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Närvarande 

Beslutande 

Erik Petting (S), ordförande 
Mohamad Hassan (L), 1:e vice ordförande, närvarar på distans 
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande, närvarar på distans 
Helena Hedman Skoglund (L), tjänstgörande ersättare, närvarar på distans 
Rickard Malmström (MP), närvarar på distans 
Hanna Victoria Mörck (V), närvarar på distans 
Stefan Hanna (-), närvarar på distans 
Jonas Segersam (KD), närvarar på distans 

Ej tjänstgörande ersättare 

Linda Eskilsson (MP), närvarar på distans 
Therez Almerfors (M), närvarar på distans 

Övriga närvarande 

Lars Niska, kom munsekreterare. 

Övriga närvarande på distans 

Joachim Danielsson, stadsdirektör. Ingela Hagström, utvecklingsdirektör. Ola 
Hägglund, ekonomidirektör. Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör. Anders 
Fridborg, säkerhetschef. Åsa Nilsson Bjervner, avdelningschef. Christian Dahlmann, 
enhetschef. Lena Grapp, stadsjurist. Hannes Vidmark, senior adviser. Anna Lind, 
förhandlingschef. Anna-Klara Nordenskiöld, kommunikatör. Susanne Eriksson (S), 
politisk stabschef. 

Justerandes signatur 
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§28 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

1. att fastställa föredragningslistan med tillägg av beslutsärendet Initiativ om 
stöd till föreningslivet från Stefan Hanna (-). 

Justerandes signatur 
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§29 

Åtgärder för minskad smitta med anledning av 
skärpta restriktioner inför jul och nyår 
KSN-2020-03717 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar, för att ytterligare medverka till att folksamlingar och 
trängsel begränsas och att resandet i regionen hålls på en låg nivå 

1. att samtliga lokaler för museer, bibliotek, scener och kulturhus som drivs av 
kommunen ska stängas, 

2. att kulturskolan, naturskolan, ungdomskulturhus och samtliga lokaler för 
fritidsgårdar ska stängas, 

3. att Allis - allaktivtetshus ska stängas med undantag för den skolbarnomsorg 
som bedrivs, 

4. att inte tillhandahålla "Allmänhetens åkning" på Studenternas idrottsplats, 
5. att inte hyra ut kommunens lokaler eller andra anläggningar för idrott och 

andra aktiviteter inomhus eller utomhus, med undantag endast för 
elitidrottens aktiviteter och för skolidrott, och att utom husan läggningar så 
långt möjligt ska hållas tillgängliga och belysta för allmänhetens 
spontanidrott, 

6. att uppdra åt stadsbyggnadsföwaltningen att i nära dialog med regionens 
smittskyddsenhet och idrottsföreningar genomföra en fördjupad riskanalys 
om hur uthyrning av utomhusanläggningar kan genomföras säkert 

7. att stänga verksamheter som servering och uthyrning som vänder sig till 
allmänheten vid kommunens friluftsområden, områdena i sig ska dock fortsatt 
hållas tillgängliga för allmänheten, 

8. att kommunens öppna förskolor ska göra uppehåll, med undantag för digitala 
sammankomster, 

9. att kommunens träffpunkter för äldre ska göra uppehåll, 
10. att kommunens lokaler inte ska upplåtas för vigslar, 
11.att samtliga arbetsmarknadsinsatser gör uppehåll, 
12. att uppmana Fyrishov AB att hålla de verksamheter och lokaler som 

tillhandahålls allmänheten och för uthyrning till andra stängs, med undantag 
för elitidrotten, 

13.att uppmana Uppsala kommun fastighets AB att i samråd med butiker och 
andra hyresgäster i Gottsunda centrum fastställa ett maxantal för samtidiga 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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besökare i Gottsunda centrum samt vidta övriga åtgärder för att minska 
trängsel, 

14. att frigjorda personalresurser ska, i den mån det är möjligt, arbeta i annan 
verksamhet inom kommunens organisation, 

15. 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, 

16. att uppmana alla styrelser i de kommunala bolagen att tillse att allt arbete 
inom bolaget sker hemifrån och att undantag endast medges för 
arbetsuppgifter som inte kan utföras hemifrån och som inte kan skjutas upp, 

