
Uppsala 
kommun 

Sida 1 (13) 

Krisledningsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-02 

Kristedningsnämndens 
protokoll torsdagen den 2 april 2020 

Plats och tid 

Bergius, Stationsgatan 12, klockan 13:30-15:05. 

Paragrafer 

15-22 

Justeringsdag 

2 april 2020 

Underskrifter 

Erik Petting, ordTörande 

Fredrik Ahlstedt, justerare 

Lars N iska, sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, kommunstyrelsen, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kom m u n led ni ngskontoretPuppsa la.se   
www.uppsala.se   



Uppsala 
kommun 

Sida 2 (13) 

Krisledningsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-02 

Närvarande 

Beslutande 

Erik Pelling (S), ordförande 
Mohamad Hassan (L), 1:e vice ordförande 
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande 
Caroline Hoffstedt (S) 
Rickard Malmström (MP) 
Tobias Smedberg (V) 
Stefan Hanna (-) 
Jonas Segersam (KD) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Helena Hedman Skoglund (L) 
Linda Eskilsson (MP) 
Therez Almerfors (M) 

Övriga närvarande 

Joachim Danielsson, stadsdirektör. Ingela Hagström, utvecklingsdirektör. Ola 
Hägglund, ekonomidirektör. Charlotte Skott, näringslivsdirektör. Anders Fridborg, 
säkerhetschef. Susanne Afzelius, upphandlingschef. Laura Hartman, hållbarhetschef. 
Christian Blomberg, mark- och exploateringschef. Lena Grapp, stadsjurist. Stefan 
Berg, kommunikatör. Lars Niska, kommunsekreterare. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkand e 

kr/ .51371 
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Krisledningsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-02 

§15 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

1. att fastställa föredragningslista med tillägg av beslutsärendet Tillfällig ändring 
av parkeringsavgift i city, samt 

2. att överlämna inlämnade initiativ till konnnnunledningskontoret för beredning: 
- Initiativärende om direktupphandlingar till hemtjänsten från Stefan Hanna (-) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Krisledningsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-02 

§16 

Överföring av ansvarsområden titt 
kristedningsnämnden 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

1. att överta kommunstyrelsens ansvar i de delar som framgår av §§ 17-20, samt 
2. att överta gatu- och samhällsmiljönämnden ansvar i de delar som framgår av § 

21. 

Yrkande 

Erik Petting (S) yrkar: 
att överta kommunstyrelsens ansvar i de delar som framgår av §§ 17-20, samt 
att överta gatu- och samhällsmiljönämnden ansvar ide delar som framgår av § 21. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag till beslut mot avslag och finner att 
krisledningsnämnden beslutar enligt förslaget. 

Justerandes signatur 

i_. 

Utd ragsbestyrka ride 
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Krisledningsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-02 

§17 

Skrivelse till Sveriges kommuner och regioner 
om tillståndsgivning för näringsverksamhet 
på offentlig plats 

KSN-2020-01122 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

1. att uppdra till ordförande att avge skrivelse till Sveriges kommuner och 
regioner. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Med anledning av spridningen av coronaviruset har krisledningsnämnden beslutat att 
underlätta för butiker och restauranger som vill flytta ut sin verksamhet på gator och 
torg. Nämnden föreslås avge en skrivelse till Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
och föreslå en samlad hemställan från SKR till Polismyndigheten om behovet av en 
nationellt underlättad tillståndsgivning för näringsverksamhet på offentlig plats. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 31 mars 2020 
• Bilaga 1, förslag till skrivelse från Uppsala kommun till SKR 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Krisiedningsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-02 

§18 

Tidigarelägga inköp och investeringar med 
anledning av coronaviruset 

KSN-2020-01122 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

1. att tidigarelägga planerade inköp i första hand till kommunens avtalade lokala 
leverantörer, 

2. att arbeta för att beslutade investeringar som i första hand kan komma att 
beröra det lokala näringslivet hålls enligt plan, 

3. att där så är möjligt arbeta för att tidigarelägga beslutade investeringar som i 
första hand kan komma att beröra det lokala näringslivet, 

4. att uppmana de kommunala bolagen att agera enligt det ovanstående och att 
fatta likalydande beslut, samt 

5. att besluten gäller tillsvidare och fram till att annat beslut fattas. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Spridningen av coronaviruset har en betydande påverkan på flera näringar i Uppsala 
kommun. Många näringsverksamheter vittnar om kraftigt minskade intäkter och en 
oro för vad detta kan komma att medföra. Invånare har drabbats av varsel. 

