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 § 38 Dnr HGN 2020/0451 

 
 

Förslag att slopa avgifter för uteserveringar 
under andra halvåret 2021 

Beslut 
Hamn- och gatunämnden beslutar att  

1. avgifterna för disponerande av kommunal mark för uteserveringar 

under andra halvåret 2021 slopas,  

2. hamn- och gatunämnden föreslås kompenseras för inkomstbortfallet då 

annars annan samhällsviktig verksamhet kommer behöva få förändrad 

och försämrad kvalitets- och servicenivå,  

3. översända ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering.  
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Beskrivning av ärendet 
Hamn- och gatuförvaltningen har mottagit önskemål från olika 

näringsidkare och företrädare för näringslivet om avgiftslättnader för 

restaurangnäringen. Restaurangnäringen upplevs vara starkt negativt 

påverkad av pågående coronapandemin och har enligt uppgift stora 

inkomstbortfall med risk för framtida konkurser.  

 

Förslaget är att nedsätta avgiften till noll för disponerande av kommunal 

mark för uteserveringar även under andra halvåret 2021. Förslaget innebär 

således att kommunen inte tar ut några avgifter för upplåtelser av offentlig 

plats som avser uteserveringar under andra halvåret 2021. 

 

Om förslaget till avgiftslättnad antas behöver hamn- och gatunämnden 

kompenseras för inkomstbortfallet då nämnden inte har några möjligheter 

att bära bortfallet med mindre än att betydande negativ påverkan uppstår 

med försämrat drift och underhåll samt försämrad service till kommunens 

skattebetalare, besökande samt näringslivet. Formerna för hanteringen av 

föreslagen kompensation kan komma behöva ske i dialog mellan 

kommunstyrelsens arbetsutskott och hamn- och gatunämndens presidium. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut 10 maj 2021, § 26. 

 

Övervägande 
Hamn- och gatuförvaltningen ser det som positivt om Varbergs kommun 

kan ta initiativ till en förbättrad ekonomisk möjlighet för 

restaurangnäringen att hantera pågående pandemis negativa påverkan på 

verksamheten och samhället.  
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En mindre del av restaurangnäringens kostnader utgörs av avgifter för att 

disponera kommunal mark för uteserveringar för de restauranger som har 

givits möjlighet och som också tagit chansen till att ha uteservering på 

kommunal mark. Även om avgiften för att disponera kommunal mark för 

uteservering är liten i förhållande till restaurangverksamhetens totala 

kostnadsmassa är det sannolikt viktigt att kommunen visar på initiativ och 

hjälper restaurangnäringen att ekonomiskt överleva den lamslående 

pandemin.  

 

Intäkterna för kommunen kan grovt bedömas uppgå till totalt ca 800 – 

1000 tkr per år för olika restaurangers möjlighet att disponera kommunal 

mark för enskilt behov i form av uteserveringar. Intäkterna under 2019 

uppgick till ca 822 tkr. Den förväntade helårsintäkten under 2021 kan 

uppskattas vara ungefärligt jämnt fördelad på respektive halvår.  

 

En förutsättning för att möjliggöra ett slopande av avgifterna är att 

nämnden kompenseras för inkomstbortfallet då dessa avgifter utgör en 

viktig del i den totala finansieringen av nämndens samhällsviktiga 

verksamhet. Om hamn- och gatunämnden ej kompenseras för 

inkomstbortfallet som uppstår då avgifterna slopas behöver nämnden i 

särskild beslutsordning ta ställning till vilka förändringar och försämringar 

av kvalitets- och servicenivåer som behöver ske inom nämndens övriga 

verksamhetsområden.  

 

Aktuella avgifter för upplåtelser av offentlig plats regleras i taxa som 

beslutades av kommunfullmäktige 17 november 2020, § 153. Förslaget att 

slopa avgift för uteserveringar även under andra halvåret 2021 rör endast 

avsnitt A4 Tillfälliga uteserveringar och liknande i denna taxa. 
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