17. att uppmana samtliga nämnder och styrelser i de kommunala bolagen att 
undvika att tillföra nya och icke planerade arbetsuppgifter och uppdrag som 
inte är helt nödvändiga, 

18.att delegera till samtliga förvaltningsdirektörer att i enlighet med ytterligare 
nationella direktiv anpassa eller upphäva beslut, efter samråd med kansliet för 
ledning och samordning Covid, 

19. att uppmana samtliga nämnder och styrelser att se över sina verksamheter 
och i samråd med kansliet för ledning och samordning Covid vidta övriga 
åtgärder som bedöms nödvändiga med anledning av de skärpta 
restriktionerna, 

20. att uppdra till kulturförvaltningen att i samråd med kansliet för ledning och 
samordning Covid utreda möjlighet till servicepunkter till allmänheten, 

21. att detta beslut gäller omedelbart och tills annat meddelas, beslutet ska 
omprövas senast den 25 januari, 

22. att ärendet ska justeras omedelbart, samt 
23. att överta nämnders ansvar enligt följande 

a) kulturnämndens ansvar gällande punkt 1-3 och 20 
b) idrott- och fritidsnämndens ansvar gällande punkt 4-7 
c) utbildningsnämndens ansvar gällande punkt 8 
d) äldrenämndens ansvar gällande punkt 9 
e) kommunstyrelsens ansvar gällande punkt 10, 12-17 och 19 
f) arbetsmarknadsnämndens ansvar gällande punkt 11 
g) samtliga nämnder gällande punkt 18 

Sammanfattning 

Regeringen har den 18 december 2020 meddelat skärpta restriktioner för att minska 
smittspridningen i samhället. Folkhälsomyndigheten har därefter publicerat 
motsvarande åtgärder och uppmaningar. En skarp uppmaning är att all verksamhet 
som bedrivs av kommuner och som inte är helt nödvändig bör stängas ner omedelbart. 
Uppmaningarna och åtgärderna gäller omedelbart och fram till och med den 24 januari 
2021. Det gäller bland annat badhus, idrottshallar och museer. 1 ärendet föreslås att ett 
antal verksamheter inom kommunen stänger sina lokaler eller gör uppehåll. 

Justerandes signatur 
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Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 21 december 2020 
• Bilaga 1 
• Regeringens artikel rörande skärpta restriktioner 

Yrkanden 

Erik Petting (S) och Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Stefan Hanna (-) yrkar avslag till föreliggande förslags fjärde att-sats (4). 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Stefan Hannas (-) avslagsyrkande mot föreliggande förslags 
fjärde att-sats (4) och finner att nämnden bifaller föreliggande förslag. 

Ordförande ställer därefter föreliggande förslag i övrigt mot avslag och finner att 
nämnden bifaller detsamma. 

Reservationer 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Jag anser inte att det är en klok åtgärd att upphöra med allmänhetens möjligheter att 
åka skridskor på Studenternas. Redan i vanliga fall är det sällan kroppskontakt under 
dessa skridskotider. 1 rådande tider är det också väl känt att man ska hålla mer avstånd 
än vanligt. Jag anser att det är viktigt att så mycket som möjligt som bryter människors 
isolering och som stimulerar till hälsosamma aktiviteter ska hållas öppna. 

Justerandes signatur 
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§30 

Initiativ om stöd till föreningslivet från Stefan 
Hanna 
KSN-2020-03727 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

1. att avslå initiativet. 

Sammanfattning 

Stefan Hanna (-) inkom till sammanträdet med ett initiativ om att: 
• Att skyndsamt utreda möjligheterna att vidta tillfälliga insatser för att stötta 

blödande föreningar genom att kommunen under 2021, eller delar av 2021 
avstår avgifter för nyttjande av arenor och lokaler. 

• Att kommunen skyndsamt utreder hur den kan stärka blödande föreningars 
ekonomi om starka föreningsincitament erbjuds för barn och unga, som lever i 
ekonomiskt svaga miljöer, att engagera sig i en icke segregerad 
föreningsverksamhet. 

