
Yttrande angående yrkande angående att tillåta 
uteserveringar under vintersäsongen 2022/2023 
 
Socialdemokraterna är generellt positiva till att i större utsträckning tillåta uteserveringar 
även vintertid. Det aktuella förslaget förutsätter dock tyvärr en orealistisk tidsram om en 
seriös beredning, översyn och konsekvensanalys, inte minst ur ekonomiskt perspektiv, 
ska vara möjlig. Vi yrkar därför avslag på yrkandet.
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Yttrande angående Yrkande angående att 
tillåta uteserveringar under vintersäsongen 
2022/2023.  
 

Vänsterpartiet har tidigare ställt oss bakom särskilda åtgärder för att stödja 
restaurangbranschen i Göteborg på grund av de tuffa förutsättningarna under 
coronapandemin. Bland annat genom beslutet om avgiftsfri markupplåtelse för 2021.  

Nu står vi inför en potentiellt mycket allvarlig energikris, där bland annat 
energibesparande åtgärder i olika sektorer i samhället kommer att vara en viktig del. Vi 
ser i det sammanhanget risker att förslaget om att tillåta uteserveringar går i motsatt 
riktning, med ett ökat energibehov för uppvärmning av uteserveringar under 
vintersäsongen bland annat via naturgas.  

Utökade tillstånd för uteserveringar måste också ställas emot andra aspekter, såsom 
tillgänglighet för alla att kunna ta sig fram på trottoarer och möjligheterna till en god 
snöröjning. De negativa effekterna som ett ökat exponerande för alkohol har behöver 
också noga värderas i sammanhanget.    

Vi väljer därför att avslå yrkandet.  
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Yttrande angående Yrkande från D angående 
att tillåta uteserveringar under 
vintersäsongen 2022/2023.  
 

Miljöpartiet är i grunden positiva till möjligheten uteserveringar året om. I och med 
coronapandemin har många göteborgare ökat sin medvetenhet om smittspridning, men 
också börjat uppskatta utevistelser året om. Göteborgs ofta milda vintrar skapar goda 
möjligheter för att nyttja uteserveringar året om för pubar, restauranger och caféer. 

Enligt trafikkontoret finns idag inga formella hinder för uteserveringar vintertid. Vi ser 
dock ett antal potentiella problem som behöver utredas innan uteserveringar kan komma 
på plats:  

• Vi lever just nu i en tid med mycket höga energipriser. Det effektivaste och 
enklaste sättet att få ner elpriserna är att minska användningen av el och här 
måste alla bidra. Vi behöver se till så att uteserveringar vintertid inte driver upp 
energiförbrukningen.  

• Framkomligheten är komplex i Göteborg. Vi behöver säkerställa en rättvis 
process för företagarna, samtidigt som godstransporter, övrig trafik och 
snöröjningen måste fungera.  

• Miljöpartiet är också bekymrade över det faktum att uteserveringar ofta rivs ned, 
slängs, och sedan byggs upp med nytt virke kommande säsong. Att möjliggöra 
mer permanenta byggnationer kan vara en del i att minska det slöseriet. Men vi 
ser också en risk att altaner står obrukade på allmän platsmark under 
vinterhalvåret för att slippa rivningsarbetet. Här behövs ett arbete för att 
minimera slöseriet och säkerställa ändamålsenlig användning av mark året runt.  

• Tillgängligheten är en knäckfråga. Vi vill säkerställa att eventuellt permanentade 
uteserveringar inte stänger rörelsehindrade göteborgare ute, eller i för hög grad 
försvårar människor möjligheter att ta sig runt i staden.    

• Permanenta uteserveringar medför en risk för att skadedjursproblematiken ökar 
när uteserveringsgolven står kvar under vintern. Vi vill också av bland annat detta 
skäl utreda möjligheterna till uteserveringar utan tillbyggda golv. Det kan också 
vara en väg för att minska slöseriet på virke.  

Vi väljer därför att avslå yrkandet från Demokraterna och återkommer i de ansvariga 
nämnderna.  
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Yrkande angående att tillåta uteserveringar 
under vintersäsongen 2022/2023 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Byggnadsnämnden får i uppdrag att medge tidsbegränsade bygglov för 
uteserveringar under vintersäsongen 2022/2023 efter ansökan och individuell 
hantering. 

2. Trafiknämnden får i uppdrag att medge upplåtelse av allmän plats för 
uteserveringar under vintersäsongen 2022/2023 efter ansökan och individuell 
hantering. 

3. Markupplåtelsetaxa för uteserveringar fastställs till 0 kr från juli fram till och 
med december 2022. Hantering av ekonomiska konsekvenser omhändertas i 
delårsrapport augusti för Staden. 

4. Paragrafen anses vara omedelbart justerad. 

Yrkandet 
Restaurang- och nöjesbranschen har fått ta ett mycket stort ansvar under Covid-19-
pandemin och har drabbats av sämre ekonomi, förluster av personal och utmaningar att 
locka kunder. Under pandemin har flertalet åtgärder vidtagits, bland annat att 
markupplåtelsetaxan och tillsynsavgiften för serveringstillstånd reducerats. Nu stiger 
priser på energi och råvaror vilket försvårar branschens återhämtning. Likt tidigare år vill 
vi möta branschens behov, där möjligheten till uteserveringar under vintersäsongen 
efterfrågats och även reducerad markupplåtelsetaxa. Vi ser ett behov av att Göteborgs 
Stad inte försvårar återhämtningen av en bransch som har stora utmaningar. Vi vill därför 
att uteserveringar på kommunal mark ska möjliggöras även under den kommande 
vintersäsongen 2022/2023 på samma sätt som tidigare vintersäsonger under Covid-19-
pandemin. Alla ansökningar kommer att handläggas individuellt med en vanlig 
upplåtelse- och bygglovshantering. Det tidsbegränsade behovet måste sökande tydligt 
motivera i bygglovsansökan. Trafikkontoret ser i dagsläget att det endast kommer att vara 
inom vissa områden i staden de har möjlighet att medge markupplåtelse under vintern, då 
detta påverkar planerade arbeten såväl som vinterväghållningen. Det kommer därför vara 
av stor vikt att den som vill ha en uteservering på allmän plats under vintern säkerställer 
att markupplåtelse kan fås innan man söker bygglov. 
 
Med anledning av att nuvarande bygglov enbart gäller till 31 oktober ser vi ett behov av 
att justera paragrafen omedelbart så att näringsidkare skyndsamt kan ansöka om bygglov 
efter kommunfullmäktige. 
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