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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. 

Kommunstyrelsens  
protokoll onsdagen den 11 november 2020 

Plats och tid  

Bergius, Stationsgatan 12, klockan  17:30-18:10. 

Paragrafer  

279-282 

Justeringsdag  

11 november 2020 

Underskrifter 

 

 

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

Erik Pelling, ordförande 

 

 

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

Fredrik Ahlstedt, justerare 

 

 

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

Lars Niska, sekreterare 

Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2020-11-11 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/


Sida 2 (13) 

 

Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2020-11-11 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

Närvarande 

Beslutande 

Erik Pelling (S), ordförande, närvarar på distans 

Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande, närvarar på distans 

Mohamad Hassan (L), 1:e vice ordförande, närvarar på distans 
Caroline Hoffstedt (S), närvarar på distans 
Therez Almerfors (M), närvarar på distans 

Erik Dagnesjö (S), närvarar på distans 
Christopher Lagerqvist (M), närvarar på distans 

Eva Christiernin (S), närvarar på distans 
Ulrik Wärnsberg (S), närvarar på distans 
Stefan Hanna (-), närvarar på distans 

Simon Alm (-), närvarar på distans 
Rickard Malmström (MP), närvarar på distans 

Karolin Lundström (V), tjänstgörande ersättare, närvarar på distans 
Jonas Segersam (KD), närvarar på distans 

Hanna Victoria Mörck (V), närvarar på distans 

Ej tjänstgörande ersättare 

Asal Gohari (S), närvarar på distans 

Mats Gyllander (M), närvarar på distans 

Helena Hedman Skoglund (L), närvarar på distans 

Linda Eskilsson (MP), närvarar på distans 
Madeleine Andersson (M), närvarar på distans 

Maria Patel (S), närvarar på distans 

Jonas Petersson (C), närvarar på distans 
Helena Nordström Källström (MP), närvarar på distans 
David Perez (SD), närvarar på distans 
Eva Moberg (KD), närvarar på distans §§ 279-281 

Övriga närvarande 

Lars Niska, kommunsekreterare. 

Övriga närvarande på distans 

Joachim Danielsson, stadsdirektör. Ingela Hagström, utvecklingsdirektör. Ola 

Hägglund, ekonomidirektör. Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör. Åsa Nilsson 
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Bjervner, avdelningschef. Christian Dahlmann, enhetschef. Lena Grapp, stadsjurist. 
Isabelle Waldenvik, kommunikatör. Charlotte Skott, näringslivsdirekör. Hannas 
Vidmark, senior adviser. Anders Fridborg, säkerhetschef. Susanne Eriksson (S), politisk 

stabschef. Nathalie Berggren (L) och Stina Bergström (MP), politiska sekreterare. 
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§ 279 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att fastställa föredragningslistan, samt 

2. att överlämna inlämnade initiativ till kommunledningskontoret för beredning: 

- Initiativärende om demokratisk insyn och mer likvärdiga inläsningsmöjligheter 
för kommunstyrelsens ledamöter från Simon Alm (-), KSN-2020-03284 

- Initiativärende om utredning av isarena från Fredrik Ahlstedt (M) och Hanna 

Victoria Mörck (V), KSN-2020-03288 
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§ 280  

Ytterligare åtgärder för att mildra effekterna 
för det lokala näringslivet med anledning av 
covid-19 

KSN-2020-01122 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att införa distansvärdar i city under julhandeln, 
2. att genomföra en riktad informationsinsats kring företagsakuten och den 

expertrådgivning Uppsala Innovation Centre tillhandahåller, 

3. att bevilja ansökan från Uppsala Citysamverkan om extra verksamhetsstöd om 
1 040 000 kronor för att täcka inkomstbortfall till följd av slopad medlemsavgift 

under 2021 samt införandet av digital cityplattform, 
4. att hemställa till bolagsstyrelsen i Destination Uppsala AB att bevilja 

medlemsavgiftfritt under 2021 i Uppsala Convention Bureau samt bevilja ett 

verksamhetsbidrag på 850 000 kronor till Destination Uppsala AB för att täcka 

det inkomstbortfall detta medför, 

5. att hemställa till gatu- och samhällsmiljönämnden att snarast möjligt införa 
parkeringsavgift om 1 kr/timme i zon A den första timmen för de parkeringar 
som kommunen förfogar över när betalning sker via applösning, 

