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Sammanfattning
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från bland annat
Kungsholmens stadsdelsnämnd med anledning av en motion från
Jonas Naddebo (C) och Christina Linderholm (C) om att tillåta bar
trucks i Stockholms stad. I motionen föreslås kommunfullmäktige
besluta att staden inleder ett test med att tillåta bar trucks i två
parker i Stockholm, Rålambshovsparken och Tantolunden.
Tillstånden för food trucks gäller på gatumark, således står inga
food trucks i stadsdelsområdets parker utan de är hänvisade till
gator och torg som trafikkontoret har ansvar för.
Rålambshovsparken har ett mycket högt besökstryck och anspråken
på ytorna är höga. Enligt förvaltningen är det angeläget att parken
hålls tillgänglig och öppen för alla, vilket en inhängning för bar
trucks skulle motverka. Vidare anser förvaltningen att det är
negativt om tillgängligheten av alkohol i Rålambshovsparken ökar
ytterligare för våra ungdomar. Förvaltningen anser att om staden
vill utföra ett test med att tillåta bar trucks bör det göras på
gatumark där food trucks är tillåtna idag.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från bland annat
Kungsholmens stadsdelsnämnd med anledning av en motion från
Jonas Naddebo (C) och Christina Linderholm (C) om att tillåta bar
trucks i Stockholms stad. Remissvaret ska vara kommunstyrelsen
tillhanda senast den 31 januari 2017.
Ärendet
För att stimulera gatulivet i Stockholm föreslår Naddebo och
Linderholm så kallade bar trucks, som är en utvidgning av
konceptet med food trucks genom att det tillåts försäljning av
alkohol. Genom att peka ut ett angivet område kan entreprenörerna
lättare dela på kostnaderna, som enligt motionen är för stora för
enskilda truckar. Med försäljning, vakter och inhägnade ytor anser
Naddebo och Linderholm att liv och rörelse kan skapa ett tryggare
och säkrare parkliv. Enligt motionen ökar entreprenörerna på plats
närvaron och underlättar kontroll av alkoholkonsumtion- och
försäljning.
I motionen föreslår Centerpartiet kommunfullmäktige besluta att
staden inleder ett test med att tillåtta bar trucks i två parker i
Stockholm, Rålambshovsparken och Tantolunden.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden i
samråd med avdelningen för social omsorg.
Förvaltningens synpunkter
Enligt Villkor för nyttoparkeringstillstånd för mobila
matförsäljningsställen (Food Trucks) i Stockholms stad (november
2015) gäller tillstånden för food trucks på gatumark.1 Således står
inga food trucks i stadsdelsområdets parker utan de är hänvisade till
gator och torg som trafikkontoret har ansvar för. Smedsuddsvägen
utmed stranden i Rålambshovsparken är gatumark, men enligt karta
bifogad till ovanstående nämnda dokumentet, gäller inte tillstånd
för food trucks där heller.
Enligt Kungsholmens parkplan är Rålambshovsparken en av
Stockholms viktigaste parker. Den har stort regionalt värde då den
används inte bara av Kungsholmsbor, utan har besökare från övriga
delar av staden och även av många turister. Parken har ett mycket
högt besökstryck och anspråken på ytorna är höga. Förvaltningen
1
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På Stockholms stads webbplats kan man läsa mer om vad som gäller för food
trucks: http://foretag.stockholm.se/Tillstand/Trafik/Parkering/Mobilamatforsaljningsstallen-Food-Trucks/
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anser att det är angeläget att parken hålls tillgänglig och öppen för
alla, vilket en inhängning för bar trucks skulle motverka. Vidare
anser förvaltningen att det är negativt om tillgängligheten av
alkohol i Rålambshovsparken ökar ytterligare för våra ungdomar.
Förvaltningen anser att om staden vill utföra ett test med att tillåta
bar trucks bör det göras på gatumark där food trucks är tillåtna idag.
Bilagor
Motion (2016:96) om att tillåta bar trucks i Stockholms stad
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