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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. 

Beslut om att underlätta för butiker och 
restauranger som vill flytta ut sin verksamhet 
på gator och torg  

Förslag till beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

1. att jämka markupplåtelseavgiften till noll kronor för butiker och restauranger

till och med 31 december 2020, 
2. att i samråd med Polismyndigheten som tillståndsmyndighet tillfälligt

möjliggöra försäljning i anslutning till verksamhetslokalen, samt

3. att i samverkan med Uppsala city och Polismyndigheten utveckla möjligheten

till utökad markupplåtelse för butiker och restauranger. 

Ärendet 

Spridningen av coronaviruset har en betydande påverkan på flera näringar i Uppsala 

kommun. Många näringsverksamheter vittnar om kraftigt minskade intäkter och en 
oro för vad detta kan komma att medföra. Invånare har drabbats av varsel. 

Krisledningen beslutade fredag 20 mars 2020 om flera åtgärder för att mildra 
konsekvenserna för det lokala näringslivet. Ett av besluten var att underlätta för 

butiker och restauranger som vill flytta ut sin verksamhet på gator och torg. 

Krisledningsnämnden föreslås besluta om att möjliggöra för företagarna att utan 

markupplåtelseavgift bedriva verksamhet utanför sina lokaler genom att kommunen 

inte tillämpar taxan (KSN-2018-3573) för uteserveringar till och med 31 december 2020. 

Kommunen kommer att i samråd med Polismyndigheten utifrån platsens 

förutsättningar se vilken yta som näringsidkaren har möjlighet att nyttja i anslutning till 

sin verksamhetslokal. 

Kommunledningskontoret  Datum: 
Tjänsteskrivelse till krisledningsnämnden 2020-03-25 

Diarienummer: 
GSN-2020-00831 

Handläggare:  

Roger Lindström, Barbro Rinander 
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Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen. 

Föredragning 

Flera näringar i Uppsala kommun har vittnat om stora konsekvenser för verksamheten 
mot bakgrund av spridningen av coronaviruset. Påverkan har på kort tid varit 
dramatisk. Ett flertal varsel har lagts och mycket tyder på att situationen kan förvärras.  

För att mildra effekterna för de drabbade företagen har förvaltningen inlett ett arbete 
för att identifiera områden där Uppsala kommun kan bidra till lättnad. Ett identifierat 
område är möjligheten att bedriva verksamhet utanför sin verksamhetslokal.  

Upplåtelse av offentlig plats regleras i ordningslagen. Det är Polismyndigheten som 
prövar och beviljar tillstånd. Uppsala kommun upplåter marken till en kostnad enligt 

en beslutad taxa (KSN-2018-3573). Krisledningsnämnden föreslås besluta om att ingen 

markupplåtelavgift ställs ut för upplåtelse av mark till butiker och uteserveringar till 
och med 31 december 2020. 

Företag som ansöker om att flytta ut verksamhet på gator och torg ska möta en snabb 

handläggning och skyndsam hantering. Kommunen kommer i samråd med 

Polismyndigheten att utifrån platsens förutsättningar se över vilken yta som 

näringsidkaren har möjlighet att nyttja i anslutning till sin verksamhetslokal. 

Den ekonomiska effekten för kommunen som följer av det föreslagna beslutet bedöms 
rimlig i förhållande till den olägenhet näringslivet har drabbats av som en konsekvens 

av åtgärderna för att förhindra spridningen av coronaviruset. 

Åtgärderna ovan föreslås gälla tills krisledningsnämnden beslutar annorlunda eller 
beslutet upphävs på annat sätt. 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget innebär intäktsbortfall för gatu- och samhällsmiljönämnden under 2020. 

Bortfallet beräknas motsvara intäktsnivån för 2019, då intäkterna från upplåtelser 
uppgick till 3,8 miljoner kronor varav 2,7 miljoner kronor avsåg upplåtelser för 

uteserveringar och 1,1 miljoner kronor avsåg övriga upplåtelser av torg och parkmark. 

Kostnaderna kan komma att öka genom exempelvis behov av ökad städning, flytt av 

cykelställ med mera. En översiktlig bedömning är att denna kostnadsökning kan uppgå 

till omkring 0,5 miljoner kronor för 2020. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 25 mars 2020 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 

 


