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Kommunledningskontoret
Tjänsteskrivelse till krisledningsnämnden

Datum:
2020-03-20

Diarienummer:
KSN-2020-01122

Handläggare:
Susanne Afzelius, Charlotte Skott

Åtgärder för att mildra effekterna för det
lokala närings- och föreningslivet med
anledning av coronaviruset
Förslag till beslut
Krisledningsnämnden beslutar
1. att korta betaltiden till leverantörer för att bidra till att stärka företagens
likviditet,
2. att förlänga tidsfristen för att betala utställda fakturor från kommunen till 90
dagar,
3. att kommunen ska vara generös med ytterligare anstånd med betalning av
utställda fakturor vid behov,
4. att kommunen ska vara generös med att bevilja anstånd med lokalhyror efter
begäran från hyresgäst och uppmana andra fastighetsägare i Uppsala
kommun att göra likadant,
5. att kommunen ska vara god affärspart gentemot leverantörer när konferenser
och liknande som kommunen arrangerar ställs in vilket exempelvis innefattar
att i första hand omboka istället för att avboka,
6. att kommunen ska skjuta upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och
prioriterar verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden,
7. att underlätta för butiker och restauranger som vill flytta ut sin verksamhet på
gator och torg,
8. att underlätta för företag i kommande upphandlingar genom borttagande av
årsomsättnings- och ratingkrav,
9. att kommunen ska vara generös med avgiftsfria avbokningar vid kommunens
anläggningar,
10. att uppmana de kommunala bolagen att agera enligt det ovanstående i den
mån de berörs och att fatta likalydande beslut,
11. att kommunledningskontoret ska underlätta företagens kontakt med
kommunen genom att erbjuda digital kontakt den närmaste tiden,
12. att besluten gäller tillsvidare och fram till att annat beslut fattas, samt

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 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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13. att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma till
krisledningsnämnden om liknande åtgärder för att mildra de ekonomiska
effekterna för enskilda, organisationer och företag i Uppsala kommun med
anledning av spridningen av coronaviruset.

