1 (3)

Tjänsteskrivelse
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2021-02-02

Dnr SBN 2021-44

Samhällsbyggnadsnämnden

Avgiftsbefrielse för uteserveringar 2021
Förslag till Samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag om att inte ta ut
någon markupplåtelseavgift för uteserveringar på kommunal allmän
plats för 2021 godkänns.
Ärende
Linköpings restaurangägare har problem med minskad försäljningen på grund
av den pandemi som pågår i samhället. De har flera gånger framför önskemål
om hjälp under pandemin och att inte behöva betala för markupplåtelsen för
uteserveringen på kommunal allmän plats. Linköpings kommun bedömer att
avgiftsfrihet för uteserveringar 2021 på kommunal allmän plats skulle stödja
den lokala näringen och ge en ökad möjlighet för gästerna att hålla distans och
att vara utomhus för att minska smittspridningen.
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Bakgrund
Just nu pågår en pandemi och folkhälsomyndigheten har rekommendationer att
undvika trängsel i butiker, köpcentrum och restauranger. Linköpings
restaurangägare har problem med minskad försäljningen på grund av den
pandemi som pågår i samhället. Med en uteservering ges en ökad möjlighet för
gästerna att hålla distans och vara utomhus vilket bidrar till minskad
smittspridning. Linköpings kommun ger markupplåtelser till uteserveringar på
allmän plats, vilket är belagt med en avgift för restaurangägaren. Genom att
göra markupplåtelser för uteserveringar avgiftsfria under 2021 kan Linköpings
kommun bidra till att stötta en ansträngd bransch
Linköpings kommun kommer fortfarande att bedöma ansökningarna utifrån
andra aspekter som tillgänglighet och fria ytor mm. Avgiftsfriheten för
uteserveringarna på allmän plats innebär inte att restaurangägare kommer att få
en större yta bara för att Linköpings kommun inte tar ut någon avgift.
Beslut om godkännande innebär endast befrielse från att betala avgift för
upplåtelse av uteserveringar för 2021.
I övrigt ska av Tekniska nämnden 1999-03-17 § 60 beslutade Regler och
avgifter för upplåtelse av offentlig plats och för torghandel, och till detta senare
kompletterade beslut gälla.
Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna blir en minskad intäkt på ca 1,2 miljon kronor
för 2021. De negativa ekonomiska konsekvenserna i form av intäktsförlust
kommer hanteras inom nämndens ram genom att intäktsförlusten balanseras
mot de icke nyttjade medel som förväntas uppkomma pga. pandemin.
Kommunala mål



Attraktiva och trygga livsmiljöer
Bra dialog och service för goda förutsättningar för företag att etablera
och verka

Jämställdhet
Åtgärden bedöms inte påverka några jämställdhetsfrågor
Samråd med Linköpings innersta och Bygglovskontoret Linköpings kommun
har genomförts.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering- skriv att åtgärden följs upp i samband med
uppföljning av genomförda pandemiåtgärder som
Samhällsbyggnadsnämnden utför och beslutar.
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