
KF 185 12 DECEMBER 2016 

Datum 
2016-11-30 

Diarienummer 
KSN-2016-2044 

            Kommunfullmäktige 

Tillfälliga regler och avgift för mobil restaurangverksamhet 
(street food) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta regler för mobil restaurangverksamhet för en testperiod om två år med början när 
beslut om upplåtelseavgifter fattats, samt i övrigt i enlighet med gatu- och 
samhällsmiljönämndens förslag,  

att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att besluta om upplåtelseavgifter för 
testperioden som innebär att kommunen får kostnadstäckning, 

att bemyndiga gatu- och samhällsmiljönämnden att göra mindre revideringar av reglerna 
under testperioden, samt 

att en utvärdering av försöket genomförs och att utvärderingsresultatet skickas på remiss till 
berörda fastighetsägare och Citysamverkan innan reglerna blir permanenta. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander, Markus Lagerquist (alla M), Mohamad Hassan (L) och 
Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till eget tilläggsyrkande; att 
riktlinjerna kompletteras med nattöppet på fler platser och att samråd även sker med 
potentiella aktörer och andra intresserade, samt 

I avgörandet deltagande  
Marlene Burwick (S), Fredrik Ahlstedt (M), Erik Pelling (S), Caroline Hoffstedt (S), Ulrik 
Wärnsberg (S), Loa Mothata (S), Rickard Malmström (MP), Ilona Szatmári Waldau (V), 
Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C), Jonas Segersam (KD), Simon Alm (SD), Linda 
Eskilsson (MP), Mats Gyllander (M), Markus Lagerquist (M) 

Uppsala 23 november 2016 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel)  

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se 

 



Marlene Burwick/Ingela Persson  
 
Ärendet 
Gatu- och samhällsmiljönämnden har överlämnat förslag till kommunfullmäktige avseende 
riktlinjer, innefattande regler och villkor för mobila restaurangverksamheter, så kallad street 
food. I bilaga återges nämndens protokollsutdrag samt förslag till regelverk justerat efter 
nämndens beslut.  
 
Nämnden föreslår att riktlinjerna antas för en testperiod. Vidare föreslås att nämnden får i 
uppdrag att komplettera gällande taxa ”Avgift för upplåtelse av offentlig plats i Uppsala 
kommun” med nya avgifter att gälla under testperioden samt att nämnden bemyndigas att vid 
behov göra mindre justeringar av regelverket.  
 
Kommunstyrelsen reviderar förslaget vid sammanträdet 23 november 2016, från en testperiod 
på ett år till en testperiod på två år. 
 
Föredragning 
Street food är ett allt vanligare inslag i stadsmiljöer i Sverige och världen. En mer precis 
beteckning på verksamheten är mobil restaurangverksamhet, eftersom det innebär att mark 
tillfälligt upplåts till ett fordon som säljer lagad mat. Kommunen får många förfrågningar från 
företagare som vill etablera mobil restaurangverksamhet. Att möjliggöra för detta i Uppsala i 
enlighet med förslaget syftar till att ge boende och besökare en förbättrad upplevelse av 
stadens matutbud. 
 
Uppställning av mobila enheter för restaurangverksamhet kräver normalt polistillstånd. 
Undantag gäller om detaljplanen medger att marken används för ändamål motsvarande mobil 
restaurangverksamhet. 
 
Det kommunala ansvaret i processen med att tillåta mobil restaurangverksamhet ligger hos 
gatu- och samhällsmiljönämnden, som i riktlinjerna föreslår ett antal platser som bedömts 
lämpliga för verksamheten under testperioden, samt lämpliga tider för de olika platserna. 
Vidare föreslås regler och villkor som nämnden ska förhålla sig till i tillståndsprocessen. 
 