6. att hemställa till gatu- och samhällsmiljönämnden att snarast möjligt införa 

zon med avgiftsfri korttidsparkering vid St. Eriks torg samt på övriga platser där 
det är lämpligt i centrala Uppsala, 

7. att rekommendera Uppsala kommun Parkerings AB att införa parkeringsavgift 
om 1 kr/timme den första timmen lösning för bolagets P-hus i zon A,  

8. att gatu- och samhällsmiljönämndens och Uppsala parkerings AB:s kostnader 
för parkeringsåtgärderna ska bäras av kommunstyrelsen, 

9. att att intäktsbortfallet som blir följden av förändringen för Uppsala kommun 

Parkerings AB kompenseras av kommunstyrelsen genom reglering av löpande 
avtal mellan bolaget och kommunen genom gatu-och samhällsmiljönämnden, 

10. att beslutet om parkeringsavgifter och parkeringszoner gäller tillsvidare och 

som längst till och med 31 augusti 2021, 

11. att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma till kommunstyrelsen 

med förslag på aktiviteter och kulturarrangemang som kan arrangeras så snart 
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lokala och allmänna restriktioner hävts i syfte att locka människor tillbaka till 
city samt avsätta 500 000 kronor för att finansiera detta, 

12. att uppmuntra samtliga förvaltningar och bolag i kommunkoncernen att i sina 

kontakter med näringslivet anstränga sig för att underlätta för näringslivet och 
ha en positiv tolkning till förmån för näringslivet avseende regler och rutiner 
fastställda av Uppsala kommun, 

13. att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma till kommunstyrelsen 

med en plan för hur Uppsala kommun kan underlätta en återstart av det lokala 
näringslivet och underlätta kring insatser för de som drabbats hårdast av 

coronapandemin och behöver en snabb återstart efter pandemins slut, 
14. att uppdra till kommunledningskontoret att månatligen återrapportera till 

kommunstyrelsen om de beslutade åtgärdernas effekt och resultat samt, 
15. att återkomma till kommunstyrelsen med förslag på justerade åtgärder om 

smittspridningsläget förbättras så att vissa åtgärder inte anses motiverade 
längre alternativt kan justeras. 

Sammanfattning 

Under våren 2020 fattade krisledningsnämnden beslut om olika åtgärder för att mildra 
de negativa effekterna för det lokala närings- och föreningslivet i Uppsala med 

anledning av coronapandemin. Åtgärderna har haft god effekt och bidragit till att 

mildra de negativa effekterna för närings- och föreningslivet i Uppsala kommun. 

Under hösten har smittspridningen i Uppsala tagit ny fart med införande av lokala 

restriktioner som följd. Dessa restriktioner drabbar delar av Uppsalas näringsliv hårt. 
Många näringsverksamheter vittnar om kraftigt minskade intäkter och en oro för vad 

detta kan komma att medföra. Kommunstyrelsen föreslås därför besluta om ett antal 

åtgärder i syfte att mildra effekterna för näringslivet i Uppsala kommun i den 

uppkomna situationen. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 10 november 2020 § 349 

• Tjänsteskrivelse daterad 9 november 2020 

• Bilaga 1, Skrivelse från Uppsala Citysamverkan 

• Bilaga 2, Skrivelse från Uppsala Citysamverkan 

Yrkande 

Mohamad Hassan (L), Fredrik Ahlstedt (M) och Erik Pelling (S) yrkar bifall till 

föreliggande förslag. 
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Stefan Hanna (-) yrkar: 
att Att-sats 3 villkoras med att vi får ta del av en kravspecifikation, en projektplan och 
information om hur mycket övriga intressenter delfinansierar cityplattformen. Samt att 

kommunen villkorar intäktsbortfallsstödet till vilket reellt intäktsbortfall av 
medlemsintäkter som faktiskt sker. 

Erik Pelling (S) yrkar avslag till Stefan Hannas (-) yrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Stefan Hannas (-) yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

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

Reservation 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 

I stort ett mycket bra och viktigt ärende som jag nästan helt stödjer. Kommunen måste 
fortsätta att underlätta för allt hårdare prövade företagare i Uppsala. Jag tycker dock att 

det alltid är viktigt att använda skattemedel klokt. Ärendets att-sats 3 borde ha villkorats 
med att vi får ta del av en kravspecifikation, en projektplan och information om hur 
mycket övriga intressenter delfinansierar den planerade cityplattformen/appen innan en 

liknande utbetalning sker. Kommunen borde också villkora intäktsbortfallsstödet till 

vilket reellt intäktsbortfall av medlemsintäkter som faktiskt sker till Uppsala 

Citysamverkan AB. 

