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Reducerad markupplåtelsetaxa för 
uteserveringar
Förslag till beslut
I trafiknämnden

1. Trafiknämnden beslutar att reducera avgiften för markupplåtelse för 
uteserveringar till 0 kronor för perioden juli-december 2021. 

2. Trafiknämnden hemställer till kommunstyrelsen att fatta beslut om att 
kompensera trafiknämnden för uteblivna intäkter för markupplåtelse för 
uteserveringar för perioden juli-december 2021.

Sammanfattning
Coronapandemin och påföljande restriktioner har drabbat Göteborgs restaurangnäring 
hårt. Göteborgs stad har under 2020 och 2021 genomfört flera åtgärder för att mildra 
konsekvenserna. I ärendet redogörs för de intäktsförluster som en fortsatt reducerad 
markupplåtelseavgift under andra halvåret 2021 skulle innebära för trafiknämnden. 
Intäktsförlusterna uppgår till 8,04 mkr. 

Bedömning ur ekonomisk dimension
Reducerad avgift för markupplåtelsetaxa för uteserveringar påverkar trafiknämndens 
intäkter negativt med 16 mkr för 2021. Kommunstyrelsen har beslutat att kompensera 
trafiknämnden för förlorade intäkter för första halvåret 2021. 

Bedömning ur ekologisk dimension
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension
De stimulansåtgärder för att mildra coronapandemins effekter på stadens besöksnäring 
som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och trafiknämnden tidigare fattat beslut om 
bedöms har haft positiv inverkan på arbetstillfällen och företags överlevnad. Ytterligare 
ekonomiska subventioner kommer fortsatt att stötta de verksamheter som omfattas av 
subventionerna. 

Trafikkontoret

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2021-04-27
Diarienummer 
02662/21 

Handläggare
Maria Lundin/Trafikkontoret/GBGStad
Telefon:
E-post: maria.lundin@trafikkontoret.goteborg.se 
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Bilagor
1. Yrkande – Coronaåtgärd ang markupplåtelsetaxa, protokollsbilaga 
trafiknämnden 2021-04-23 § 163

2. Yttrande till stadsledningskontoret gällande utredning av ekonomiska och 
miljömässiga konsekvenser av att genomföra stödåtgärder för restaurangnäringen
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Ärendet 
Vid trafiknämndens sammanträde den 23 april 2021 gavs trafikkontoret i uppdrag att till 
trafiknämnden i maj 2021 ta fram beslutshandling gällande att fortsätta med borttagen 
markupplåtelsetaxa under andra halvåret 2021 som ett stöd till restaurangnäringen.

Beskrivning av ärendet
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige beslutade i april (KF 2020-04-16 § 18) att reducera avgiften för 
upplåtelse av offentlig platsmark för försäljningsändamål till noll under maj och juni och 
bemyndigade trafiknämnden att fatta beslut om förlängning fram till 2020-12-31. 

Trafiknämnden beslutade vid nämndens sammanträde den 23 april 2020 (TN 2020-04-23, 
§ 150) att genomföra flera åtgärder för att stötta Göteborgs besöksnäring, inklusive 
restaurang och handel, som har drabbats hårt av coronavirusets utbrott och de 
restriktioner rörande rörlighet i samhället, folksamlingar och social distansering som 
utbrottet har medfört. Trafiknämnden beslutade också att reducera avgifter för avtal 
avseende verksamhet på vatten i linje med motsvarande reduktion för markupplåtelse för 
försäljningsändamål.

Trafiknämnden beslutade vid nämndens sammanträde den 18 juni 2020 (TN 2020-06-18 
§ 256) att förlänga avgiftsreduceringen för upplåtelse av offentlig platsmark för 
försäljningsändamål samt för verksamheter på vatten till 2020-10-31.

Trafiknämnden beslutade vid nämndens sammanträde den 22 oktober 2020 att inte 
reducera avgiften för markupplåtelse för uteserveringar eller för dekorationer och 
varuvisningar under vintersäsongen 2020/2021 (TN 2020-10-22, § 391).

Kommunfullmäktige fattade i mars beslut om att, som ett led i att stötta 
restaurangnäringen, reducera markupplåtelseavgiften för uteserveringar till 0 kronor fram 
till 2021-06-30 och bemyndigade trafiknämnden att förlänga beslutet som längst till 31 
december 2021 (KF 2021-03-25: § 20). 

Kommunstyrelsen beslutade 3 mars 2021 att föreslå kommunfullmäktige ovan beskrivna 
beslut samt att kommunstyrelsen ska reservera medel för att den ny markupplåtelsetaxa 
genom avrop av kommuncentralt avsatta medel för näringslivsfrämjande åtgärder (KS 
2021-03-03: § 169). 

Förvaltningens bedömning
I trafikkontorets remissvar till stadsledningskontoret den 2021-01-08 (bilaga 2) beskrev 
förvaltningen ekonomiska konsekvenser av avgiftsbefriad markupplåtelse för 
restaurangnäringen. I underlaget redogörs för trafikkontorets intäkter för markupplåtelse 
för uteserveringar under 2019 vilka uppgick till 14,7 mkr. Fördelat på året var intäkterna 
7,3 mkr det första halvåret respektive 7,4 mkr det andra halvåret 2019. 

Avgiften för markupplåtelse indexjusteras årligen. Jämfört med 2019 års avgifter för 
uteserveringar i stadens olika zoner är avgiften 2021 i snitt 3,6 procent högre 2021. Den 
upplåtna ytan för uteserveringar har också ökat jämfört med 2019 varpå intäktsförlusterna 
blir högre.
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Intäktsförlust jan-jun 2021 Intäktsförlust jul-dec 2021 Intäktsförlust totalt
7,96 mkr 8,04 mkr 16 mkr

Kerstin Elias

Avdelningschef

Kristina Lindfors

Trafikdirektör
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