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Nolltaxa för uteserveringar under 2020
Sammanfattning

Folkhälsomyndigheten bedömer nu att det finns allmän
smittspridning av coronaviruset i samhället. Den 24 mars tog
myndigheten beslut om nya föreskrifter för restauranger som
påverkar branschens förutsättningar.
De nya föreskrifterna för restauranger, barer och kaféer med
flera innebär att, endast bordsservering tillåts samt
smittskyddsläkarna kan stänga verksamheter som inte följer
föreskriften.
Det finns i nuläget ingenting som tyder på att viruset kan
spridas genom att man äter mat eller dricker vatten. Därför
finns ingen allmän rekommendation om stängning av all
restaurangverksamhet.
Åtgärder för att begränsa den allmänna smittspridningen har
drabbat restaurangbranschen ekonomiskt. Varje år upplåter
kommunen allmän plats för uteservering till ett antal
restauranger till en av kommunfullmäktige beslutad taxa. Mot
bakgrund av den situation som uppstått med anledning av
coronaviruset och den osäkerhet kring utvecklingen som råder
kan uteserveringar vara betydelsefulla vad gäller begränsning
av smittspridning och ekonomiskt för det lokala näringslivet.
För att mildra effekterna av corona föreslås därför att den
ordinarie taxan för markupplåtelser för uteserveringar inte ska
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tas ut under år 2020. Beslutet skulle innebära ett
inkomstbortfall på 60 000 kr baserat på inkomsterna för 2019.
Trots att ingen taxa tas ut skall ansökan om markupplåtelse
göras enligt tidigare beslut via polismyndigheten.
Underlag för beslut

- Taxor för upplåtelse av offentlig plats och upplåtelse av
torghandel i Haninge kommun
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunala taxor för markupplåtelse för uteserveringar
tas inte ut under 2020.
__________

Magnus Gyllestad

Gunilla Ejefors-Lublin

Kommundirektör

Tf näringslivs- och
utvecklingsdirektör

Expedieras: Akt
För verkställighet: SBF
För kännedom: Polisen, SMOHF