Särskilda yttranden 

David Perez (SD) lämnar ett särskilt yttrande: 

Sverigedemokraterna välkomnar att ledningen bidrar till att underlätta för kommunens 
näringsliv. Vidare föreslår vi att parkeringsavgifterna ska vara fortsatt rabatterade även 
efter pandemin och tillskjuter medel i vår budget för detta ändamål. Vi ser även allvarligt 
på den ökade smittspridningen som skett i Uppsala på senare tid. Därför hade vi 

uppmanat styret att tillskriva regeringen för att snarast verka för ett besöksförbud på 

kommunens äldreboenden. Det krävs tydliga besked för att bekämpa smittspridningen i 
samhället och där har FHM och regeringen lämnat mycket att önska. 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 

Distansvärdar 

Det är ett bra förslag med ambitionen att minska motståndet från att besöka och handla 

i city under julhandeln. Det är också ett bra förslag för att skapa arbetstillfällen i en tid 
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där många enkla jobb försvunnit och långtidsarbetslösheten kraftigt ökar. Eftersom till 
exempel livsmedelsdistributörer snarare gynnats än drabbats av Coronapandemin anser 
jag inte att dessa värdar ska använda sin tid för att övervaka och coacha i butiksmiljöer 

där ägarna själva i nuläget har förmågan att solidariskt ta det ansvaret. Jag anser att det 
ska vara en tydligt kommunicerad del av deras uppdrag för att visa att syftet är att 
motverka trängsel i offentliga centrala miljöer och stötta mindre företagare att attrahera 

kunder.  

Det är viktigt att dessa distansvärdar, samt kommunens ordningsvakter, föregår med 
gott exempel kopplat till Coronabekämpningen. Det innebär bland annat att deras 

arbetsledning måste säkerställa att de håller ordentligt avstånd till varandra och till dem 
de kommunicerar med. Idag är det vanligt förekommande att våra ordningsvakter går 

mycket nära varandra, det måste i nuläget upphöra och FHM rekommendationer 
säkerställas.  

Verksamhetsstöd till Uppsala Citysamverkan AB 
Bland annat för att inte riskera att ge otillåtna bidrag anser jag att stödbeloppet ska ses 

som ett takbelopp som kan utbetalas om det antagna inkomstbortfallet uppstår kopplat 

till de särskilt utsatta näringsverksamheterna som anges i det bifogade brevet. Utifrån 

det bifogade brevet är det rimligt att kommunen villkorar intäktsbortfallsstödet till vilket 
reellt intäktsbortfall av medlemsintäkter som faktiskt sker.  

Digital cityplattform 

I grunden tycker jag att det är en mycket bra åtgärd och den tycks också vara i linje med 

det jag ansåg hade varit en betydligt bättre satsning än presentcheckar. Presentcheckar 
som till stor del landar hos företag som tjänar mer än någonsin, det vill säga till exempel 

livsmedelsbutiker. 
I ärendet står det att Cityplattformen/appen även ska erbjuda hemleveranser. Jag är av 

övertygelsen att hemleveranser är en mycket viktig tjänst som de mindre företagen i city 
kan få stor långsiktig glädje av. Jag förstår dock inte vad det är som skattebetalarna får 
för de 410.000 kronor som skattebetalarna förväntas investera i detta stöd. Av den bilaga 

som det hänvisas till framgår vare sig något investeringsstöd som efterfrågas eller hur 

mycket övriga intressenter i City i samverkan avser att delfinansiera 
cityplattformen/appen med. Varför just 410.000 kronor? I brevet som ärendet hänvisar till 

står det ”Inför 2021 har vi inte möjlighet i budgeten för att få till den storlek och 
omfattning som krävs för att den ska kunna tillhanda hålla de vi tillsammans med staden 
vill erbjuda”. I ljuset av dessa beslutsunderlag är det rimligt att villkora ett liknande 

bidrag med några tydliga beslutsunderlag som krävs för att avsatta medel ska kunna 
användas. 

