
Motion (M) om att stärka besöksnäringen i Sundsvall

Besöksnäringen i Sundsvall är mycket viktig för jobb och tillväxt i vår kommun. Den är 
också en viktig näring för att få unga men även invandrade in i jobb och egen försörjning. 
Branschen har vuxit på senare år fram till pandemin slog till. För att stötta besöksnäringen 
måste vi lokalt göra vad vi kan för att få näringen att växa igen. Det kan vi göra genom 
bland annat regelförenklingar som vi styr över i kommunen

Minska regelkrånglet och öka långsiktigheten

Våra hotell, restauranger och caféer är en viktig del i besöksnäringen. Det är verksamheter som 
generellt har låg vinstmarginal och höga personalkostnader. De är känsliga för svängningar i 
konjunkturen då företag och enskilda väljer bort dessa verksamheter i tider av sämre ekonomi för att 
inte tala om hur dessa verksamheter drabbats av den nu pågående pandemin. Vårt ansvar som 
förtroendevalda måste vara att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra företag som finns här 
och de som vill etablera sig i vår kommun. Det är genom att företag startas och drivs som 
skattepengar kommer in till vård, skola och omsorg. De flesta hotell, restauranger och caféer har sina 
stora intäkter periodvis där sommarhalvåret men även jul- och nyårshelgerna är kanske de viktigaste 
perioderna. Här är möjligheten att ta emot fler gäster genom en uteservering är en viktig del för att 
kunna få tillräckliga intäkter för resten av året. I Sundsvall har vi fått ett brett och livfullt restaurangliv 
inte minst sommartid men många trevliga uteserveringar. Det vi kanske inte alltid tänker på gäster är 
att uteserveringar genererar en hel del merarbete för de som driver verksamheten och att detta 
arbete måste göras inför varje ny säsong. Det kostar tid och pengar. Har verksamheten dessutom 
serveringstillstånd för alkohol blir det ännu mera arbete och pengar. 

Idag måste en verksamhet inom hotell, restaurang och café varje år göra en ansökan om de vill ha en 
uteservering även om den ska se exakt lika dan ut som förra året. Dessutom är de tidsbegränsade 
och beviljas inte för vinterhalvåret. Detta kostar så klart också en summa varje år, tar tid från 
företagaren och skapar en osäkerhet om bygglovet för uteserveringen ska bli beviljat eller inte. Alla 
som vet något om företagande vet att långsiktiga spelregler är oerhört viktigt. Det kan vara 
avgörande om en företagare vet på lång sikt hur t.ex. en restaurang kan utvecklas om han eller hon 
anställer på visstid eller tills vidare. Vi kan göra skillnad på detta område genom att tillåta 
uteserveringar året om och genom att ge serveringstillstånd för uteservering tills vidare istället för 
tidsbegränsade tillstånd. Det är självklart dock att om något i verksamheten t.ex. ägandeförhållanden 
förändras så ska en ny prövning göras. Det gäller också om utformningen eller storleken på en 
uteservering förändras. Det som beskrivs är om förhållandena är konstanta borde det inte behövas 
årlig prövning.

Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta

att uteserveringar ska medges året om i Sundvall

att serveringstillstånd för alkohol vid uteserveringar ska medges utan tidsbegräsning



att de två tidigare att-satserna gäller då förhållandena är oförändrade från det att
tillståndet beviljats
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