Efter testperioden ska verksamheten utvärderas. Om en fortsättning av verksamheten 
aktualiseras kommer kommunfullmäktige att behöva ta ställning till detta. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Den avgift nämnden ges möjlighet att ta förutsätts täcka kommunens kostnader. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-08-31 

§ 79 

Riktlinjer för och avgift street food 
GSN-2016-1691 

Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

'UPPSALA KOMMUNSTYRELSE 

Ink 2016 -10- 05 

Diarienr. 	,7..A)v),10..tu\ 
•-Z_IAktbil.  k 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinjer för en testperiod 
avseende street food, 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ge gatu- och 
samhällsmiljönämnden i uppdrag att komplettera gällande taxa "Avgift för upplåtelse av 
offentlig plats i Uppsala kommun" med nya avgifter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, 

att föreslå kommunfullmäktige att bemyndiga gatu- och samhällsmiljönämnden att vid behov 
genomföra mindre justeringar av regelverket, 

att utöka de tillåtna försäljningsplatserna i riktlinjerna med följande platser 
• Orphei Drängars plats mellan Järnbron och S:t Olofsbron — 1-2 platser å 6 meter 

• Pumphuset, 1 plats i anslutning till Svandammen 1 plats i anslutning till Pumphuset 
(båda platserna 6 meter) 

• Parksnäckan 2-3 platser å 6 meter i anslutning till cykelvägen mot ån och 
Hamnspången 

• 1 plats vid Haglundsbron, Skolgatan (östra sidan av ån) 

• 1-2 platser vid Eddaspången (västra sidan av ån) 

• 1 plats vid Odinslund — ut mot Slottsbacken 

• 1-2 platser vid vändplanen i hörnet Kyrkogårdsgatan i anslutning till Carolina 
Rediviva 

att ändra regeln om max tre timmar per försäljningsställe till fyra timmar per 
försäljningsställe. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-08-31 

§ 79 forts. 

Reservation 
Hannes Beckman, Sophie Eriksson (båda M), Simon Öhlm& (C), Stojka Lakic och Harald 
Nordlund (båda L) reserverar sig till förmån för eget tilläggsyrkande. 

Sammanfattning 
Street food är en verksamhet som efterfrågas i kommunen av dels utövare av verksamheten 
och dels de som ser street food som en möjlighet att få ta del av ett varierat matutbud. Street 
food innebär servering av mat från fordon som ambulerar mellan olika platser. Under en 
försöksperiod på tolv månader föreslås att street food får förekomma på vissa platser i staden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse 12 augusti 2016. 
Arbetsutskottet har utan eget yttrande överlämnat ärendet till nämnden. 

Yrkanden 
Johan Lundqvist (MP), ordförande, yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg 

att utöka de tillåtna försäljningsplatserna i riktlinjerna med följande platser 
• Orphei Drängars plats mellan Järnbron och S:t Olofsbron — 1-2 platser å 6 meter 

• Pumphuset, 1 plats i anslutning till Svandammen 1 plats i anslutning till Pumphuset 
(båda platserna 6 meter) 

• Parksnäckan 2-3 platser å 6 meter i anslutning till cykelvägen mot ån och 
Hamnspången 

• 1 plats vid Haglundsbron, Skolgatan (östra sidan av ån) 

• 1-2 platser vid Eddaspången (västra sidan av ån) 

• 1 plats vid Odinslund — ut mot Slottsbacken 

• 1-2 platser vid vändplanen i hörnet Kyrkogårdsgatan i anslutning till Carolina 
Rediviva 

att ändra regeln om max tre timmar per försäljningsställe till fyra timmar per 
försäljningsställe. 

att föreslå kommunfullmäktige att bemyndiga gatu- och samhällsmiljönämnden att vid behov 
genomföra mindre justeringar av regelverket. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-08-31 

§ 79 forts. 

Hannes Beckman (M) yrkar med instämmande av Simon Öhlmer (C), Sophie Eriksson (M), 
Stojka Lakic och Harald Nordlund (båda L) 

att riktlinjerna kompletteras med nattöppet på fler platser och att samråd bör även ske med 
potentiella aktörer och andra intresserade. 

