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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. 

Krisledningsnämndens protokoll torsdagen 
den 14 januari 2021 

Plats och tid  

Bergius, Stationsgatan 12, klockan  15:30-15:38. 

Paragrafer  

1-3 

Justeringsdag  

14 januari 2021 

Underskrifter 

 

 

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

Erik Pelling, ordförande 

 

 

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

Fredrik Ahlstedt, justerare 

 

 

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

Lars Niska, sekreterare 

Krisledningsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-01-14 

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

Protokoll 2021-01-14 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

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 
Linda Eskilsson (MP), tjänstgörande ersättare, närvarar på distans 
Rickard Malmström (MP), närvarar på distans 

Hanna Victoria Mörck (V), närvarar på distans 
Stefan Hanna (-), närvarar på distans 

Therez Almerfors (M), tjänstgörande ersättare §§ 1-2, närvarar på distans 
Jonas Segersam (KD), närvarar på distans § 3 

Ej tjänstgörande ersättare 

Helena Hedman Skoglund (L), närvarar på distans § 3 

Therez Almerfors (M), närvarar på distans § 3 

Övriga närvarande 

Lars Niska, kommunsekreterare. 

Övriga närvarande på distans 

Joachim Danielsson, stadsdirektör. Ingela Hagström, utvecklingsdirektör. Ola 

Hägglund, ekonomidirektör. Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör. Anders 

Fridborg, säkerhetschef. Åsa Nilsson Bjervner, avdelningschef. Josefine Åhrman, 
avdelningschef. Christian Dahlmann, enhetschef. Lena Grapp, stadsjurist. Hannes 

Vidmark, senior adviser. Isabelle Waldenvik, kommunikatör. Susanne Eriksson (S), 

politisk stabschef. 
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Krisledningsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-01-14 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 1 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

1. att fastställa föredragningslistan. 

  



Sida 4 (6) 

 

Krisledningsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-01-14 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 2  

Återöppning av vissa kommunala idrott-och 
fritidsanläggningar 

KSN-2021-00091 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

1. att tillåta verksamhet på kommunens idrotts- och fritidsanläggningar utomhus 

för föreningar, efter bokning, 

2. att tillhandahålla allmänhetens åkning på Studenternas idrottsplats, 

3. att ändringarna ska börja gälla från den 18 januari 2021 och tillsvidare, samt 

4. att överta idrotts- och fritidsnämndens ansvar enligt att-sats 1-3. 

Sammanfattning 

Regeringen uppmanade den 18 december kommuner att stänga all verksamhet som 
inte är helt nödvändig. Det gäller till exempel badhus, idrottshallar, bibliotek, museer 
och öppna förskolor. Mot bakgrund av regeringens uppmaning beslutade 

krisledningsnämnden den 21 december 2020, § 29, om nedstängning av kommunens 
samtliga inomhus- och utomhusanläggningar. Elitidrott och skolidrott undantogs från 
beslutet.  

I samma beslut gavs ett uppdrag till stadsbyggnadsförvaltning att i nära dialog med 

regionens smittskyddsenhet och idrottsföreningar genomföra en fördjupad riskanalys 
om hur nyttjande av utomhusanläggningar kan ske på ett, ur smittskyddssynpunkt, 

säkert sätt. 

Folkhälsomyndigheten den 10 januari 2021 bedömt att kommunerna, trots 
regeringens uppmaning, bör överväga att återuppta verksamheter utomhus som riktar 
sig till barn- och unga. Motiven grundar sig både i ett bredare folkhälsoperspektiv och 
att smittspridningen vid aktiviteter utomhus, också enligt det regionala smittskyddet, 

är mycket begränsad om råd och rekommendationer följs. 

Efter genomförda riskanalyser samt dialog med regionens smittskyddsenhet och vissa 

idrottsföreningar görs bedömningen att nyttjande av kommunens 
utomhusanläggningar kan ske på ett ur smittspridningssynpunkt säkert sätt. Beslutet 
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Krisledningsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-01-14 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

syftar i första hand till att möjliggöra uthyrning för barn- och ungdomsidrott. Då det 
inte är praktiskt genomförbart att begränsa tillgängligheten för vissa av 
anläggningarna till vissa åldersgrupper föreslås att samtliga anläggningar görs 

tillgängliga för alla åldrar. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 13 januari 2021 

Yrkande 

Mohamad Hassan (L), Therez Almerfors (M), Erik Pelling (S) och Stefan Hanna (-) yrkar 
bifall till föreliggande förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att krisledningsnämnden 

beslutar att bifalla detsamma. 
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Krisledningsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-01-14 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 3  

Yttrande över laglighetsprövning av beslut att 
inte tillåta ”Allmänhetens åkning” på 
Studenternas idrottsplats 

KSN-2020-03717 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

1. att överta kommunstyrelsens processbehörighet i målet i förvaltningsrätten i 
Uppsala om laglighetsprövning av krisledningsnämndens beslut att inte 

tillhandahålla ”Allmänhetens åkning” på Studenternas idrottsplats, samt 

2. att godkänna yttrande, bilaga 2. 

Sammanfattning 

Krisledningsnämnden beslutade den 21 december 2020, § 29, bland annat att inte 
tillhandahålla "Allmänhetens åkning" på Studenternas idrottsplats. Beslutet har 
överklagats genom laglighetsprövning med hänvisning till att beslutet strider mot lag.  

Krisledningsnämnden föreslås godkänna förslag till yttrande till förvaltningsrätten i 

vilket kommunen motsätter sig bifall till överklagandet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 13 januari 2021 

• Överklagandeskrift, bilaga 1 

• Yttrande till förvaltningsrätten, bilaga 2 

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag med redaktionell ändring mot avslag och finner 

att krisledningsnämnden beslutar att bifalla detsamma. 

 