Krisledningsnämnden föreslås besluta om ett antal åtgärder i syfte att så långt som 
möjligt stimulera i första hand Uppsala kommuns lokala leverantörer. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 31 mars 2020 

Justerandes signatur 

b- f, 

Utdragsbestyrkande 
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Krisledningsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-02 

§19 

Överenskommelse med Uppsala 
Rödakorskrets och stärkt samverkan med 
civilsamhället med anledning av 
coronaviruset 

KSN-2020-01157 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

1. att tillämpa Avsiktsförklaring 2020-03-24 (Myndighetens för samhällsskydd 
och beredskaps ärendenummer 2020-04672) gällande samarbete med 
anledning av Covid-19-utbrottet under 2020, bilaga 1, 

2. att ingå samverkan med Uppsala Rödakorskrets (fortsättningsvis Röda Korset) 
angående samordning av det lokala utförandet av det åtagande som omfattas 
av Avsiktsförklaringen genom Överenskommelse om samverkan, bilaga 2, 

3. att utöver samordning av det åtagande som omfattas av Avsiktsförklaringen 
samverka med Uppsala Rödakorskrets angående ytterligare åtgärder genom 
Överenskommelse om samverkan, bilaga 1, 

4. att utbetala ett föreningsbidrag till Uppsala Rödakorskrets omfattande 
300 000 kr, 

5. att uppdra till kommunledningskontoret att, i dialog med Uppsala 
Rödakorskrets, fastställa en genomförandeplan för överenskommelsen där 
samordningsorganisation och en mer detaljerad redogörelse för aktuella 
samverkansområden framgår, samt 

6. att uppdra till avdelningschef på Hållbarhetsavdelningen att underteckna 
överenskommelsen för kommunens räkning. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Många människor påverkas, direkt eller indirekt, av coronavirusets spridning. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

<7,P71. 
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Krisledningsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-02 

För att underlätta för äldre att minimera risken för smittspridning har Sveriges 
kommuner och regioner, Myndighet för samhällsskydd och beredskap och fem stora 
aktörer inom civilsamhället, däribland Röda Korset, tecknat en avsiktsförklaring om 
samverkan för frivilligstöd. Avsiktsförklaringen syftar till att aktörerna genom 
samordnade insatser ska kunna erbjuda stöd till riskgrupper som pekats ut av 
Folkhälsomyndigheten på nationell och lokal nivå. 

Med utgångspunkt i denna avsiktsförklaring och i dialog med representanter för 
civilsamhället i kommunen bör kommunen ingå en bredare överenskommelse med 
lokala civilsamhällesorganisationer som syftar till att lämna olika sorters stöd till 
individer som ingår i utpekade riskgrupper och andra utsatta och sårbara grupper. 

Dialog har förts med Röda Korset om att ta en koordinerande roll i enlighet med 
åtaganden i bilaga 2. För dessa åtaganden äskar Röda Korset 363 177 kronor. 

Handläggande tjänsteperson utlåtande är att ge Röda Korset stöd omfattande 300 000 
kronor. Skälen för den något reviderade summan jämfört med Röda Korsets äskande 
är följande: 

• Delar av överenskommelsens insatser gör Röda Korset redan, bland annat 
genom upprättad telefonlinje/mailadress för stödbehov. 

• Kommunen behöver också i rådande situation ha en ekonomisk 
återhållsamhet av förklarliga skäl. 

• Utrymme finns för Röda Korset att styra hur mycket och vad organisationen 
mäktar med inom ramen för angiven finansieringsram. Detta kan preciseras i 
kommande genomförandeplan. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 1 april 2020. 
• Bilaga 1, Överenskommelse om samverkan i Uppsala kommun mellan Röda 

Korset och kommunen med anledning av coronaviruset. 
• Bilaga 2, Avsiktsförklaring gällande samarbete med anledning av Covid-19-

utbrottet under 2020, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
ty 

74- 
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Krisledningsnämnden 
Protokoll 

Datum: 
2020-04-02 

 

