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Krisledningsnämnd
Händelse: corona/covid-19
Plats och tid

SR Gräsö, kommunhuset, Östhammar, 2020-03-24 kl. 12.00-12.30

Beslutande

Margareta Widén Berggren (S)
Roger Lamell (S)
Jacob Spangenberg (C)
Pär-Olof Olsson (M)
Martin Wahlsten (SD)

Övriga deltagande

Ej tjänstgörande närvarande ersättare: Lennart Owenius (M), Josefine
Nilsson (C), Lisa Norén (S)
Kommundirektör Peter Nyberg
Näringslivsutvecklare Nina Laukkanen Mållberg
Samhällsbyggnadschef Ulf Andersson
Beredskapssamordnare Malin Hübinette
HR-chef Pauliina Lundberg

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Pär-Olof Olsson (M)
Kommunhuset 2020-03-24
Paragrafer 9-12

Underskrifter
Sekreterare
Nina Laukkanen Mållberg
Ordförande
Jacob Spangenberg (C)
Justerande
Pär-Olof Olsson (M)

ANSLAG/BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Krisledningsnämnd

Sammanträdesdatum
Datum för anslags uppsättande
Anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet

2020-03-24
2020-03-24
2020-04-15
Kommunhuset i Östhammar, Lednings- och verksamhetsstöd

Underskrift
Nina Laukkanen Mållberg

Utdragsbestyrkande

Justerarsignaturer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-03-24

Sid

2 (7)

Krisledningsnämnd
Händelse: corona/covid-19

§ 9. Skolskjutstrafik, omförhandling av avtal, Avsteg från avtalsvillkor avseende ramavtal
Färdtjänst och skolskjuts, stycke 10 Skolskjuts med taxi ................................... 3
§ 10.

Serveringstillstånd, slopa och efterge avgifter ............................................. 4

§ 11.

Inriktningsbeslut ........................................................................................... 6

§ 12.

Information om krislägesavtal...................................................................... 7

Utdragsbestyrkande

Justerarsignaturer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-03-24

Sid

3 (7)

Krisledningsnämnd
Händelse: corona/covid-19
Dnr KS-2020-251, KS-2020-170

§ 9.

Skolskjutstrafik, omförhandling av avtal, Avsteg från
avtalsvillkor avseende ramavtal Färdtjänst och skolskjuts,
stycke 10 Skolskjuts med taxi

Förslag till beslut
Krisledningsnämnden beslutar att omförhandla avtal med Roslagstaxi. Ersättning för
skolskjuts ska uppgå till 80 % av prognostiserat belopp, från 20200324 – 20200620.
Beslutet innebär ett tillfälligt övertagande av uppgift från kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Under rådande omständigheter med Covid-19 så löper nuvarande leverantör stor risk att ej
kunna leverera sina avtalade tjänster. Detta skulle på sikt leda till en stor risk för
verksamheterna som då inte kan upprätthålla skolplikt eller rätten till färdtjänst.
Förslag till tillfällig ändring
Ersättning för skolskjuts ska uppgå till 80 % av prognostiserat belopp, från 20200324 –
20200620.
Innebörd
Detta innebär att vi garanterar Roslagstaxi 80 % av budgeterat utfall, även om avbokningarna
blir större. Potentiellt så gör verksamheten en besparing om bortfallet blir litet men delar med
sig till leverantören om bortfallet blir stort.
Leverantören kan upprätthålla sin verksamhet och vi minimerar risken för verksamhetsstopp.
Att på kort tid upphandla ny leverantör kommer bli mer kostsamt än att acceptera ovanstående
förslag.
Det är ett avsteg från LOU och den tidigare utförda upphandlingen men under rådande
omständigheter med Covid-19 så är det ett rimligt beslut.
Dagens sammanträde
Muntlig föredragning
Kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet.
Beslutet skickas till
 Kommunstyrelsen
 Barn- och utbildningsnämnden
 Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

Justerarsignaturer
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Krisledningsnämnd
Händelse: corona/covid-19
Dnr KS-2020-250, KS-2020-170

§ 10.

