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Yttrande angående Yrkande angående 
stödåtgärder för restauranger och butiker 
 
I takt med den ökade smittspridningen har fler restriktioner i samhället ännu en gång 
återinförts. Restriktionerna begränsar bland annat max antal personer per sällskap och 
begränsade öppettider. Detta har lett till att restaurangnäringen står inför ekonomiska 
utmaningar. Staden behöver nu agera för att hjälpa en näring i kris. Restaurangnäringen är 
en av många branscher som blivit hårt belastade under pandemin och står inför stora 
ekonomiska utmaningar. Vänsterpartiets och Miljöpartiets inspel är bra men berör enbart 
att markupplåtelsetaxan nollställs under de första sex månaderna på året. 
Branschföreträdare har inkommit till kommunstyrelsen med fler förslag på åtgärder. Vi 
anser att vi behöver utvidga frågan till att se över andra delar som bland annat 
tillsynsavgifter och andra avgifter. Vi kommer inför nästa sammanträde med 
kommunstyrelsen återkomma med ett helhetsgrepp på hur Göteborgs Stad kan stötta en 
restaurangnäring i kris. Med anledning av detta, kommer vi att yrka avslag på yrkandet. 
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Yrkande angående stödåtgärder för 
restauranger och butiker  
 
Förslag till beslut 
 

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Markupplåtelsetaxa för uteserveringar samt för varuvisning och dekorationer för 
butikerna fastställs till 0 kr till och med 30 juni 2022. Trafiknämnden bemyndigas 
att förlänga beslutet som längst till 31 dec 2022 

2. Intäktsbortfallet finansieras inom trafiknämndens ram.  
 

Yrkandet 
Stora delar av restaurangbranschen och butikshandeln har haft två mycket tuffa år bakom 
sig. Även inledningen av år 2022 ser ut att ytterligare öka pressen på stadens restauranger 
och butiker. Under 2020 och 2021 fattade Göteborgs stad ett antal beslut för att underlätta 
för aktörer som restauranger, föreningsliv och företagare, under pandemin. Troligen 
kommer fler beslut behöva fattas som även berör andra aktörer, dock är effekten för 
restauranger och butiker väldigt tydlig redan nu, därför vill vi fatta beslut om slopad 
markupplåtelsetaxa så fort det går.  

Trafiknämnden redovisar ett prognostiserat överskott på 43 mnkr med anledning av 
minskade kostnader kopplat till investeringar och rivningar. För hela 2019 uppgick 
intäkterna för markupplåtelse för uteserveringar till 14,7 mnkr. Vi rödgrönrosa anser 
därför att trafiknämnden kan hantera intäktsbortfallet inom ram.  
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