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Yttrande angående – yrkande från MP och V 
angående insatser för att underlätta för 
affärsidkare att flytta ut butiken utomhus  
Yttrandet 
Frågan som MP och V lyfter i yrkandet om att underlätta för affärsidkare med försäljning 
utanför butik är ett arbete som redan pågår inom Trafikkontoret, där man nu ser över 
möjligheterna vilket vi är positiva till. Om trafiknämnden, i samråd med exempelvis 
Citysamverkan och polisen, bedömer det som en lämplig åtgärd som inte riskerar att öka 
smittspridningen i samhället kan det hanteras av ansvarig nämnd och där med beslutas på 
rätt nivå. Eventuella kommunstyrelse och kommunfullmäktige beslut får tas efter det om 
så skulle behövas.  
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Yrkande angående insatser för att underlätta 
för affärsidkare att flytta ut butiken utomhus  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

att avgiften för markupplåtelse för mark utanför butiker tas bort fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 
2020-10-31. 

I kommunstyrelsen: 

att hemställa till trafiknämnden att brådskande se över regelverket och tillämpningen för 
markupplåtelse för att underlätta för butiker att flytta ut sin försäljning utomhus 
 

Yrkandet 
Det ekonomiska läget för många butiker i Göteborg är allvarligt. På grund av riskerna för 
smittspridning till följd av Coronapandemin sviker kunderna. Ett sätt att underlätta är att 
de butiker som har möjlighet flyttar ut delar av sitt utbud och försäljning utomhus. Då 
slipper kunderna gå in i affären och de rekommendationer om fysisk distans som 
Folkhälsomyndigheten utfärdat, kan samtidigt tillgodoses. 

En del av stadens stöd till näringslivet under det pågående coronautbrottet skulle kunna 
vara en sänkt eller helt borttagen avgift för markupplåtelse, att tillfälligt hyra offentlig mark 
utomhus.  
Vi rödgrönrosa anser även att det är viktigt att se över regelverket och tillämpningen för 
markupplåtelse så den blir generösare och att handläggningen går snabbare. Samtidigt 
ska framkomlighet och säkerhet vara acceptabel, med beaktande av behov av fysisk 
distansering även på trottoarer och smala gator. 

Förändringarna ska gälla under en begränsad tid, förslagsvis samma period som 
uteserveringar är tillåtna under 2020. 
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