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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 tisdagen den 
18 maj 2021 

Plats och tid  

Bergius, Stationsgatan 12, klockan  13:00-13:27. 

Paragrafer 

22-25 

Justeringsdag  

19 maj 2021 

Underskrifter 

 

 

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

Erik Pelling, ordförande 

 

 

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

Fredrik Ahlstedt, justerare 

 

 

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

Lars Niska, sekreterare 

Krisledningsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-05-18 
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Krisledningsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-05-18 

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. Lena Grapp, 

stadsjurist. Hannes Vidmark, senior adviser. Anders Fridborg, säkerhetschef. Susanne 
Eriksson (S), politisk stabschef. 
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§ 22 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

1. att fastställa föredragningslistan med tillägg av beslutsärendet Förlängd 

delegation av föreskriftsrätt om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser. 
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Krisledningsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-05-18 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 23  

Aktualisering av åtgärder för minskad smitta 

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 
genomförd riskanalys för verksamheten, 

2. att allt arbete i kommunens förvaltningar ska ske hemifrån, undantag ska 

endast medges för arbetsuppgifter som inte kan utföras hemifrån och som inte 

kan skjutas upp, 
3. att successivt öppna verksamheter som vänder sig till allmänheten och som 

hållits stängda eller begränsats, 

4. att delegera till samtliga förvaltningschefer att, i enlighet med detta beslut och 
i samråd med kansliet för ledning och samordning Covid, anpassa 

verksamheter inför öppning, 
5. att fortsätta tillhandahålla och utveckla digitala alternativ, 

6. att rekommendera alla styrelser i de kommunala bolagen att i sin verksamhet 
följa besluten om hemarbete och om verksamheter ovan, 

7. att överta nämnders ansvar enligt följande 

a) samtliga nämnder gällande punkt 1-5,  

b) kommunstyrelsens ansvar gällande punkt 6 och 

10. att fortsatt ansvar för genomförande av punkt 1-5 ska återgå till ordinarie 
nämnder. 

Sammanfattning 

Den 18 april i år upphörde regeringens uppmaning från den 18 december 2020 om all 
verksamhet som bedrivs av kommuner och som inte är helt nödvändig bör hålla 

stängt, med vissa undantag. Ungefär samtidigt gav regionens smittskydd med hänsyn 

till det allvarliga smittläget och belastningen på sjukvården i region Uppsala 
rekommendationen att inte genomföra lättnader. Kommunens verksamheter som 

vänder sig till allmänheten är därför i dagsläget fortsatt begränsade men behöver nu 

börja anpassas till nya förutsättningar. 
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Den 12 maj meddelade regeringen tillsammans med folkhälsomyndigheten att 
lättnader införs den 1 juni för offentliga sammankomster och offentliga tillställningar. 
Folkhälsomyndigheten justerar även delar av sina föreskrifter och allmänna från den 1 

juni. Region Uppsalas smittskyddsläkare har meddelat att från den 17 maj gäller 
nationella restriktioner utan regionala undantag.  

I föreliggande ärende föreslås justeringar av krisledningsnämndens beslut från den 19 

mars 2021. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 17 maj 2021 

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 

detsamma. 
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§ 24  

Förlängd delegation av föreskriftsrätt om 
förbud mot att vistas på särskilt angivna 
platser 

KSN-2021-00816 

Beslut 

Krisledningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att förlänga kommunstyrelsen delegation att, med stöd av 8 kap. 1 § 
förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning 

av sjukdomen covid-19, utfärda föreskrifter om förbud att vistas på särskilt 

angivna platser, till den 30 september 2021,  
2. att föreskrift enligt p. 1 endast får gälla under två veckor, med möjlighet för 

kommunstyrelsen att besluta att föreskriften ska förlängas en gång,  
3. att det område som föreskriften gäller för ska vara ett på karta angivet 

begränsat område,  

4. att beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande kommunfullmäktige, 

samt 

5. att om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger, ska kommunstyrelsen 
besluta att en föreskrift enligt p. 1 ska upphävas i förtid. 

Sammanfattning 

Enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 

sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) får regeringen eller den kommun som regeringen 
bestämmer meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats 
eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en 

påtaglig risk för trängsel. Den 11 mars 2021 trädde en bestämmelse i förordningen 
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 
(begränsningsförordningen) i kraft, som ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter som 
förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt 

angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. 

Kommunstyrelsen fick av kommunfullmäktige den 22 mars 2021 delegation att utfärda 

föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser. Möjligheten har använts för 
att inför förbud att vistas i två parker i samband med Valborg. Delegationen 
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begränsades till den 30 juni 2021. Delegationen föreslås nu förlängas till den 30 
september. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 18 maj 2021 

Yrkande 

Jonas Segersam (KD) och Erik Pelling (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
detsamma. 
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§ 25 

Informationsärenden 
 

Statusuppdatering om covid-19 

Föredragande: Hannes Vidmark, senior adviser. 