Ärendet
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.
De föreningar som hyr kommunens anläggningar för träningar och matcher har under
rådande situation behov av att avboka med kort varsel. Sker inte avbokningen i tid
drabbas de av markeringsavgifter.
Krisledningsnämnden föreslås besluta om ett antal åtgärder i syfte att mildra
effekterna för närings- och föreningslivet i Uppsala kommun i den uppkomna
situationen.
Beredning
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret, stadsbyggnadsförvaltningen,
miljöförvaltningen, brandförsvaret, Destination Uppsala AB, Uppsala kommun Sportoch rekreationsfastigheter AB och Fyrishov AB.
Föredragning
Flera näringar i Uppsala kommun har vittnat om stora konsekvenser för verksamheten
mot bakgrund av spridningen av coronaviruset. Påverkan har på kort tid varit
dramatisk. Ett flertal varsel har lagts och mycket tyder på att situationen kan förvärras.
För att mildra effekterna för de drabbade individerna, föreningarna och företagen har
förvaltningen inlett ett arbete för att identifiera områden där Uppsala kommun kan
bidra till lättnad.
Vad gäller de inkommande fakturorna kan Uppsala kommun utan större risker och
med små verksamhetsförändringar betala snabbare för redan levererade varor och
tjänster. Vanligtvis är fristen 30 dagar. Fakturorna föreslås nu betalas så snart som
möjligt, utan hänsyn till given betalningsfrist men med skälig hänsyn till att
leveransernas kvalitet och volym är enligt avtal. Detta gäller alla fakturor inkomna till
Uppsala kommun.
Kommunen tillhandahåller flera tjänster till näringsliv och organisationer för vilka
avgifter och hyror utgår. Betalningsfristen för dessa föreslås nu sättas till 90 dagar.
Exempel är avgifter för torghandel, food trucks, bygglov, tillstånd och tillsyn inom
brandskydd, vatten- och avfall, livsmedel, läkemedel, alkohol och tobak. Kommunen
ska också vara generös med att bevilja längre anstånd med betalningar vid behov.
Kommunkoncernen ska vara generös med att bevilja anstånd med lokalhyror efter
begäran från hyresgästerna och uppmanar andra fastighetsägare i Uppsala kommun
att göra likadant.
När kommunen behöver ställa in möten och konferenser som kommunen står som
arrangör till ska kommunen se till konsekvenserna för leverantörerna och verka för
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goda relationer med leverantörer och partners. Möten och arrangemang ska
exempelvis i första hand ombokas snarare än avbokas.
Kommunen ska i den ansträngda situation som många företag befinner sig i arbeta
efter principen att skjuta upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga för att istället
prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden. Detta arbete innefattar
dialog med företag om pågående tillstånds- och tillsynsärenden. Tidsfrister i
tillståndsärenden ska förlängas där så är möjligt.
Butiker och restauranger som ansöker om att flytta ut verksamhet på gator och torg
ska möta en snabb handläggning och skyndsam hantering i tillståndsgivningen.
I kommande upphandlingar ska kommunen ta bort gällande krav på viss
årsomsättning samt rating 3 i den kreditupplysningstjänst som kommunen använder.
Med en mindre risk att kommunen kan stå utan avtal om till exempel ett upphandlat
företag går i konkurs bedöms åtgärden kunna möjliggöra att drabbade leverantörer
ges möjlighet att delta i upphandlingar framöver. Åtgärden föreslås inte införas
generellt för alla upphandlingar. I vissa upphandlingar, exempelvis entreprenader och
boenden krävs bedömning som måste göras av kommunledningskontoret och de
verksamheter som beställer upphandlingarna.
Avseende de föreningar och skolor som hyr kommunkoncernens anläggningar finns
det behov att ta bort den rådande avbokningsspärren. Med befintligt regelverk får
föreningarna betala full markeringsavgift om de inte avbokat 5 dagar före den aktuella
bokningen. Föreningarna har behov att med kort varsel kunna avboka anläggningar för
träningar och matcher under rådande situation. En förändring skulle innebära att
kommunen avlastar föreningarna ekonomiskt då flera föreningar avbokar sina tider
dag för dag. Ett införande av kostnadsfri avbokning bör vara tidsbestämt till och med
30 juni 2020 för att då kunna tas upp till ny bedömning.
Krisledningsnämnden har inte rådighet över de kommunala bolagen men uppmanar
bolag och styrelser att agera i linje med krisledningsnämndens beslut i detta ärende
och fatta likalydande beslut i den mån de berörs.
Åtgärderna ovan föreslås gälla tills krisledningsnämnden beslutar annorlunda eller
beslutet upphävs på annat sätt.
Kommunledningskontorets avdelning Destination och näringsliv ska underlätta
företagens kontakt med kommunen genom att erbjuda digitala kontakter mellan
klockan 8–20 på vardagar åtminstone de närmaste två veckorna.
Kommunledningskontoret får uppdraget att återkomma till krisledningsnämnden om
fler åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna för enskilda, organisationer och
företag i Uppsala kommun med anledning av spridningen av coronaviruset.
Kommunen får in många förslag om åtgärder som kan bidra till lättnad i den
ansträngda situation som många står i, såsom att utreda de juridiska och ekonomiska
konsekvenserna av att införa avgiftsfri parkering i 3 timmar under 3 månader i city.
Krisledningsnämnden vill utrycka sin tacksamhet för förslagen och utreder och bereder
frågorna. Krisledningsnämnden är beredd att fatta fler beslut.
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Ekonomiska konsekvenser
Att ge anstånd med betalningen av fakturor som kommunen ställt ut får effekten av en
utökad kredit med 60 miljoner kronor, eftersom den genomsnittliga faktureringen är 30
miljoner kronor.
De ekonomiska riskerna med åtgärderna inom fakturering och upphandling bedöms
som små och hanterbara mot bakgrund av den uppkomna situationen.
För idrotts- och fritidsnämndens del skulle kostnadsfria avbokningar kunna medföra
en intäktsförlust mellan 3,5–4,4 miljoner kronor per månad beroende på hur många
avbokningar som görs. För Fyrishov bedöms en fullständigt inställd
träningsverksamhet minska intäkterna med 2,8 miljoner kronor per månad.
Utbildningsnämnden bör vid ett införande kunna få minskade kostnader för
avbokningar.
Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse daterad den 20 mars 2020

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Ingela Hagström
Utvecklingsdirektör

