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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-04-13

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 117

Svar på mot ion om matbodar från David Perez
(SD)

KSN-2020-01321

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. att besvara motionen med föredragning i ärendet.

Sammanfattning

David Perez (SD) förslår i en motion väckt 30 mars 2020 att kommunen utreder
förutsättningarna för att anlägga matbodar för uthyrning på S:t Eriks torg.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 6april 2021.
Bilaga 1, Motion om matbodar från David Perez (SD)
Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu- och samhällsmiljönämnden 25 mars 2021

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 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.Click or tap here to enter text. 

Svar på motion om matbodar från David Perez 
(SD)  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragning i ärendet.  

Ärendet 

David Perez (SD) förslår i en motion väckt 30 mars 2020 att kommunen utreder 
förutsättningarna för att anlägga matbodar för uthyrning på S:t Eriks torg. 

Beredning 

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret.  

Barn- och jämställdhetsperspektiven bedöms inte relevanta med föreliggande förslag 

till beslut. Näringslivsperspektivet har beaktats enligt föredragningen i ärendet. 

Gatu- och samhällsmiljönämnden har behandlat ärendet 25 mars 2021 och föreslagit 

att motionen besvaras med föredragningen i ärendet. 

Föredragning 

I dagsläget finns det åtta försäljningsplatser på S:t Eriks gränd där fyra foodtrucks 
bedriver verksamhet. Platserna är torghandelsplatser, det vill säga utpekade platser 
som hyrs ut för försäljning enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter om allmänna 

försäljningsplatser. 

På S:t Eriks torg finns för närvarande parkeringsplatser både för bilar och för cyklar. Det 

finns även möjlighet för turistbussar att stanna och släppa av och på turister.  

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-04-06 KSN-2020-01321 

  
Handläggare:  

Lars Fredriksson 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Parkeringsplatserna på torget är viktiga för stadens näringslivsverksamhet och för 
besöksnäringen. Om torget ska användas för andra ändamål måste en stor del av 
parkeringsplatserna tas bort. Inför en eventuell förändrad användning av torget i 

framtiden bör en större utredning göras kring torgets funktion och möjligheter utifrån 
flera olika aspekter.  

I gatu- och samhällsmiljönämndens investeringsplan finns medel upptagna för en 

upprustning av Fyristorg inom ett par år. En vidareutveckling av S:t Eriks torg bör 
avvakta tills beslut har tagits om hur Fyristorg ska gestaltas och vilka funktioner som 
ska finnas där för att främja stadens folkliv, handel och besöksnäring. 

Därtill beslutade kommunstyrelsen 25 november 2020 §306 om en översyn av de lokala 

ordningsföreskrifterna där utredningen bland annat ska innefatta huruvida tillstånd till 

foodtrucks och uteserveringar kan regleras i de lokala ordningsföreskrifterna och på så 

sätt förenklas. Även denna översyn bör inväntas. 

Matvagnar bidrar till ett levande centrum och vilka platser som är lämpliga för 
ändamålet bör kontinuerligt ses över vartefter staden utvecklas.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 6 april 2021. 

• Bilaga 1, Motion om matbodar från David Perez (SD) 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu- och samhällsmiljönämnden 25 mars 2021 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 

 



 
 

 

 

 

 

 

Motion om att anlägga matbodar för uthyrning 

 
 
 
 
 
Uppsala är fullt av olika ovärderliga kulturskatter. Domkyrkan räknas till en av dessa och är ett av 
kommunens mest populära resmål för turister.   
 
På S:t Eriks torg nedanför domkyrkan står det sedan en tid tillbaka matbilar, även kallat food trucks, som 
erbjuder mat i alla dess slag. Destination Uppsala marknadsför även dessa på sin hemsida.   
 
Ett viktigt led i turismnäringen är att kommunen gör allt man kan för att visa sin bästa sida och ett led i 
att förbättra gatubilden på S:t Eriks torg är att anlägga matbodar för uthyrning. Boende i området och 
besökare upplever att gatubilden försämrats i området till följd av matbilarna.  
 
Fördelen med just matbilar är att de är mobila men etableringen av dessa på torget är snarast är jämföra 
med en permanent etablering. I synnerhet då dessa befinner sig på platsen och bedriver verksamhet i 
stort sett hela veckan.  
 
Kommunen bör därför utreda om det finns förutsättningar och efterfrågan på lokaler av mer permanent 
art för uthyrning till matentreprenörer vilket skulle vara ett led att förbättra gatubilden i området och göra 
den mer attraktiv för både besökare och matentusiaster.   

 

 
 
 
Mot bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 

 

• att kommunen utreder förutsättningar för att anlägga matbodar för uthyrning på S:t Eriks torg  
 
Uppsala den 24 februari 2020 
 
David Perez 

 
Ledamot (SD)  
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Gatu-och samhällsmiljönämnden Datum:
Protokollsutdrag 2021-03-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 29

Svar på mot ion om matbodar från David Perez
(SD)

GSN-2020-01768

Beslut

Gatu-och samhällsmiljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att besvara motionen med föredragning i ärendet.

Sammanfattning

David Perez (SD) förslår i en motion väckt 30 mars 2020 att kommunen utreder
förutsättningarna för att anlägga matbodar för uthyrning på S:t Eriks torg.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 12 februari 2021
Bilaga, Motion om matbodar från David Perez (SD)
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Gatu-och samhällsmiljönämnden Datum:
Protokollsutdrag 2021-03-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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