
  

Sammanträdesprotokoll 
2020-05-12 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 

Tid: Tisdagen den 12 maj 2020 kl. 14:45-15:00 

Plats: Fullmäktigesalen Rådhusesplanaden 6 A 

Beslutande: Hans Lindberg (S), ordförande 
Anders Ågren (M), vice ordförande 
Janet Ågren (S) 
Tomas Wennström (S) 
Ulrika Edman (V) 
Mattias Larsson (C) 
Peder Westerberg (L) 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Anders Ågren 

 

Sekreterare:        §§ 156 

 Tomas Jakobsson 

 

Ordförande:      

 Hans Lindberg 

 

Justerare:      

 Anders Ågren   

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2020-05-12 

 

Anslaget har satts upp:  

 

Anslaget tas ner:  

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben, nämndskansliet 

 

Underskrift:   
 Therese Stellén
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Övriga deltagare 

 

Tjänstemän 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Julia Persson, juristpraktikant 
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§ 156 
Diarienr: KS-2020/00407 

Uteserveringsavgifter med anledning av pandemi 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att sätta avgiften för uteserveringar på allmän platsmark i Umeå kommun 

från 1 maj till 30 september till noll kronor för år 2020. Beslutet gäller även 

restaurangbåtarna. 

Ärendebeskrivning 

Konsekvenserna av den rådande pandemin drabbar näringsidkare hårt. 

Umeå kommun underlättar i den mån möjligheter finns. Tidigare har ett 

beslut fattats om att tillåta öppning av uteserveringar från och med den 23 

mars. Det finns också möjlighet att bistå genom hyreslättnader på vissa 

områden som pekats ut av regeringen. Restaurang- och caféverksamhet 

finns med bland de utpekade branscherna. Umeå kommun får in ungefär 

135 000 kr i månaden för avgifter kopplade till uteserveringar. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut tekniska nämndens ordförande 2020-05-07 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Ulrika Edman (V) – Avslag till tjänsteskrivelsens förslag. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag med tillägget att 

sätta avgiften för uteserveringar på allmän platsmark i Umeå kommun från 

1 maj till 30 september till noll kronor för år 2020. Beslutet gäller även 

restaurangbåtarna. 

 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen inklusive Lindbergs tillägg om årtalet 

2020. Ordföranden konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsen inklusive tillägget. 
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Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden   
 

 

 