Johan Lundqvist (MP) yrkar avslag på Hannes Beckmans (M) med fleras yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på bifall respektive avslag på sitt eget yrkande. Gatu- 
och samhällsmiljönämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag på Hannes Beckmans (M) 
med fleras yrkande. Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar att avslå Hannes Beckmans 
(M) med fleras yrkande. 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justeringens 
plats och tid: 	Kommunledningskontoret, 6 sptember 2016 

Underskrifter:  
an Lundqvi ordförande 

Sara Östberg, sekreterare  3 
Hannes Bec an,1j. erare 

Uppsala 
KOMMUN 

GATU- OCH 
SAMHÄLLSMILJÖNÄMNDEN 

1(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-08-31 

Plats och tid: 	Bergius, Stationsgatan 12 ldockan 18.00 -20.05 

Beslutande: Johan Lundqvist (MP), Ordf 
Hilde Klasson (S), 1:e v ordf 
Simon Öhlm6r (C) §§ 76-80, 82 
Anderas Hallin (S) §§ 81, 83-89 
Patrik Hedlund (S) 
Kia Alfredsson (S) 
Klara Ellström (MP) 
Bodil Brutemark (V) 
Harmes Beckman (M) 
Sophie Eriksson (M) 
Stojka Lakic (L) 
Harald Nordlund (L) 

Ersättare: Andreas Hallin (S) §§ 76-80, 82 
Jens Nilsson (S) 

Övriga 	 Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör, Michael Eriksson, avdelningschef, Roger 
deltagare: 	Lindström, Patrik Österbring, Josefine Åhrman, enhetschefer, Towa Widh, ekonom, 

Ingemar Carlsson, stadsträdgårdsmästare, Sara Andersson, Anders Håkman, 
trafikplanerare, Sofie Rosell Giller och Maija Tammela Arvidsson, planarkitekter. 

Utses att justera: Hannes Beckman (M) 	 Paragrafer: 76 - 89 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 

Organ: 	 Gatu- och samhällsmiljönämnden 
Datum: 	 31 augusti 2016 	 Sista dag att överklaga: 28 september 2016 
Anslag sätts upp: 7 september 2016 	 Anslaget tas ner: 	29 september 2016 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 	www.u ,  psala.se  9,511 stadsbyggnadsförvaltningen Stationsgatan 12 

Underskrift: 



Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Ann-Charlotte Berger d'Argy 	 2016-08-12 	GSN-2016-1691 
Frohm Jöran 	 Rev 2016-09-06 

Riktlinjer för street food i Uppsala 

Allmänt 
Street Food är ett samlat begrepp för olika typer av mobila restaurangverksamheter och är ett allt 
vanligare inslag i storstäder i världen och i Sverige. Street food är en global trend som innebär att 
mark tillfälligt upplåtes till ett fordon som säljer olika typer av maträtter till förbipasserande. 
Uppsala kommun får många förfrågningar från företagare som vill etablera mobila 
restaurangverksamheter. 

Uppsala kommun är positivt inställd till konceptet och dessa riktlinjer har tagits fram som ett 
förslag för att möjliggöra en testperiod omfattande ett år. 

Förslaget syftar till att ge boende och besökare en förhöjd upplevelse av stadens matutbud. Street 
food kan bidra till detta genom ett varierat matutbud, god service, bra kvalité på maten samt 
genom ordning och reda runt matplatserna. 

Testperiod 
Försöket föreslås pågå under en 12-månadersperiod efter att beslut om kompletterad 
upplåtelsetaxa har fattats. Serveringstillstånd kommer ej att beviljas under testperioden. 

Processen 
Uppsala kommun baserar förslaget på en tydlig process avseende riktlinjer, tillstånd med villkor, 
dispenser och uppföljning. Ansvaret för denna process ligger hos gatu- och 
samhällsmiljönämnden. 

Aktuella platser 
Uppsala kommun upplåter endast nedan angivna platser för street food-verksamhet under testperioden. 
• Brantingstorg — 3 stora platser för food trucks å 6x3 meter 
• Västertorg — 2 små platser å 2x2 meter 
• Vaksala torg - 7 stora platser för food trucks å 6x3 meter 
• St. Eriks gränd - 2 små platser å 2x2 meter 
• Dragarbrunnstorg - 4 små platser å 2x2 meter (i anslutning till cykelställ på båda sidor, ej 

framför ingången till hotellet) 
• Stationsgatan (mittemot Radisson Blu) 2 små platser å 2x2 meter 



• Kungsängstorg — 2 stora platser för food trucks å 6x3 meter 
• Gottsunda torg — 1-2 små platser å 2x2 meter i anslutning till lekplatsen 
• Orphei Drängars plats mellan Järnbron och S:t Olofsbron — 1-2 platser å 6 meter 

• Pumphuset, 1 plats i anslutning till Svandammen 1 plats i anslutning till Pumphuset (båda 
platserna 6 meter) 

