga 1, principöverenskommelse rörande inköp av skyddsutrustning m.m. 

med anledning av coronapandemin 
• Bilaga 2, förslag till borgensavtal mellan kommunerna och Kommuninvest 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

kP . 
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§26 

Revidering av kommunfullmäktiges 
arbetsordning 

KSN-2020-01357 

Beslut 

Kristedningsnämnden förslår kommunfullmäktige besluta 

1. att tillåta att ledamöter och ersättare får delta i kommunfullmäktiges 
sammanträden på distans, 

2. att göra tillägg till kommunfullmäktiges arbetsordning i enlighet med bilaga 1, 

3. att understryka att fysisk närvaro i kommunfullmäktiges sammanträden ska 
vara huvudregeln, samt 

4. att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Under föreliggande extraordinära förhållanden har frågan om deltagande på distans 
för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige lyfts. Gällande kommunallag medger 
deltagande på distans och fullmäktige kan besluta om att deltagande på distans ska 
tillåtas. Om fullmäktige beslutar att tillåta deltagande på distans ska fullmäktiges 
arbetsordning innehålla föreskrifter om i vilken utsträckning det får ske. Det föreslås att 
kommunfullmäktige beslutar att deltagande på distans ska tillåtas och att det görs ett 
tillägg om det i kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 8 april 2020 
• Bilaga 1, tillägg till kommunfullmäktiges arbetsordning 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Å f .. N 
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§27 

Avgiftsfria enskilda resor i färdtjänsten 

KSN-2020-01401 

Beslut 

Krisledningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att kommunen ska avstå från att ta ut tillkommande egenavgift vid färdtjänst-
och omsorgsresor som görs enskilt till och med 9 juni, samt 

Krisledningsnämnden beslutar för egen del 

2. att ersättningen enligt avtalsbestämmelserna för fasta omlopp för 
specialfordon och personbilar ska behållas i ett normalläge till och med 9 juni. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Spridningen av coronaviruset har en betydande påverkan på individer och näringar i 
Uppsala kommun. Folkhälsomyndigheten gick den 1 april ut med föreskrifter och 
allmänna råd för att förhindra smittspridning av covid-19. Inom kollektivtrafiken och 
allmänna färdmedel bör verksamheterna begränsa antalet passagerare per fordon. 

1 linje med detta föreslås att den egenavgift som normalt tas ut för att åka ensam i 
kommunens särskilda kollektivtrafik, exempelvis färdtjänst, tas bort under en period. 
Det personliga ansvaret om att undvika onödiga resor och om att undvika 
kollektivtrafik om man tillhör en riskgrupp enligt Folkhälsomyndigheternas föreskrifter 
gäller fortsatt. 

Kommunens leverantörer inom den särskilda kollektivtrafiken vittnar om kraftigt 
minskade intäkter och en oro för vad detta kan komma att medföra. Leverantörerna 
kan med beslutet få bättre möjligheter att behålla resurser att fortsätta sitt uppdrag 
under och efter epidemin. Detta föreslås förstärkas genom att kommunen behåller 
graden av så kallade fasta omlopp, där kommunen disponerar kontrakterade fordon 
under ett helt arbetspass till fullt avtalspris. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

tY,  N 
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Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 8 april 2020 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 

Pi 
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