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 Gatu- och samhällsmiljönämnden 

Avgifter vid upplåtelse av offentlig plats för streetfood 

Förslag till beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta 
 
att gällande taxa ”Avgifter vid upplåtelse av offentlig plats” kompletteras med två nya 
avgifter för upplåtelse av offentlig plats för street food baserat på årstid; 2 500 kronor/månad 
för månaderna maj-oktober samt 1 000 kronor/månad för månaderna november-april  
 
att avgifterna avser år 2017 och att avgifterna för kommande år omräknas enligt förändringen 
av oktober månads konsumentprisindex där indextalet för oktober månad 2016 utgör bastal.  
 
Sammanfattning 
Street food (mobil restaurangverksamhet) är en verksamhet som efterfrågas i kommunen av 
dels verksamhetsutövare, och dels av de som ser street food som en möjlighet att få ta del av 
ett varierat matutbud. Street food innebär servering av mat från fordon som ambulerar mellan 
olika platser. Under en försöksperiod om 2 år föreslås att street food får förekomma på vissa 
offentliga platser i Uppsala.   
 
För att få nyttja platserna söks tillstånd hos polisen. Polismyndigheten ger tillstånd för 
upplåtelse av offentlig plats med stöd av ordningslagen (1993:1617). Innan polisen ger 
tillstånd ska kommunens yttrande inhämtas. Om tillstånd beviljas har kommunen rätt att ta ut 
avgifter med stöd av lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser 
av offentlig plats, m.m. Grunderna för beräkning av avgiften beslutas av kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige har den 12 december 2016, § 246, beslutat att bland annat anta regler för 
mobil restaurangverksamhet för en testperiod om två år med början när beslut om 
upplåtelseavgifter fattats, samt att uppdra till nämnden att besluta om upplåtelseavgifter för 
testperioden som innebär att kommunen får kostnadstäckning.  
 
Ärendet 
Ett förslag till riktlinjer har tagits fram för att möjliggöra en testperiod omfattande en 2 års  
period för street food (mobil restaurangverksamhet). Arbetet med att utarbeta riktlinjer 
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initierades med anledning av näringslivets efterfrågan av förbättrade förutsättningar för att 
etablera försäljning av street food i Uppsala. Detta arbete har bedrivits av 
kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen i samråd med polismyndigheten, 
brandförsvaret och miljöförvaltningen.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2016, § 246, att anta gatu- och 
samhällsmiljönämndens förslag om regler för mobil restaurangverksamhet. 
Kommunfullmäktiges beslutade även att en utvärdering av försöket görs, 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.  
 
Genom avgiftslagen har kommunen rätt att ta ut ersättning för användningen av en offentlig 
plats. Ersättningen ska utgå i form av en avgift med belopp, som kan anses skäligt med 
hänsyn till ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel av denna, kommunens kostnader med 
anledning av upplåtelsen och övriga omständigheter. I lagen nämns också att grunderna för 
beräkning av avgifter beslutas av kommunfullmäktige.    
 
Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslår med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut att 
gällande taxa ”Avgifter vid upplåtelse av offentlig plats” kompletteras med avgifter för street 
food (mobil restaurangverksamhet) enligt följande. 

- 2 500 kronor/månad för månaderna maj-oktober  
- 1 000 kronor/månad för månaderna november-april.  

 
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. 
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