Ett liknande stöd kan ses som en direktupphandling av kommunen genom City i 
Samverkan. Jag tycker det är rimligt att kommunen får se kravspecifikationen som ligger 

till grund för prisuppskattningen samt att vi får veta vilka plattformsleverantörer som är 
aktuella för att en Cityplattform/app i sin första, väl fungerande, version trovärdigt ska 

vara klar redan till julhandeln.  Jag anser att det är rimligt att villkora ett bidrag med att 
vi får ta del av en kravspecifikation, en projektplan och information om hur mycket övriga 

intressenter delfinansierar cityplattformen. Jag är särskilt intresserad av hur 
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hemleveranstjänsten till cityföretagarna är tänkt att fungera. Är det mer än enbart 
kontaktuppgifter till budföretag? De mindre cityföretagarna har mycket att vinna på att 
City i samverkan genomför en företagsgemensam upphandling av distributionstjänster 

för citys mindre och helt lokala företagare. 
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§ 281  

Belysning i Uppsala centrum för ökad trygghet 
och trivsel 

KSN-2020-03256 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att hemställa till gatu- och samhällsmiljönämnden att installera belysning för 

ökad trygghet och trivsel på Klostergatan, mellan Svartbäcksgatan och 
Dragarbrunnsgatan, 

2. att hemställa till gatu- och samhällsmiljönämnden att uppdra till 
stadsbyggnadsförvaltningen att ta fram en förstudie kring hur trygghet och 

trivsel i Stadsträdgården kan öka med hjälp av belysning, 

3. att hemställa till bolagsstyrelsen i Destination Uppsala AB att återföra 

överskjutande medel för Allt ljus på Uppsala 2020 och Valborg 2020 till 
kommunstyrelsen samt, 

4. att gatu- och samhällsmiljönämndens kostnader för de åtgärder som beslutas 

i punkt 1 och 2 ska bäras av kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

På grund av Covid-19 har ljusfestivalen Allt ljus på Uppsala samt det traditionella 

valborgsfirandet inte arrangerats som planerat under 2020. Detta har resulterat i att de 

båda projekten inte förbrukat tilldelade medel för respektive evenemangs 
genomförande. Överskjutande medel föreslås istället användas för installation av 
belysning för ökad trygghet och trivsel på Klostergatan samt genomförandet av en 

förstudie kring hur trygghet och trivsel i Stadsträdgården kan öka med hjälp av 
belysning.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 10 november 2020 § 350 

• Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-10 

Yrkande 

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till föreliggande förslag. 
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Beslutsgång 

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

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 

Det är viktigt att ta belysningen på största allvar för att öka trygghetskänslan hos 
Uppsalabor och besökare i våra offentliga miljöer. Det är Gatu- och 

samhällsmiljönämnden som ska ansvara för att kommunen erbjuder trygga offentliga 
miljöer. Med tanke på att samtliga partier i kommunstyrelsen också finns representerade 

i Gatu- och samhällsmiljönämnden, GSN, kan jag inte förstå varför inte dessa ärenden 
direkt kan lyftas, och beslut fattas, i den ansvariga nämnden? Enligt delårsbokslutet för 

Uppsala kommun ska dessa värdefulla åtgärder mer än väl kunna rymmas inom GSNs 
budgetramar.  Jag tolkar därför handläggningen av ärendet som ett exempel på 

bristande ledarskap. 
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§ 282  

Yttrande avseende konsekvensutredning av 

Länsstyrelsen i Uppsala läns beslut om 

föreskrift om förbud mot vissa 

sammankomster och tillställningar  

KSN-2020-03147 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till Länsstyrelsen i Uppsala län enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen i Uppsala län föreskrev den 29 oktober 2020 lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen. Föreskriften behandlar lokalt undantag gällande högsta antal 
personer vid sammankomster och tillställningar. Länsstyrelsen beslutade i 

samband med föreskrivandet att föreskriftens konsekvensutredning skulle 
genomföras i efterhand och har nu remitterat utredningen till Uppsala kommun för 

yttrande senast den 13 november 2020. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 10 november 2020 

• • Bilaga 1, yttrande avseende konsekvensutredning av Länsstyrelsen i Uppsala 

läns beslut om föreskrift om förbud mot vissa sammankomster och 
tillställningar 

• • Bilaga 2, konsekvensutredning av Länsstyrelsen i Uppsala läns beslut om 

föreskrift om förbud mot vissa sammankomster och tillställningar för att 
motverka spridningen av det nya coronaviruset 

• • Bilaga 3, yttrande över lokala föreskrifter om förbud mot vissa allmänna 

sammankomster och offentliga tillställningar inom Uppsala län för att 

motverka spridning av det nya coronaviruset daterat 28 oktober 2020 



Sida 13 (13) 

 

Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2020-11-11 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

Beslutsgång 

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


