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Krisledningsnämnden
Protokoll

Datum:
2021-03-19

Krisledningsnämndens protokoll fredagen den
19 mars 2021
Plats och tid
Aspen, Stationsgatan 12, klockan 15:00-15:24.
Paragrafer
16-17
Justeringsdag
23 mars 2021
Underskrifter

.............................................................……
Erik Pelling, ordförande

.............................................................……
Fredrik Ahlstedt, justerare

.............................................................……
Lars Niska, sekreterare

Postadress: Uppsala kommun, kommunstyrelsen, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
www.uppsala.se
Clickortapheretoentertext.
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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
Linda Eskilsson (MP), tjänstgörande ersättare, 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
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. Åsa Nilsson
Bjervner, avdelningschef. Christian Dahlmann, enhetschef. Lena Grapp, stadsjurist.
Hannes Vidmark, senior adviser. Anders Fridborg, säkerhetschef. Susanne Eriksson (S),
politisk stabschef.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 16
Fastställande av föredragningslista
Beslut
Krisledningsnämnden beslutar
1. att fastställa föredragningslistan.
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§ 17
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 all verksamhet som vänder sig till allmänheten och som inte bedöms
nödvändig ska som huvudregel bedrivas på distans eller hålla stängt,
4. att vid bedömning av om en verksamhet ska hållas stängd ska
utgångspunkterna i föredragningen utgöra grund,
5. att för verksamhet som hållits stängd eller begränsats gäller att förändring ska
ske stegvis och planlagt,
6. att rekommendera alla styrelser i de kommunala bolagen att i sin verksamhet
följa besluten om hemarbete och begränsning av verksamheter enligt ovan,
7. att delegera till samtliga förvaltningschefer att i enlighet med detta beslut
anpassa verksamhet i samråd med kansliet för ledning och samordning Covid
samt
8. att överta nämnders ansvar enligt följande
a) samtliga nämnder gällande punkt 1-5 och 7,
b) kommunstyrelsens ansvar gällande punkt 6.
Sammanfattning
För att minska smittspridningen i samhället meddelade regeringen den 18 december
2020 skärpta restriktioner som sedan förlängts. En skarp uppmaning är att arbeta
hemma och att all verksamhet som bedrivs av kommuner och som inte är helt
nödvändig bör hålla stängt. Vad som är nödvändig verksamhet är enligt regeringen upp
till varje kommun att avgöra. Organiserad kultur och fritidsverksamhet som riktar sig
till barn- och unga födda 2002 och senare liksom verksamhet som omfattas av den så
kallade begränsningsförordningen bör enligt regering inte hållas stängd.
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I föreliggande ärende föreslås justeringar av krisledningsnämndens beslut från den 5
februari 2021.
Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse daterad 19 mars 2021

Yrkanden
Stefan Hanna (-) yrkar:
(1) att att-sats 2 kompletteras med en tidplan.
(2) att att-sats 3 kompletteras med en tidplan samt en bilaga där det klart framgår vilka
undantag som gäller.
(3) att att-sats 5 omformuleras till: Att för verksamheter som hållits stängda eller
begränsats gäller att förändring ska godkännas av kommunens kansli för ledning och
samordning av covid-relaterade frågor.
Erik Pelling (S) yrkar avslag till Stefan Hannas (-) ändringsyrkanden.
Beslutsgång
Ordförande ställer först Stefan Hannas (-) första ändringsyrkande (1) mot avslag och
finner att nämnden avslår detsamma.
Ordförande ställer därefter Stefan Hannas (-) andra ändringsyrkande (2) mot avslag
och finner att nämnden avslår detsamma.
Ordförande ställer därefter Stefan Hannas (-) tredje ändringsyrkande (3) mot avslag
och finner att nämnden avslår detsamma.
Ordförande ställer slutligen föreliggande förslag mot avslag och finner att nämnden
bifaller detsamma.
Reservationer
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
Kommunikationen kopplat till Coronapandemin har under lång tid varit usel från
Sveriges regering samt från ansvariga nationella myndigheter. Under de första
krismånaderna är det rimligt att kunna ha överseende med bristande kommunikation
men efter drygt ett års kris är det mycket anmärkningsvärt att alla horder av
informatörer, som belastar skattebetalarna både kopplat till riks- och lokalpolitiken,
misslyckas så fatalt med enkel ordning och reda i kris kommunikationen. Antalet
kommunikatörer och informatörer är nog i sig ett bidragande problem till
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misslyckandena.
Flera av de föreslagna beslutspunkterna har vi tidigare redan beslutat om. Om det
ständigt krävs liknande återkommande beslut måste ärendena tydligt ange vilket
tidsperspektiv som ett beslut inkluderar. I dagens ärende finns inga sådana
tidsperspektiv angivna. Av vänner som bor i England kan jag till exempel lära att deras
regering gått ut med följande tydliga ambitionsnivå. Den 12e april öppnar alla affärer
samt restauranger/pubar etc för uteservering. Den 17e maj blir det även tillåtet med
inomhusservering och internationellt resande. Den 21:a juni upphör regler för social
distansering. Om jag uttrycker mig milt kan man tydligt förstå hur mycket bättre
britterna är på krishantering och ledarskap än vad den svenska regeringen är.
Ärendets första att-sats får betraktas som självklart utan att det behövs ett särskilt
kommunalt beslut:
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,
Ärendets andra att-sats anser jag måste kopplas till en tidplan. Tidplaner kan alltid
förlängas.
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,
Ärendets tredje att-sats anser jag måste kompletteras med en bilaga som kommunikativt
gör det mycket tydligt vilka undantagen är. I ärendet beskrivs det i textform på sidan 3
och 4 men det måste göras tydligare genom just en specifik bilaga som anger
undantagen.
3. att all verksamhet som vänder sig till allmänheten och som inte bedöms nödvändig ska
som huvudregel bedrivas på distans eller hålla stängt,
Ärende fem är mycket intressant formulerat. Är inte alla öppningar och stängningar
planlagda? Varför måste en förändring ske stegvis? Det kan väl vara aktuellt med ”stängt
eller öppet”? I ärendet skrivs att ”Förändring sker i samråd med kommunens kansli för
ledning och samordning av covid-relaterade frågor.” Inte minst hade det föreslagna
beslutet varit mycket mer kommunikativt om det formulerats som Att för verksamheter
som hållits stängda eller begränsats gäller att förändring ska godkännas av kommunens
kansli för ledning och samordning av covid-relaterade frågor.
5. att för verksamhet som hållits stängd eller begränsats gäller att förändring ska ske
stegvis och planlagt.
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