Uppsala
kommun
Krisledningsnämnden

Sida 1 (14)

Datum:
2021-02-05

Protokoll

Krisledningsnämndens protokoll fredagen den
5 februari 2021
Plats och tid
Bergius, Stationsgatan 12, klockan 12:00-13:00.
Paragrafer
8-13
Justeringsdag
10 februari 2021
Underskrifter

frI
Erik Pelling, ordförande

Fredrik Ahlstedt, justerare

Lars Niska, sekreterare

Postadress: Uppsala kommun, kommunstyrelsen, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12
Telefon: 018-72700 00 (växel)
E-post: kommunled ni ngskontoretPuppsala.se
www.uppsala.se

Uppsala
kommun
Krisledningsnämnden
Protokoll

Sida 2 (14)

Datum:
2021-02-05

Närvarande
Beslutande
Erik Petting (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
Hanna Victoria Mörck (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. Charlotte
Skott, näringslivsdirektör. Anders Fridborg, säkerhetschef. Åsa Nilsson Bjervner,
avdelningschef. Christian Dahlmann, enhetschef. Lena Grapp, stadsjurist. Hannes
Vidmark, senior adviser. Susanne Eriksson (S), politisk stabschef.
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§8
Fastställande av föredragningslista
Beslut
Krisledningsnämnden beslutar
1.
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att fastställa föredragningslistan med ändringen att ärendet Indexreglering
2021 av markeringsavgifter för bokning av hallar och anläggningar utgår.
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§9
Aktualisering av åtgärder för minskad smitta
med anledning av skärpta restriktioner
KSN-2021-00226
Beslut
Krisledningsnämnden beslutar
1. att atl 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
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 uppmana alla styrelser ide 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
4. att tillhandhålla kommunens lokaler eller andra anläggningar för organiserad
och bokad idrott och andra aktiviteter inomhus för barn- och unga i
gymnasieålder och yngre, födda 2002 och senare,
5. att utbudet för att stimulera och underlätta aktiviteter utomhus ska utökas på
lämpliga platser i parker och i friluftsområden,
6. att bemannade verksamheter som vänder sig till allmänheten vid kommunens
friluftsområden öppnas för uthyrning av utrustning men i övrigt ska hålla
fortsatt stängt, till exempel servering,
7. att kulturnämnden håller öppet för verksamheter som specifikt riktar sig till
organiserade grupper för barn- och unga i gymnasieålder och yngre, födda
2002 och senare,
8. att samtliga verksamheter som drivs av kulturnämnden i övrigt fortsätter hålla
stängt, med undantag för bibliotek med begränsad verksamhet och för
internetpunkter,
9. att kommunens öppna förskolor öppnar för aktiviteter som kan ske på distans
eller utomhus,
10. att kommunens träffpunkter för äldre ska erbjudas utomhus,
11.att arbetsmarknadsförvaltningen till sportlovet ska stödja att fritidsbanken
öppnas och om möjligt att platser för utlåning utökas i samråd med
stadsbyggnadsförvaltningen,
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12. att arbetsmarknadsinsatser i övrigt fortsatt håller stängt,
13.att uppmana Fyrishov att möjliggöra verksamhet för simskola,
14. att uppmana berörda bolag att i möjligaste mån tillhandhålla lokaler eller
andra anläggningar för organiserade aktiviteter inomhus och utomhus för
barn- och unga i gymnasieålder och yngre, födda 2002 och senare,
15. att delegera till samtliga förvaltningschefer att i enlighet med ytterligare
nationella direktiv anpassa eller upphäva beslut, efter samråd med kansliet för
ledning och samordning Covid,
16.att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma med en rapport om
planeringen inför sportlovet 2021,
17. att detta beslut gäller omedelbart,
18.att överta nämnders ansvar enligt följande
a) kommunstyrelsens ansvar gällande punkt 1-3, 13-14
b) idrott-och fritidsnämndens ansvar gällande punkt 4
c) gatu- och samhällsmiljönämnden gällande punkt 5-6
d) kulturnämndens ansvar gällande punkt 7-8
e) utbildningsnämndens ansvar gällande punkt 9
f)
äldrenämndens ansvar gällande punkt 10
g) arbetsmarknadsnämndens ansvar gällande punkt 11-12
h) samtliga nämnder gällande punkt 15
Sammanfattning
Regeringen meddelade den 18 december 2020 skärpta restriktioner för att minska
smittspridningen i samhället. En skarp uppmaning var att arbeta hemma och att all
verksamhet som bedrivs av kommuner och som inte är helt nödvändig bör stängas ner
omedelbart. Den 21 januari gick regeringen ut med uppmaningen att enbart hålla helt
nödvändig offentlig verksamhet öppen, med undantag för idrotts-, kultur och
