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Gatu- och samhällsmiljönämnden 

Revidering av riktlinjer för street food 

Förslag till beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta 

att revidera riktlinjerna för street food-verksamhet i enlighet med nedanstående förslag. 

Sammanfattning 
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.  

Arbetet med att utarbeta riktlinjer initierades på grund av näringslivets efterfrågan av 
förbättrade förutsättningar för att etablera street food-verksamhet i de centrala delarna av 
Uppsala. Under arbetets gång inkom även en motion från KD, som lyfte vikten av att skapa 
förutsättningar för street food i Uppsala. 

Uppsala kommun är positivt inställd till konceptet. Kommunfullmäktige har den 12 december 
2016, § 246, beslutat om riktlinjer och avgift för street food. I beslutet bemyndigades gatu- 
och samhällsmiljönämnden att göra mindre revideringar av riktlinjerna under testperioden.  
Beslutet 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. 

Beslut om nya avgifter i upplåtelsetaxan för denna testverksamhet beslutas av GSN i mars 
2017. 
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Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2016, § 246, att anta gatu- och 
samhällsmiljönämndens förslag om riktlinjer för mobil restaurangverksamhet. 
Kommunfullmäktige beslutade även att en utvärdering av testperioden genomförs, att 
bemyndiga nämnden att göra mindre revideringar av reglerna samt att bemyndiga nämnden 
att besluta om upplåtelseavgifter för testperioden som innebär att kommunen får 
kostnadstäckning.  
 
Arbetet med riktlinjerna har bedrivits av kommunledningskontoret och 
stadsbyggnadsförvaltningen i samråd med polismyndigheten, brandförsvaret och 
miljöförvaltningen. Inför förslaget om att komplettera gällande taxa ”Avgifter vid upplåtelse 
av offentlig plats” med två nya avgifter för upplåtelse av offentlig plats för street food har 
tjänstemän vid stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret uppmärksammat ett 
behov av vissa förändringar i riktlinjerna.  
 
Förslag till förändringar i riktlinjer för street food 
Testperiod 
Försöket föreslås pågå under en 24-månadersperiod efter att beslut om kompletterad 
upplåtelsetaxa har fattats. 
 
Aktuella platser 
Förtydligande gällande varierande storlek på platserna; 
Uppsala kommun upplåter endast nedan angivna platser för street food-verksamhet under 
testperioden. Små platser nyttjas av mindre fordon och stora platser av större fordon. 
 
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. Minimitid för upplåtelse är 2 månader. 
 
Nattöppet 
Nedanstående platser upplåts enligt ovan samt även mellan kl. 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) 
Nattöppet för street food på Vaksalatorg upplevs problematiskt pga hög risk för klagomål 
från de boende samt hög risk för motsättningar från verksamhetsutövare som i nuläget 
upplåter fasta torghandelsplatser och ej tillåts att ha nattöppet. Förslag att ej tillåta 
nattöppet. 
 

 Kungsängstorg 



Tillsyn 
Tillsyn sker som brukligt av miljö- och hälsoskyddsnämnden, gatu- och 
samhällsmiljönämnden, Räddningsnämnden samt Polismyndigheten. 
Om kommunens villkor i tillståndsbeslutet inte följs av verksamhetsutövaren kan detta i 
enlighet med 3 kap. ordningslagen (1993:1617) medföra återkallelse av tillståndet, straff, 
vitesföreläggande m.m..” 
 
Förslag till förändring av platser 
Efter dialog gällande trafiksäkerhet, framkomlighet och tydlighet i beslutade riktlinjer föreslås 
följande förändringar att beslutas gällande platser för street food. 
 
 Nattöppet för street food på Vaksalatorg upplevs problematiskt pga hög risk för klagomål 

från de boende samt hög risk för motsättningar från verksamhetsutövare som i nuläget 
upplåter fasta torghandelsplatser och ej tillåts att ha nattöppet. Förslag att ej tillåta 
nattöppet. 

