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Antagande av riktlinjer, utformning för upplåtelse av offentlig plats och
uteserveringar
Beslut
Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:
Teknik- och klimatnämnden beslutar:
1. Anta riktlinjer och utformning för upplåtelse av offentlig plats och uteserveringar, enligt bilaga
1 och 2 att gälla från och med 1 januari 2020.
2. Anta placering av försäljningsplatser, enligt bilagda kartor 3-6 att gälla från och med 1 januari
2020. En utvärdering av placeringen ska ske under hösten 2020.
3. Anta placering av dagangöring av båttrafik, enligt karta bilaga 7
4. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats i Rimbo och
Hallstavik.

Sammanfattning av ärendet
Det tidigare stängda hamnområdet i Norrtälje används inte längre för industri- och varutransporter via
fartyg och båtar utan öppnas nu upp för allmänheten i takt med att området byggs ut och färdigställs.
Markanvändningen ändras i detaljplanen till allmän plats. Den planeras, gestaltas och byggs för att
nu istället tas i anspråk av allmänheten. På offentliga platser önskas liv och rörelse. Verksamheter
önskar ta i anspråk de offentliga platserna för sina olika verksamheter, till exempel serveringar och
båtangöring.
För att få ordning och reda, skapa attraktion och tilltalande miljöer krävs styrning. Kommunen
behöver fastställa taxor och regelverk som anpassas till detta. Kommunfullmäktige beslutar om ny
taxa i ett annat ärende (TKN 2019-348).

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Upplåtelse offentlig plats Riktlinjer
Bilaga 1 Riktlinjer upplåtelse offentlig plats - Gatupratare mm 190814
Bilaga 2 Riktlinjer upplåtelse offentlig plats - Uteserveringar Norrtälje stad 2019-08-14
Bilaga 3 Försäljningsplatser Norrtälje 190814
Bilaga 4 Försäljningsplatser Norrtälje Campus 190814
Bilaga 5 Försäljningsplatser Rimbo 190814
Bilaga 6 Försäljningsplatser Hallstavik 190814
Bilaga 7 Dagangöring fritidsbåtar 190814

Förslag
Yrkanden
Tommy Lundqvist (C) yrkar att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande med tillägget att gata- och parkavdelningen ges i uppdrag
att i bilaga 3 ta bort försäljningsplats N5 på Kvarngårdsparkeringen samt lägga till tre

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 1 / 2

2019-09-03

försäljningsplatser på stora torget i Norrtälje. En uppföljning av placeringen av försäljningsplatser ska
ske under hösten 2020 vilket läggs till under beslutspunkt 2.
Beslutsgång
Ordförande föreslår att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med Tommy
Lundqvists (C) förslag och finner att utskottet beslutar enligt förslaget

Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadsdirektör, Bitr. samhällsbyggnadsdirektör, Gatu- och parkchef, Handläggare,
Ekonomichef, Koncerncontroller, Controller för kommunstyrelsekontoret
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