fritidsaktiviteter för barn och unga födda 2005 och senare. Den 4 februari förlängde
regeringen uppmaningen om att fortsätta hålla ej nödvändig verksamhet stängd.
Samtidigt gjorde en justering av undantaget till att även omfatta gymnasieungdomar,
födda 2002 och senare. I föreliggande ärende föreslås justeringar av
krisledningsnämndens beslut från den 22 januari 2021.
Beslutsunderlag
•
•
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Yrkanden
Stefan Hanna (-) yrkar:
att avslå föreliggande förslags att-sots 3,
att uppmana alla styrelser ide kommunala bolagen att tillämpa att-sots 1.
Erik Pelling (S) yrkar avslag till Stefan Hannas (-) yrkanden.
Erik Pelling (S) och Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Erik Pelling (S) yrkar:
att uppdra till förvaltningen att återkomma med en rapport om planeringen inför
sportlovet vecka 8.
Beslutsgång
Ordförande ställer först Stefan Hannas (-) ändringsyrkande mot avslag och finner att
nämnden avslår detsamma.
Ordförande ställer därefter föreliggande förslag med redaktionella ändringar mot
avslag och finner att nämnden bifaller detsamma.
Reservation
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
Många av ärendena i krisledningsnämnden är inte tillräckligt genomtänkta och de flesta
ärendena kan med fördel behandlas ide nämnder eller styrelser som har det relevanta
ansvaret.
Lagen är tydlig om när och hur Krisledningsnämnder kan användas. 1 samtliga
krisledningsträningarjag deltagit på har det mycket tydligt lärts ut att
Krisledningsnämnden ska utnyttjas mycket sparsamt och endast när det är situationer
som inte ordinära verksamheterna kan sköta. Jag anser att Krisledningsnämnden i
nuläget används på ett helt felaktigt sätt som rör till möjligheterna för viktigt
ansvarsutkrävande på ett oklokt sätt. Om man följer inriktningen i nedan citat inser man
snabbt att Krisledningsnämnden spårat ur.
"Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen eller regionen i den utsträckning
som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. När
förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som
nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. Lag
(2019:925)."
Det är ansvarslöst att uppmana kommunens alla bolag "att allt arbete inom bolaget sker
hemifrån och att undantag endas medges för arbetsuppgifter som inte kan utföras
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hemifrån och som inte kan skjutas upp." Tolkningen av "som inte kan skjutas upp" kan bli
mycket kostsam och det är en helt onödig formulering när den föreslagna Att-sats 1 är
fullt tillräcklig om man har tillit till att kommunens styrelse och bolagsledningar har den
kompetens de ska ha för sina uppdrag. Jag yrkade avslag på ATT-sats 3 och yrkade
istället för en ersättande ATT-sats 3: Att uppmana alla styrelser ide kommunala bolagen
att tillämpa att-sats 1.
Jag tycker att Att-satserna 5 och 6 är mycket bra men väl exemplifierar att tidigare
ärenden till Krisledningsnämnden inte är tillräckligt bra beredda. Jag har hela tiden i
liknande ärenden i Krisledningsnämnden varit tydlig med att det är av stor betydelse att
kommunen upprätthåller goda möjligheter för våra invånare att bedriva hälsofrämjande
aktiviteter. Om man har invånarnas bästa i fokus borde kommunen mycket fortare ha
kunnat besluta om att tillhandahålla Träffpunktsträffar utomhus. I ljuset av att många av
våra äldsta invånare lider mycket av ensamhet, även under normala förhållanden, är
Träffpunktema viktiga för många människors psykiska välbefinnande.
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§10
Utökat lager av mun- och andningsskydd
KSN-2021-00419
Beslut
Krisledningsnämnden beslutar
1. att överta kommunstyrelsens ansvar i detta ärende,
2. att uppdra åt kommunledningskontoret att utöka lagerhållning av munskydd
och andningsskydd till motsvarande sex månaders nuvarande förbrukning,
samt
3. att uppdra åt kommunledningskontoret att inrätta rutin för att säkerställa
samordnad och kontrollerad användning av kommunens lager av munskydd
och andningsskydd.
Sammanfattning
Förbrukningen av munskydd har den senaste tiden ökat kraftigt. För att säkerställa
behovet inom främst vård- och omsorg föreslås att lagret av munskydd och
andningsskydd utökas.1 ärendet föreslås också att kommunledningskontoret ska
inrätta rutiner om i vilka situationer skydden ska tillhandahållas och på vilket sätt de
ska användas.
Beslutsunderlag
•
•

Tjänsteskrivelse daterad 4 februari 2021
Läkemedelsverket: Använda munskydd som privatperson