 
 Orphei Drängars plats, norr om Järnbron, tas bort pga omöjligt att parkera den någonstans 

på ett säkert sätt. 

 Pumphuset, 2 platser á 6x3 meter vid Svandammen - tas bort av framkomlighets- och 
trafiksäkerhetsskäl. 

 Stadsträdgården, 2 platser á 6x3 meter vid gc-vägen mellan Bollhuset och Flustret. Ser 
potential att öka tryggheten längs med detta stråk. 

 Stadsträdgården, 2 platser á 6x3 meter (vid cykelvägen mot ån södra sidan om 
pumpstationen/ offentlig toalett vid gc-väg vid Fjärdingen). 

 Hamnplan, 1 plats á 6x3 meter vid de röda picnic-borden nedanför parkeringen. 

 Kungsängstorg – 1 plats á 6x3 meter, har minskats med 1 plats pga omfattande trafik i 
anslutning till Auktionskammaren. 

 Haglundsbron, ändras till 2 platser á 2x2 meter på vardera sidan om bron (1 plats på västra 
och 1 plats på östra sidan av ån), istället för 2 platser á 6x3 meter då det är mycket 
attraktiva platser. 

Om förslag gällande förändring av platser bifalles upplåter Uppsala kommun nedan angivna 
platser för street food-verksamhet under testperioden. 

 Brantingstorg – 3 platser á 6x3 meter 
 Västertorg – 2 platser á 2x2 meter 
 Vaksala torg - 7 platser á 6x3 meter 
 St. Eriks gränd - 2 platser á 2x2 meter 



 Dragarbrunnstorg - 4 platser á 2x2 meter (i anslutning till cykelställ, ej framför 
ingången till hotellet) 

 Stationsgatan (mittemot Radisson Blu) 2 platser á 2x2 meter 
 Kungsängstorg – 1 plats á 6x3 meter 
 Gottsunda torg – 2 platser á 2x2 meter (mellan gräsytan och vindskyddet samt mellan 

vindskydd och gc-väg) 
 Eddaspången, 2 platser á 6x3 meter – en plats på vardera sidan om gc-vägen intill 

gångtunneln 
 Stadsträdgården, 2 platser á 6x3 meter vid gc-vägen mellan Bollhuset och Flustret, 

söder om gc-vägen mittemot Flustret 
 Stadsträdgården, 2 platser á 6x3 meter (vid cykelvägen mot ån södra sidan om 

pumpstationen/ offentlig toalett vid gc-väg vid Fjärdingen) 
 Hamnplan, 1 plats á 6x3 meter vid de röda picnic-borden nedanför parkeringen 
 Haglundsbron, 2 platser á 2x2 meter på vardera sidan om bron (1 plats på västra och 1 

plats på östra sidan av ån) 
 Odinslund, 1 plats á 6x3 meter, ut mot Slottsbacken på gruset, södra delen upp mot 

Drottninggatan bakom häcken 
 Kyrkogårdsgatan, 2 platser á 6x3 meter vid vändplanen i hörnet vid Carolina Rediviva 

placeras upp mot kyrkogårdsmuren. 
 

Antal platser vid beslut 12 december 2016  

• 22 stora platser 

• 12 små platser 

Antal platser i enlighet med detta förslag. 

• 21 stora platser 

• 14 små platser 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Intäkterna är svåra att beräkna och helt beroende på hur attraktiv och efterfrågad 
verksamheten blir. Verksamheten kommer att innebära mer administration. Blir det stort 
intresse för verksamheten kommer det att medföra kostnader för ytterligare personal. 
Tillsynen (övervakning) av verksamheten innebär att torgvakten behöver utökad tid och 
därmed ökad kostnad. Den föreslagna taxan utgörs av ett estimat av förväntade kostnader, en 
jämförelse av idag beslutade taxor som kan jämnställas med den föreslagna samt en 
marknadsjämförelse mot övriga landet. 
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