Utlåtande Rotel V (Dnr KS 2020/1457)

Vinteruteserveringar - tillfällig revidering av avgift
med anledning av coronapandemin
Hemställan från trafiknämnden
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Avgift för serveringsyta på offentlig plats revideras tillfälligt till 0
(noll) kronor under perioden 1 december 2020 - 31 mars 2021, i
enlighet med vad som sägs i utlåtandet.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Föredragande borgarrådet Daniel Helldén anför följande.
Ärendet
Trafiknämnden beslutade den 12 november 2020 att hemställa ett beslut om att
tillfälligt revidera avgift för serveringsyta på offentlig plats till 0 (noll) kronor
under perioden 1 december 2020 – 31 mars 2021 till kommunfullmäktige.
Under tiden som tillståndet gäller ansvarar tillståndshavaren för att skotta
och halkbekämpa ytorna närmast uteserveringen samt intilliggande ytor som
stadens renhållningsfordon inte kommer åt, till följd av uteserveringen.
Beredning
Ärendet har initierats av trafiknämnden och remitterats till
stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret anser att den föreslagna tillfälliga revideringen är
befogad och betonar vikten av att den tillsyn som utövas säkerställer att
Folkhälsomyndighetens riktlinjer om social distansering och riktlinjer för
serveringsställen följs.

1

Mina synpunkter
Stockholm befinner sig nu i ett läge med kraftigt ökad smittspridning av
Covid-19. Att tillfälligt revidera avgiften till 0 (noll) kronor för uteserveringar
vintertid är ett sätt att öka möjligheterna att umgås utomhus på ett mer
smittsäkert sätt. Detta förutsätter givetvis att Folkhälsomyndighetens riktlinjer
för serveringsställen, t.ex. avseende fysiskt avstånd, följs, vilket staden följer
upp i särskild ordning.
Att tillfälligt revidera avgiften till 0 (noll) kronor för uteserveringar
vintertid minskar samtidigt utgifterna för de näringsidkare som redan ansökt
om tillstånd för vinteruteservering, vilket i bästa fall kan leda till att fler
personer kan behålla sina jobb och att färre verksamheter går i konkurs på
grund av pandemins följdverkningar.
Tillståndshavaren ansvarar för att skotta och halkbekämpa ytorna närmast
uteserveringen samt intilliggande ytor som stadens renhållningsfordon inte
kommer åt, till följd av uteserveringen. I det fall en tillståndshavare inte sköter
snöröjningen utanför sin uteservering i enlighet med de villkor som ställs för
upplåtelsen, kan stadens entreprenörer utföra snöröjning på tillståndshavarens
bekostnad.
Bilaga
Reservationer m.m.
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