Yrkanden
Stefan Hanna (-) 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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Särskilt yttrande
Stefan Hanna (-) [ämnar ett särskiEt yttrande:
Varför kan inte kommunstyrelsen fatta detta beslut nästa vecka?
Krisledningsnämnden har spårat ur. Det är fel att i så stor utsträckning centralisera
beslut som med fördel kan hanteras i den ordinarie verksamheten.
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§11
Uppdrag rörande stödåtgärder till nationslivet
KSN-2021-00421
Beslut
Krisledningsnämnden beslutar
1. att överta kommunstyrelsens ansvar i detta ärende,
2. att uppdra åt kommunledningskontoret att snarast inleda dialog med
studentnationerna, studentkårerna och universitet om nationers situation
med anledning av pandemin och senast den 15 februari 2021 återkomma med
förslag på åtgärder som kommunen kan vidta.
Sammanfattning
1 ärendet föreslås att kommunledningskontoret snarast inleder dialog med
studentnationerna och studentkårerna om deras situation med anledning av
pandemin. Kontoret ska därefter inkomma med förslag på åtgärder som kan behövas
för att upprätthålla nationernas verksamhet under och efter pandemin.
Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse daterad 4 februari 2021

Yrkande
Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer föreliggande förslag med redaktionell ändring mot avslag och finner
att nämnden bifaller detsamma.
Särskilt yttrande
Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande:
blvklart relevanta
Varför är detta ens ett ärende?Att genomföra en liknande dialog
delar av kommunens förvaltningar i sitt grunduppdrag. Om liknande dialoger leder till
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förslag som kräver beslut av till exempel kommunstyrelsen kan ett sådant ärende lyftas.
Krisledningsnämnden har spårat ur. Det är fel att iså stor utsträckning centralisera
beslut som med fördel kan hanteras i den ordinarie verksamheten.
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§12
Redovisning av åtgärder för att få
medarbetare att vaccinera sig
KSN-2021-00422
Beslut
Krisledningsnämnden beslutar
1. att överta kommunstyrelsens ansvar i detta ärende,
2. att lägga redovisningen av insatser för att uppmuntra medarbetare i Uppsala
kommun att vaccinera sig till handlingarna.
Sammanfattning
I ärendet redovisas åtgärder som hittills vidtagits och som planeras i syfte att
uppmuntra medarbetare att vaccinera sig i enlighet med Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.
Beslutsunderlag
•
•

Tjänsteskrivelse daterad 4 februari 2021
Bilaga 1: Exempel på kommunikation i Uppsala kommun om vaccination

Beslutsgång
Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller
detsamma.
Särskilt yttrande
Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande:
Detta ärende hade utan problem kunnat lyftas på nästa veckas kommunstyrelsemöte.
Krisledningsnämnden har spårat ur. Det är fel att i så stor utsträckning centralisera
beslut som med fördel kan hanteras i den ordinarie verksamheten.
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§13
Uppdrag rörande stödåtgärder till
restaurangbranschen
KSN-2021-00423
Beslut
Krisledningsnämnden beslutar
1. att överta kommunstyrelsens ansvar i ärendet,
2. att uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram ett förslag rörande
eventuellt stöd eller kompensation till restaurangbranschen enligt
föredragning i ärendet, uppdraget redovisas på kommunstyrelsen onsdagen
den 10 februari 2021 och
3. att delegera till ordförande att på krisledningsnämnden vägnar tillskriva
regeringen om vikten av förändringar i stöd till företag och snabbare
utbetalning av beviljade stöd inom besöksnäringen och i synnerhet
restaurangbranschen.t
Sammanfattning
Restaurangbranschen är hårt drabbat av pandemin och har i samtal med kommunen
fört fram önskemål om kommunens stöd.1 ärendet föreslås att
kommunledningskontoret utreder och tar fram ett förslag på om och hur stöd till
restaurangbranschen kan ske. Ordförande föreslås vidare få delegation på att tillskriva
regeringen angående statligt stöd till branschen.
Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse daterad den 4 februari 2021

Beslutsgång
Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller
detsamma.
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Särskilt yttrande
Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande:
Ärendet är tveklöst kopplat till några av våra företagare som är hårdast drabbade av
Covidpandemins negativa effekter. Det är viktigt att kommunen anstränger sig för att
genomföra generella lättnader för särskilt utsatta branscher. Liknande branschspecifika
ärenden är lätta att se som mer politiskt spel än realistiska förslag. Jag har svårt att se
hur liknande stöd skulle kunna inrymmas i den kommunala kompetensen. Något
liknande skulle också sannolikt strida mot likabehandlingsprincipen. Varför ska inte i så
fall till exempel hårt drabbade småbutiker och skönhetssalonger inkluderas?
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