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Yrkande – Yrkande från SD angående av 
byggnadsnämnden nyligen beslutade nya regler 
gällande uteserveringar med uppbyggda golv och 
marklutning 
 
Förslag till beslut 
I Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige; 

- Att avslå yrkandet 
 
Yrkandet 
Uppdraget till Stadsbyggnadskontoret från Byggnadsnämnden om att se över riktlinjerna 
för uteserveringar gavs 2016 och återredovisades och beslutades i Byggnadsnämnden 
under våren 2021. Inriktningen var att tydligare kunna skilja mellan vad som är råd och 
vad som är regler säkerställa tillgängliga uteserveringar samt att ha en mer tillåtande 
attityd mot olika kreativa utformningar i stadsmiljön och en längre säsong.  
 
Förslaget har diskuterats, detta blev förslaget när olika intressen fått spela in sina 
synpunkter. Ärendet väntas också inverka positivt på café- och restaurangägarnas 
ekonomiska situation på så sätt att de i och med möjligheten att söka permanenta 
bygglov slipper en återkommande bygglovs-avgift. Initialt kommer dock förslaget att 
kunna inverka negativt för dem som behöver göra en anpassning av den befintliga 
uteserveringen så att den följer riktlinjen. Men i längden innebär det att fler kommer att 
kunna nyttja de tillgängliggjorda uteserveringarna, vilket i sin tur inverkar positivt på 
café- och restaurangägarnas ekonomiska situation.  
 
En stor del i framtagandet av ärendet och processen har varit ett förankringsarbete med 
berörda aktörer där man från stadsbyggnadskontoret sida har försökt titta på ett antal 
flexibla lösningar. Tillsammans med kontoret kan man som cafe- och restaurangägare 
titta på olika typer av lösningar och på olika typer av mark. Om man får ett permanent 
säsongslov godkänt kan uteserveringen dessutom sättas upp igen utan ny prövning i ett 
obegränsat antal säsonger. Självklart är det viktigt att vi från staden har en fortsatt god 
dialog med branschen även framåt efter dessa ändringar – och att förvaltningen lyssnar 
in eventuella synpunkter från berörda aktörer. I det stora hela tycker vi förslaget från 
Byggnadsnämnden är bra och konstaterar att sverigedemokraterna plockat ut en del av 
förslaget ur sin kontext.  
 
Därför yrkar vi avslag på SD:s yrkande. 
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Yrkande angående – Av byggnadsnämnden nyligen beslutade nya regler 
gällande uteserveringar med uppbyggda golv och marklutning. 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Byggnadsnämnden får i uppdrag att inte underkänna bygglov för 
uteserveringar med uppbyggda golv, så länge uteserveringarna har någon 
form av fungerande tillgänglighetslösning för funktionsnedsatta. 

 
Yrkandet 
Göteborgs stad har (på initiativ av Byggnadsnämnden) nyligen fattat beslut om 
nya riktlinjer för uteserveringar som berör tillåtelse att ha golv eller inte i relation 
till lutning på marken. Dessa nya riktlinjer kommer lägga en ny stor börda på en, 
under hela pandemin, redan mycket hårt prövad bransch. 

Det satta gränsen på att förbjuda golv på uteserveringar om marken lutar mindre 
än 8,4 grader är i sig tveksam. Det är tämligen opraktiskt att äta och dricka med 
tallrikar och glas på ett bord som lutar upp emot 8 grader. 

Sverigedemokraterna står tydligt på pub och restaurangägarnas sida. Att 
offentliga uteserveringar skall vara tillgängliga är förhoppningsvis ingenting som 
någon ifrågasätter. Tillgänglighet kan dock uppfyllas på en lång rad andra sätt än 
att automatiskt tvinga samtliga berörda företagare att riva upp sina golv och 
bygga om hela sina uteserveringar.  
Tillgängligheten skulle exempelvis enkelt kunna åtgärdas genom en ramp, 
antingen intill uteserveringen på utsidan eller som en inbyggd del i golvet. Det 
finns många fler lösningar. Rimligen bör val av metod avgöras av som är mest 
funktionellt och praktiskt i varje enskilt fall.  
 
Detta är självklart en betydligt bättre väg att gå än att från staden sida, sparka 
undan benen igen på en redan hårt ansatt bransch som precis börjat ana en 
ljusning, genom att påtvinga de ytterligare hinder, merarbete och kostnader. 
Krögarna kommer givetvis lösa detta då de kommer göra allt de kan för att få in 
så många gäster som möjligt, detta om det så skulle innebära att fysiskt hjälpa 
gäster och besökare in.  

Kommunstyrelsen  
  
  

Initiativärende 
2022-02-10 
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