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Gatu- och samhällsmiljönämnden

Förslag på utveckling för uteserveringar
Förslag till beslut
Gatu-och samhällsmiljönämnden föreslås besluta
att uteservering får bedrivas året runt på platser som efter bedömning kan anses vara lämpliga
för verksamheten.
Sammanfattning

Uteserveringar på offentliga platser (till exempel gator, gångbanor, torg och parker) tillåts för
närvarande säsongsvis (1 mars -15 oktober). Ett flertal näringsidkare har framfört önskemål
om att kunna ha uteservering året om. På platser som efter bedömning kan anses lämpliga ska
uteservering kunna tillåtas året runt.
Ärendet
För att använda en offentlig plats (till exempel gata, gångbana, torg och parker) för
uteservering krävs polisens tillstånd. Ansökan görs hos polisen som skickar ansökan till
kommunen (stadsbyggnadsförvaltningen) för yttrande. Kommunen kan i sitt yttrande ange
villkor för markens användande samt tar även ut en avgift (markhyra).
Uteserveringar är sommartid ett uppskattat inslag i gatubilden. Under säsongen finns ett drygt
100-tal uteserveringar på kommunens mark. Säsongen för uteserveringar har i olika omgångar
förlängts och är för närvarande 1 mars -15 oktober.
Det finns önskemål från näringsidkare om att tillåta uteservering året runt.
Stadsbyggnadsförvaltningen anser att det skulle vara genomförbart och inte till hinder för
väghållningen. Vi anser därför att kommunen kan tillstyrka uteservering på särskilt lämpliga
platser efter individuell bedömning. Bedömning av vilka platser som anses lämpliga görs med
hänsyn till framkomlighet samt eventuell påverkan att utföra driftarbeten på omkringliggande
ytor. Det åligger den som fått tillstånd till uteserveringen att själv hålla rent på ytan samt
utföra eventuell snöröjning och/eller halkbekämpning på ytan för uteserveringen.
Uteservering året runt kan även medföra en positiv tillväxt för cityhandeln.
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Ekonomiska konsekvenser
Beroende på hur många som väljer att bedriva uteservering året runt och hur stora ytor som
kan upplåtas kommer intäkterna att öka men till en nivå som därför inte kan beräknas.
Förslaget innebär inga ökade kostnader.
Handläggningstiden blir oförändrad.
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