2

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Avgift för serveringsyta på offentlig plats revideras tillfälligt till 0
(noll) kronor under perioden 1 december 2020 - 31 mars 2021, i
enlighet med vad som sägs i utlåtandet.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Stockholm den 25 november 2020
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR
Daniel Helldén
Mats Larsson
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Remissammanställning
Ärendet
Trafiknämnden beslutade den 12 november 2020 att hemställa ett beslut om att
tillfälligt revidera avgift för serveringsyta på offentlig plats till 0 (noll) kronor
under perioden 1 december 2020 – 31 mars 2021 till kommunfullmäktige.
Under tiden som tillståndet gäller ansvarar tillståndshavaren för att skotta
och halkbekämpa ytorna närmast uteserveringen samt intilliggande ytor som
stadens renhållningsfordon inte kommer åt, till följd av uteserveringen.
I det fall en tillståndshavare inte sköter snöröjningen utanför sin
uteservering i enlighet med de villkor som ställs för upplåtelsen, kan stadens
entreprenörer utföra snöröjning på tillståndshavarens bekostnad.
Trafiknämnden
Trafiknämnden beslutade vid sitt sammanträde den 12 november 2020
följande.
1. Trafiknämnden godkänner trafikkontorets förslag att sätta avgiften
till noll kronor för serveringsyta på offentlig plats under perioden 1
december 2020-31 mars 2021.
2. Trafiknämnden hemställer åt kommunfullmäktige att fastslå
beslutet.
3. Beslutet justeras omedelbart.
Särskilt uttalande gjordes av Mads Lundgaard (SD), bilaga 1.
Trafikkontorets tjänsteutlåtande daterat den 2 november 2020 har i huvudsak
följande lydelse.
Enligt 2 kap. 8 § kommunallagen får individuellt inriktat stöd inte ges till enskilda
näringsidkare om det inte föreligger synnerliga skäl för det. Kontoret bedömer att
coronapandemins följdverkningar är att betrakta som synnerliga skäl.
Fler uteserveringar vintertid är ett sätt att öka möjligheterna att umgås utomhus på
ett mer smittsäkert sätt. Detta förutsätter givetvis att Folkhälsomyndighetens riktlinjer
för serveringsställen, t.ex. avseende fysiskt avstånd, följs, vilket staden följer upp i
särskild ordning. Samtidigt minskar utgifterna för de näringsidkare som redan ansökt
om tillstånd för vinteruteservering, vilket i bästa fall kan leda till att fler personer kan
behålla sina jobb och att färre verksamheter går i konkurs på grund av pandemins
följdverkningar.
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Under tiden som tillståndet gäller ansvarar tillståndshavaren för att skotta och
halkbekämpa ytorna närmast uteserveringen samt intilliggande ytor som stadens
renhållningsfordon inte kommer åt, till följd av uteserveringen.
Ekonomi
För vintersäsongen 2020-2021, under perioden 1 dec–31 mars, har i dagsläget ca
150 näringsidkare ansökt om uteserveringstillstånd. Om avgiften sätts till noll kronor
under denna period, innebär det en intäktsminskning för staden om ca 1,9 mnkr. Det
kommer även innebära ökad administration av fakturor och tillstånd samt, om möjligt,
mindre förändringar av systemstödet för att enklare kunna lösa förändringar i
faktureringen. I det fall en tillståndshavare inte sköter snöröjningen utanför sin
uteservering i enlighet med de villkor som ställs för upplåtelsen, kan stadens
entreprenörer utföra snöröjning på tillståndshavarens bekostnad. Även detta kommer
att medföra ökad administration för fakturering, kontakt med entreprenör och
tillståndshavare m.m. Sammantaget bedömer kontoret att den ökade administrationen
kommer att motsvara en tjänst under en fyramånadersperiod.
Trafikkontorets synpunkter
Mot bakgrund av ovanstående föreslår trafikkontoret att trafiknämnden godkänner
trafikkontorets förslag att sätta avgiften till noll kronor för uteserveringar på offentlig
plats under perioden 1 december 2020-31 mars 2021, och att trafiknämnden hemställer
åt kommunfullmäktige att fastslå förslaget.

Beredning
Ärendet har initierats av trafiknämnden och remitterats till
stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 11 november 2020 har i
huvudsak följande lydelse.
Stadsledningskontoret anser att en tillfällig revidering av avgift för serveringsyta på
offentlig plats till 0 (noll) kronor under perioden 1 december 2020 – 31 mars 2021 är
befogat. Stadsledningskontoret anser det särskilt viktigt att den tillsyn som utövas
säkerställer att folkhälsomyndighetens riktlinjer om social distansering och riktlinjer
för serveringsställen, t.ex. avseende fysiskt avstånd, följs.
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att fastställa tillfällig revidering av avgifter till 0 (noll)
kronor under perioden 1 december 2020 –31 mars 2021 i enlighet med beslut som
fattats av trafiknämnden, att gälla från och med den 1 december 2020.
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Bilaga 1

Reservationer m.m.
Trafiknämnden
Särskilt uttalande gjordes av Mads Lundgaard (SD) enligt följande.
Sverigedemokraterna la redan tidigt i april i år ett förslag om avgiftsbefrielse för
uteserveringar då entreprenörerna förbjöds att använda halva ytan men betala full
avgift.
Beslutet om att fortsätta betala för hela ytan men endast få använda halva, är svårt
att förstå särskilt under en rådande pandemi.
Även om beslutet om avgiftsbefrielse för uteserveringar från majoriteten kom
alldeles för sent glädjer det oss Sverigedemokrater som tidigt tog höjd för de problem
som med tiden blivit allt mer tydliga.
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