KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Handläggare

Datum

Diarienummer

Berger d’Argy Ann-Charlotte (KLK)
Davidsson Per (KLK)
Lindström Roger (SBG)

2016-10-18

KSN-2015-1807

Kommunstyrelsen

Motion av Jonas Segersam (KD) om gatumat i Uppsala
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.
Ärendet
Jonas Segersam (KD) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 5
oktober 2015, att gatu- och samhällsmiljönämnden ges i uppdrag att ta fram en plan för
utökad gatumatförsäljning i Uppsala. Denna plan bör innehålla riktlinjer för serveringen,
regler för tillstånden samt en tidsplan för ett snabbt genomförande.
Motionen återges som bilaga 1.
Beredning
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Nämndbehandling
Gatu- och samhällsmiljönämnden har behandlat ärendet den 31 augusti 2016. Förvaltningens
föredragning sammanfaller med föredragningen nedan. Protokollsutdrag återges som bilaga
2.
Föredragning
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.
De nu gällande lokala föreskrifterna ger ett begränsat utrymme tillfällig ambulerande
försäljning i staden. I kommunens näringslivskontakter har efterfrågats förbättrade
förutsättningar för att etablera street food verksamhet i de centrala delarna av Uppsala.
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Därför har ett förslag till riktlinjer för street food i de centrala delarna av Uppsala framlagts av
gatu- och samhällsmiljönämnden i ärende som presenteras parallellt med svaret på motionen.
Som framgår av förslaget till riktlinjer tillgodoser detta till stor del motionens krav. Något
särskilt beslut av kommunfullmäktige med anledning av motion behövs därför inte.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut.

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Christoffer Nilsson
Chef kommunledningskontoret

Motion angående gatumat i Uppsala
I Stockholm pågår ett försök med så kallade "Food-trucks" en modell med amerikansk
förebild där mat säljs direkt från ambulerande fordon på gatan. Från 20 tillstånd på försök har
man nu där utökat till 100 tillstånd (går att följa på t ex stockholmfoodtrucks.nu).
I Uppsala kunde vi se exempel på denna verksamhet under kulturnatten. Köerna ringlade
långa till ett stort antal gatuserveringar.
Vi tror att Uppsala skulle vinna på att utöka denna typ av verksamhet så att den även finns på
permanent basis. Speciellt i en stad som Uppsala med mycket ungdomar och studenter skulle
matförsäljning på gatan innebära ett lyft för utelivet. En fördel med denna verksamhet är att
man kan styra serveringen exempelvis till områden som idag saknar restauranger men som på
det här viset kan blir mer använda för utelivet. Det ger också möjligheter att utveckla
tätorterna utanför Uppsala, där många idag i stort sett saknar några försäljningsställen för mat.
En annan möjlighet är att serveringen blir så flexibel i tid. Man kan exempelvis med en
genomtänkt tillståndsgivning ha större möjlighet för matservering nattetid i de områden där
man så önskar.
Ska Uppsala kunna attrahera ungdomar och vara ett alternativ att etablera sig är det viktigt att
utveckla utelivet. Idag är utbudet relativt stort för studenter, men även andra ungdomar måste
kunna känna att det finns ett levande uteliv i vår stad. Detta har betydelse också för att
attrahera ny arbetskraft och kompetenser som behövs för Uppsalas näringsliv. Det är viktigt
att staden fångar upp trender som ger en utveckling. Samtidigt är just ambulerande gatukök ett
bra sätt att fånga upp den efterfrågan på gatumat som finns vid olika tider och platser.
Sammantaget vore det alltså väldigt värdefullt att pröva denna verksamhet i lite större skala.
Med anledning av ovanstående yrkar Kristdemokraterna
att Kommunfullmäktige ger Gatu- och Samhällsmiljönämnden i uppdrag att ta fram en plan
för utökad gatumatförsäljning i Uppsala. Denna plan bör innehålla riktlinjer för serveringen,
regler för tillstånden samt en tidsplan för ett snabbt genomförande
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Motion av Jonas Segersam (KD) om gatumat i Uppsala
GSN-2016-1984
Beslut
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta besvara motionen med
föredragningen i ärendet.
Sammanfattning
Jonas Segersam (KD) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 5
oktober 2015, att gatu- och samhällsmiljönämnden ges i uppdrag att ta fram en plan för
utökad gatumatförsäljning i Uppsala. Denna plan bör innehålla riktlinjer för serveringen,
regler för tillstånden samt en tidsplan för ett snabbt genomförande.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse 13 juni 2016.
Arbetsutskottet har utan eget yttrande överlämnat ärendet till nämnden.
Yrkande
Johan Lundqvist (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Nämnden beslutar i enlighet med yrkandet.
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Kommunstyrelsen
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GATU- OCH
SAMHÄLLSMILJÖNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-08-31
Plats och tid:

Bergius, Stationsgatan 12 klockan 18.00 -20.05

Beslutande:

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

Övriga
deltagare:

Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör, Michael Eriksson, avdelningschef, Roger
Lindström, Patrik Österbring, Josefme Åhrman, enhetschefer, Towa Widh, ekonom,
Ingemar Carlsson, stadsträdgårdsmästare, Sara Andersson, Anders Håkman,
trafikplanerare, Sofie Rose!! Giller och Maija Tammela Arvidsson, planarkitekter.

Utses att justera:

Hannes Beckman (M)

Justeringens
plats och tid:

Kommunledningskontoret, 6 sptember 2016

Ersättare:

Paragrafer:

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

76 - 89
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Underskrifter:
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0
Sara Östberg, sekreterare
ANSLAG/BEVIS
Organ:
Datum:
Anslag sätts upp:
Protokollet finns
tillgängligt på:
Underskrift:

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens
anslagstavla.
Gatu- och samhällsmiljönämnden
31 augusti 2016
Sista dag att överklaga: 28 september 2016
7 september 2016
29 september 2016
Anslaget tas ner:
www.0
f, psala.se 9 f,1 stadsbyggnadsförvaltningen Stationsgatan 12
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STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Handläggare

Datum

Diarienummer

Berger d'Argy Ann-Charlotte (KLK)
Davidsson Per (KLK)
Lindström Roger (SBF)

2016-06-13

GSN-2016-1984

Gatu- och Samhällsmiljönämnden

Motion av Jonas Segersam (KB) om gatumat i Uppsala
Förslag till beslut
Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta besvara motionen med
föredragningen i ärendet.
Ärendet
Jonas Segersam (KD) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 5
oktober 2015, att gatu- och samhällsmiljönämnden ges i uppdrag att ta fram en plan för
utökad gatumatförsäljning i Uppsala. Denna plan bör innehålla riktlinjer för serveringen,
regler för tillstånden samt en tidsplan för ett snabbt genomförande.
Motionen återges som bilaga
Föredragning
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.
De nu gällande lokala föreskrifterna ger ett begränsat utrymme tillfällig ambulerande
försäljning i staden. I kommunens näringslivskontakter har efterfrågats förbättrade
förutsättningar för att etablera street food verksamhet i de centrala delarna av Uppsala.
Därför har ett förslag till riktlinjer för street food i de centrala delarna av Uppsala framlagts av
gatu- och samhällsmiljönämnden i ärende som presenteras parallellt med svaret på motionen.
Som framgår av förslaget till riktlinjer tillgodoser detta till stor del motionens krav. Något
särskilt beslut av kommunfullmäktige med anledning av motion behövs därför inte.
Ekonomiska konsekvenser

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
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Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut.
Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom
Stadsbyggnadsdirektör