Serveringstillstånd, slopa och efterge avgifter

Förslag till beslut
Krisledningsnämnden beslutar att efterge och slopa den årliga tillsynsavgiften för år 2020.
Förslaget omfattar inte övriga avgifter som avser ansökningar om stadigvarande
serveringstillstånd ägarbyten och annat.
Beslutet innebär ett tillfälligt övertagande av uppgift från bygg- och miljönämnden.
Kommundirektör får i uppdrag att bereda frågan om att eventuellt släppa på andra
tillsynsavgifter och redovisa hur det i så fall ska bekostas samt vilka kriterier som ska gälla
för att de ska eftersänkas. Detta kan omfatta hotell, restaurang och livsmedelsbutiker.
Ärendebeskrivning
Motivering och bakgrund till beslutet
Mot bakgrund av den pågående Corona epidemin har restaurangnäringen i Östhammars
kommun drabbats av akuta ekonomiska problem till följd av en dramatisk minskning av
antalet besökande gäster. Till följd av det ansträngda ekonomiska läget kommer flertalet
krögare i kommunen ha svårigheter med löneutbetalningar och andra löpande avgifter. En
sådan betungande avgift är den årliga tillsynsavgiften som tillståndshavarna ska betala in till
kommunen nu i mars månad. Genom att i dagsläget efterge och slopa denna avgift för
innevarande år kan förhoppningsvis ge en viss lindring i krögarnas kassaflöde.
För Östhammars del handlar det om 46 stycken serveringstillstånd där den årliga
tillsynsavgiften beräknas proportionerligt utifrån varje serveringsställes totala omsättning av
alkoholförsäljningen. Den sammanlagda faktureringen för den årliga tillsynsavgiften uppgår
till ungefär 350 000 :- i beräknade intäkter som således faller bort genom denna stödinsats.
Möjligheter att i efterhand erhålla generella eller riktade statsbidrag som ersättning för dessa
kostnader med anledning av coronaviruset diskuteras för närvarande i regeringskansliet.
Besöksnäringen i Östhammars kommun är extremt beroende av ett varierat och rikt
restaurangutbud som är unikt för Uppsala län. Många krögare vittnar i dagsläget om en
mycket besvärlig situation med anledning av coronavirusets effekter. Att i nuläget slippa
ytterligare avgifter när intäkterna sjunker drastiskt kan sannolikt upplevas som ett välkommet
andrum i restaurangnäringen. Det finns av denna anledning starka motiv för Östhammars
kommun att lätta på avgifterna för kommunens krögare.
I ett omvärldsperspektiv skall nämnas att bland andra Uppsala kommun överväger att från och
med måndag den 23 mars stoppa faktureringarna av de årliga tillsynsavgifter. Något politiskt
beslut om detta har dock ännu inte fattats.
Dagens sammanträde
Muntlig föredragning
Kommundirektör Peter Nyberg och samhällsbyggnadschef Ulf Andersson föredrar ärendet.

Utdragsbestyrkande

Justerarsignaturer
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Krisledningsnämnd
Händelse: corona/covid-19
Dnr KS-2020-170

§ 11.

Inriktningsbeslut

Förslag till beslut
Inriktningsbeslut: minimera verkningarna i samhället utifrån krisen.
Detta kompletterar tidigare inriktningsbeslut.
Krisledningsnämnden ställer sig bakom samtliga inriktningsbeslut.
Ärendebeskrivning
ISF och beslutsfattare har fattat inriktningsbeslut:
Skapa trygghet och kontinuitet i våra verksamheter.
Kommunen omfördelar resurser för att utföra basala behov framförallt för äldre och sjuka
inom socialförvaltningens verksamhet.
Dagens sammanträde
Muntlig föredragning
Beredskapssamordnare Malin Hübinette föredrar ärendet.

Utdragsbestyrkande

Justerarsignaturer
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Krisledningsnämnd
Händelse: corona/covid-19
Dnr KS-2020-170

§ 12.

Information om krislägesavtal

Förslag till beslut
Krisledningsnämnden tar del av informationen.
Ärendebeskrivning
Krislägesavtalet reglerar villkor och ersättningar för arbetstagare som arbetar vid krisläge. Vi
har tecknat krislägesavtal med samtliga fackförbund förutom vårdförbundet, som inte har det
centralt. Innehållet i krislägesavtalen är att arbetsskyldigheten är vidare än normalt,
arbetstidslagen gäller inte utan andra bestämmelser, månadslön eller timlön utges därutöver
krisersättning på 120 % av lönen alltså totalt 220 % av lönen. Syftet med avtalet är att ge en
större flexibilitet för arbetsgivaren. För att krislägesavtalet ska vara tillämpligt krävs att
krisläge i en kommun eller region konstaterats av kommunen eller regionen med beslut i
behörig ordning samt att särskilt och likalydande beslut om detta avtal har fattas av SKR:s
styrelse.
Särskilda kriterier gäller för vilka ansträngningar arbetsgivaren ska ha vidtagit innan
krislägesavtalet kan aktiveras. För att Krislägesavtalet ska vara tillämpligt krävs att den
personal arbetsgivaren har att förfoga över, det vill säga den egna personalen eller inhyrd
personal, inte räcker till. Vidare är förutsättningen att den arbetsgivare där krisläge uppstått
har uttömt möjligheterna till ytterligare personal via sina vanliga samarbetspartner och
konstaterar att de resurser som står till förfogande inte räcker till för att hejda eller förhindra
krisläget. Det är dock inte ett villkor för att krisavtalet ska kunna aktiveras att den
arbetsgivare som behöver hjälp först haft kontakt med sina ordinarie samarbetspartner. Det
räcker med att det står klart att det inte ens med hjälp av tillgängliga resurser hade krisläget
kunnat avhjälpas eller hejdas. Vi bör noga överväga konsekvenserna innan vi aktiverar
avtalet.
Dagens sammanträde
Muntlig föredragning
HR-chef Pauliina Lundberg föredrar ärendet.

Utdragsbestyrkande

Justerarsignaturer