Beslutsunderlag 

• Initiativ om stöd till föreningslivet från Stefan Hanna (-) 

Yrkanden 

Erik Pelling (S) yrkar avslag och uppmuntrar ledamoten att lämna in initiativ i berörda 
nämnder istället för till krisledningsnämnden. 

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till initiativet. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Erik Pellings (S) yrkande om avslag till initiativet mot Stefan Hannas 
(-) yrkande om bifall till initiativet och finner att nämnden avslår initiativ. 

Justerandes signatur 
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Reservation 

Stefan Hann (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Mycket olyckligt att inte en majoritet av Krisledningsnämnden kunde fatta beslut om att 

påbörja utredningsarbeten om mer stöd till blödande föreningsliv inom Uppsala 

kommun. Med tanke på tidigare vilja till symbolbeslut i Krisledningsnämnden är det 

anmärkningsvärt att direkt avslå initiativet. 

Forskning och livserfarenheter bevisar att vår psykiska och frsiska hälsa i stor grad 

påverkas av våra fysiska och mentala aktiviteter. Idrotts- och kulturlivet har centrala 

roller för vårt välbefinnande. Idrotts- och kulturverksamheter inom Uppsala kommun 

bärs upp av en mängd ideella insatser, medlemsavgifter, sponsorintäkter och delvis 

offentliga bidrag. Idag har många av våra mycket uppskattade föreningar kraftiga 

problem som hotar deras överlevnad. Vi måste ta de problemen på större allvar och 

hjälpa dessa föreningar att överleva. 

Idrotts- och kulturföreningarna spelar en central roll för utfallet av det nödvändiga 

integrationsarbetet. Ett integrationsarbete som kraftigt behöver förbättras i Uppsala. 

Möten och utbyten inom föreningslivet, mellan människor från olika kulturer, bidrar till 

att vi bättre förstår varandra och minskar riskerna för onödiga konflikter. 

Genom föreningslivet och dess arenor ges också goda möjligheter för nya invånare i 

behov av praktisk träning i svenska viktiga träningstillfällen i det språk som är viktigt att 

kunna i Sverige. 

Uppsalas idrotts- och kulturföreningar tillhör dem som drabbats hårdast av den 

pågående coronapandemin. Inför år 2020 kunde särskilt elitidrottsföreningar teckna 

viktiga sponsoravtal och många supportrar tecknade för föreningarna viktiga säsongs 

eller årskort. Nu står vi inför en verklighet där många sponsorer är mycket mer restriktiva, 

flera sponsorer har gått i konkurs och många supportrar förmodligen inte kommer att 

teckna säsongskort. Även om regeringen har skjutit in mindre resurser till Uppsalas 

idrottsföreningar är det otillräckligt för flera av våra omtyckta föreningar. De åtgärder 

som Krisledningsnämnden idag fattat beslut om påverkar också många föreningar 

negativt. 

Det brådskar att ta föreningslivets stora ekonomiska problem på större allvar. Exempel 

på tillfälliga insatser som kan stötta blödande föreningar är att kommunen avstår 

avgifter för nyttjande av arenor och lokaler. Vår övertygelse är också att kommunen 

tillsammans med föreningslivet kan stärka Uppsala genom att skapa ett starkt 

incitament för bom och unga, som lever i ekonomiskt svaga miljöer, att engagera sig i en 

förening. Det gäller särskilt föreningar, som nu kraftigt tappar normala 

finansieringsmöjligheter. Ett inkluderingsstöd som går till föreningar med tydliga krav på 

att erbjuda barn och unga som lever i ekonomiskt svaga miljöer bättre framtidstro. 

Jag anser att krisledningsnämnden på mötet borde ha fattat beslut om: 

Att skyndsamt utreda möjligheterna att vidta tillfälliga insatser för att stötta blödande 

föreningar genom att kommunen under 2021, eller delar av 2021 avstår avgifter för 

Justerandes signatur 
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nyttjande av arenor och lokaler. Kommunen borde också ha fattat beslut om att 
skyndsamt utreda hur den kan stärka blödande föreningars ekonomi om starka 
föreningsincitament erbjuds för barn och unga, som lever i ekonomiskt svaga miljöer, att 
engagera sig i en icke segregerad föreningsverksamhet. 

Justerandes signatur 
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