§20 

Reducering av arrendeavgift för vissa 
verksamheter med anledning av 
coronaviruset 

KSN-2020-01316 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

1. att jämka arrendeavgiften år 2020 till noll kronor för arrenden som avser bland 
annat restaurang, kiosk, handel, turism samt liknande verksamheter 

2. att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att under år 2020 sätta ner 
arrendeavgiften i enlighet med principerna ovan om behov uppstår för andra 
liknande verksamheter eller branscher än de som framgår ur beslutspunkt ett, 
samt 

3. att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att under 2020 avgiftsfritt 
arrendera ut mark i anslutning till befintliga verksamheter, bland annat 
restauranger, kiosker, caféer och livsmedelsverksameter, om behov uppstår 
för att möjliggöra att verksamheter bedrivs utomhus. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Spridningen av coronaviruset har en betydande påverkan på flera näringar i Uppsala 
kommun. Många näringsverksamheter vittnar om kraftigt minskade intäkter och en 
oro för vad detta kan komma att medföra. Invånare har drabbats av varsel. 

Krisledningen beslutade fredag 20 mars 2020 om flera åtgärder för att mildra 
konsekvenserna för det lokala näringslivet. Ett av besluten var att underlätta för 
butiker och restauranger som vill flytta ut sin verksamhet på gator och torg. 

Uppsala kommun förfogar över ett antal markområden och anläggningar som 
arrenderas av företagare som bedriver verksamheter som på ett betydande sätt 
påverkas av coronaviruset. 

Justerandes signatur 

r ,) 

Utdragsbestyrkande 
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Krisledningsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-02 

För att mildra effekterna för de drabbade företagen föreslås Krisledningsnämnden att 
besluta om att jämka arrendeavgifterna för mark till noll kronor och att reducera 
avgiften med 50% för byggnader. Vidare föreslås ett antal andra åtgärder i likhet med 
de redan nämnda. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 1 april 2020. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Krisledningsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-02 

§21 

Tillfällig ändring av parkeringsavgift i city 

KSN-2020-01213 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

1. att snarast möjligt införa parkeringsavgift om 1 kr/timme i zon A de två första 
timmarna för de parkeringar som kommunen förfogar över när betalning sker 
via applösning, 

2. att rekommendera Uppsala kommun Parkerings AB att genomföra 
motsvarande lösning för bolagets P-hus i zon A, 

3. att rekommendera andra aktörer med avgiftsbelagd besöksparkering inom 
zon A att följa kommunens exempel, 

4. att intäktsbortfallet som blir följden av förändringen, kompenseras Uppsala 
kommun Parkerings AB genom reglering av löpande avtal mellan bolaget och 
kommunen genom gatu- och samhällsmiljönämnden, 

5. att beslutet om parkeringsavgifter gäller tillsvidare och som längst till och med 
maj 2020, samt 

6. att uppdra åt konnmunledningskontoret att arbeta fram ett förslag om hur 
sommargågator och liknande koncept kan iordningställas i city i syfte att 
skapa fungerande och attraktivt stadsutrymme för näringsverksamhet 
utomhus. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

I syfte att stödja handeln i Uppsala citykärna har möjligheten att införa fri parkering 
utretts. För snabbt genomförande sänks avgiften till 1 kr/timme istället för helt 
avgiftsfritt och gäller bara när betalning sker via app. Omprogrammering av appar bör 
kunna ske inom de tre kommande veckorna. För att omfatta även betalkort krävs 
längre tid. Mer än två timmars fri parkering har utretts översiktligt och rekommenderas 
inte. Intäktsbortfallet av uteblivna parkeringsavgifter uppskattas till cirka 2,5 miljoner 
kronor. Effekten på handeln är osäker men med hänsyn till handelns svåra situation 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Krisledningsnämnden 
Protokoll 

Datum: 
2020-04-02 

 

föreslås ändå nämnden besluta om sänkningen. Andra konsekvenser av förslaget 
bedöms, med hänsyn till den korta tid det handlar om, som marginella. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 26 mars 2020. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkand e 
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Krisledningsnämnden 
Protokoll 

Datum: 
2020-04-02 

 

§22 

Informationsärenden 

Statusuppdatering om Covid-19 

Föredragande: Susanne Afzehus, upphandlingschef och Ingela Hagström, 
utvecklingsdirektör. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13