• Parksnäckan 2-3 platser å 6 meter i anslutning till cykelvägen mot ån och Hamnspången 

• 1 plats vid Haglundsbron, Skolgatan (östra sidan av ån) 

• 1-2 platser vid Eddaspången (västra sidan av ån) 

• 1 plats vid Odinslund — ut mot Slottsbacken 

• 1-2 platser vid vändplanen i hörnet Kyrkogårdsgatan i anslutning till Carolina Rediviva 

Tider 
Tider för street food gäller alla dagar kl. 06.00-21.00, max 4 timmar per försäljningsställe i 
samband med matförsäljning, undantaget Vaksala torg där försäljning ej får ske på söndagar eller 
helgdagar. Platserna upplåts enligt principen "först till kvarn". Upplåtelseavgiften faktureras 
månadsvis och baseras på årstid. 

Nattöpp et 
Nedanstående platser upplåts enligt ovan samt även mellan id. 22.00-03.00 natt mellan fredag 
och lördag samt natt mellan lördag och söndag, max 5 timmar i taget per försäljningsställe i 
samband med matförsäljning. 

• Brantingstorg 
• Västertorg 
• Vaksala torg (försäljning tillåten även fram till kl. 03 natt mot söndag eller helgdag) 
• Kungs ängstorg 

Antalet tillstånd 
Förslaget kan som mest omfatta upp till 24 polistillstånd. 

Regler, tillsyn och kostnader för street food-verksamhet 

Övergripande regler för street food 

Fordon 
De mobila restaurangverksamheterna kan omfatta följande tre fordonstyper; 
FT (Food Truck), 
PUV (Pop Up Vagn/släp) 
CK (Cykelkärra) 

• Företaget som ansöker ska vara registrerat för F-skatt eller FA-skatt hos Skatteverket. 
• Verksamheten ska vara registrerad enligt livsmedelslagstiftningen hos miljöförvaltningen. Beslutet om 

registrering ska vid försäljning kunna visas upp för miljöförvaltningen. 
• Motorfordonet som ansökan avser ska vara upptaget i det svenska vägtrafikregistret (inga 



möjligheter till utländska fordon ges under testperioden). 
• Motorfordonet ska vara registrerat som personbil, lastbil eller buss. 
• Motorfordonets totalvikt får max vara 3 500 kg. 
• Mått: max 6 meter lång och 2,3 meter bred. 
• Serveringsluckan ska vara placerad på höger sida av fordonet. 
• Fordonet ska vara utrustat för försäljning av måltider. 
• Fordonet ska ha ett tilltalande utseende och får inte vara stötande för allmänheten. 
• Företaget har ansvar för att lämna sitt avfall (använt fett, etc) på återvinningscentral samt att hålla 

platsen runt fordonet rent från skräp, snö och is. 
• Företaget ska omhänderta det avloppsvatten som uppkommer i verksamheten på så sätt att det passerar 

genom en reningsanläggning, till exempel ett reningsverk. Det är inte tillåtet att hälla ut avloppsvatten 
exempelvis i en dagvattenbrunn eller på gatan. 

• Polistillstånd samt upplåtelsetillstånd ska alltid finnas tillgängligt i fordonet och uppvisas på begäran. 
• Två stycken ståbord får finnas i anslutning till fordonet. 
• Musik får spelas i fordonen om högtalarna är placerade inuti fordonet. Musiken får inte vara störande 

utan ska vara av karaktären bakgrundsmusik. 

Tillsyn 
Tillsyn sker som brukligt av miljö- och hälsoskyddsnämnden, gatu- och samhällsmiljönämnden, 
Räddningstjänsten samt Polismyndigheten. 

Kostnader 
Följande kostnader uppstår för verksamhetens tillstånd; 
Ansökan om polistillstånd 
Upplåtelseavgift 
Livsmedelsverksamhet — anmälan om registrering och kontroll 
Avfallshantering — varierar i relation till volym 

Privata aktörer 
Kommunen äger inte all mark. Det finns många exempel på privata kommersiella platser som kan vara 
lämpliga för street food. Medgivande från markägaren och eventuellt polistillstånd krävs. Kontakta 
polisens tillståndsenhet för mer information. 
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