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Skrivelse till Sveriges kommuner och regioner 
om tillståndsgivning för verksamhet på 
offentlig plats  

Förslag till beslut 
Krisledningsnämnden beslutar 

1. att uppdra till ordförande att avge skrivelse till Sveriges kommuner och regioner. 

 

Ärendet 
Med anledning av spridningen av coronaviruset har krisledningsnämnden beslutat att 
underlätta för butiker och restauranger som vill flytta ut sin verksamhet på gator och 
torg.  Nämnden föreslås avge en skrivelse till Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
och föreslå en samlad hemställan från SKR till Polismyndigheten om behovet av en 
nationellt underlättad tillståndsgivning för näringsverksamhet på offentlig plats.    

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.  

Föredragning 

Krisledningsnämnden beslutade den 20 mars 2020 om flera åtgärder för att mildra 
konsekvenserna för det lokala näringslivet med anledning av spridningen av 
coronaviruset. Ett av besluten var att underlätta för butiker och restauranger som vill 
flytta ut sin verksamhet på gator och torg. Den 27 mars beslutade nämnden att jämka 
markupplåtelseavgiften till noll kronor för butiker och restauranger till och med 31 
december 2020. 

Utöver godkännande från markägaren behöver en verksamhetsutövare som 
exempelvis vill bedriva handel eller öppna uteservering på offentlig plats ha tillstånd 
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från polisen. I samband med beslutet den 27 mars beslutade krisledningsnämnden att 
kommunen i samverkan med polisen skulle utveckla möjligheten till utökad 
markupplåtelse för butiker och restauranger. Däri ingår naturligt att verka för en 
underlättad tillståndsgivning från polisen i Uppsala som tillståndsmyndighet och 
kommunen som markägare. För att uppnå avsedd effekt behöver Polismyndighetens 
handläggning och tillståndsgivning ske extra skyndsamt. 

Då konsekvenserna för näringslivet med anledning av spridningen av coronaviruset 
inte är begränsade till Uppsala kommun och då flera kommuner har vidtagit liknande 
åtgärder och därför torde befinna sig i samma situation föreslås krisledningsnämnden 
avge en skrivelse till SKR. Syftet med skrivelsen är att verka för en samlad hemställan 
från förbundet till polismyndigheten kring behovet av underlättad tillståndsgivning för 
butiker och restauranger som vill flytta ut verksamheten till offentlig plats.   

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i detta ärende. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 31 mars 2020 
• Bilaga 1, förslag till skrivelse från Uppsala kommun till SKR 

 

Kommunledningskontoret 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
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Förslag om hemställan till Polismyndigheten 
om tillståndsgivningen för näringsverksamhet 
på offentlig plats  

 

Spridningen av coronaviruset har en snabb och dramatisk påverkan på flera näringar i 
Uppsala kommun. Många näringsverksamheter vittnar om kraftigt minskade intäkter 
och invånare har drabbats av varsel. 

Som en av flera åtgärder att mildra effekterna för förenings- och näringslivet mot 
bakgrund av spridningen av coronaviruset har Uppsala kommun beslutat att 
underlätta för butiker och restauranger som vill flytta ut sin verksamhet på gator och 
torg. Förutom att företagen ska möta en skyndsam hantering i tillståndsgivningen har 
Uppsala kommun beslutat att jämka markupplåtelseavgiften på kommunal mark till 
noll kronor fram till och med 31 december 2020. Åtgärden förväntas underlätta för 
företagen att nå sina kunder samtidigt som den utgår från hänsyn till 
rekommendationerna för att begränsa smittspridningen. 

En butik eller restaurang som vill bedriva handel eller öppna uteservering på offentlig 
plats måste förutom tillstånd från markägaren ha ett tillstånd från polisen. För att 
kommunens åtgärd ska uppnå avsedd effekt behöver även Polismyndighetens 
handläggning och tillståndsgivning ske skyndsamt. Uppsala kommun för därför lokalt 
en dialog med Polismyndigheten för att utveckla möjligheterna till utökad 
markupplåtelse för butiker och restauranger i linje med åtgärden ovan. 

De omfattande konsekvenserna för många näringsidkare i spåren av spridningen av 
coronaviruset är inte begränsade till Uppsala. Flera kommuner har likt Uppsala vidtagit 
åtgärder som ska underlätta för näringsidkare att bedriva verksamhet utomhus och 
torde därmed befinna sig i samma situation vad gäller beroendet av tillstånd från 
Polismyndigheten i frågan. Därför vill Uppsala kommun föreslå SKR att rikta en 
hemställan till Polismyndigheten kring behovet av en nationellt underlättad 
tillståndsgivning för butiker och restauranger som vill flytta ut verksamheten till 
offentlig plats i kommunerna. Förutom en förenklad process och skyndsam 
handläggning av ärenden kan regler och avgifter i polisens tillståndsprövning ses över i 
ljuset av den svåra situation som många företag möter under spridningen av 
coronaviruset. 

Skrivelse Datum: Diarienummer: 
Krisledningsnämnden 2020-03-31 
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2642 Tomas Anderson 
       

Handläggare: Sveriges kommuner och regioner 
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Krisledningsnämnden 

 

 
Erik Pelling   Lars Niska 
ordförande   sekreterare 
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