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Redovisning av beredd motion om råttsäkrade uteserveringar, 
motionärer: Nina Lagh (M) och Carina Lund (M) 

Sammanfattning 
Fullmäktige överlämnade 2011-06-13, § 92, motionen till miljö- och 
tekniknämnden för beredning. I motionens inledning noteras det ökande 
antal uteserveringar inom Bålsta tätort. Det spill som uppstår vid och i 
anslutning till serveringarna lockar till sig råttor som äter av de spillda 
matresterna. För att förhindra en ökande råttförekomst föreslås att 
kommunen utfärdar råd och riktlinjer för den tekniska utformningen av 
uteserveringar . 

Miljö- och tekniknämnden redovisar i sitt beslut bland annat följande: 

”Eftersom det i allmänhet inte krävs bygglov för uteserveringar kan 
byggavdelningen inte ställa krav utan endast ge rekommendationer kring 
råttsäkra uteserveringar. Utifrån detta föreslår byggavdelningen följande 
riktlinjer: 

– Tätheten bör utformas så att mat och dylikt inte kan hamna i skrymslen 
– Potentiella ”gömställen” bör byggas bort, under och kring 

uteserveringen 
– Minimera växtligheten genom att ta bort träd och buskar som kan ge 

råttorna skydd och dölja deras hål.” 
 

Beslutsunderlag 
– Motion från Nina Lagh (M) och Carina Lund (M) 
– Kommunfullmäktiges beslut 2011-06-13, § 92 
– Miljö- och tekniknämndens yttrade 2011-12-07, § 118 
– Tjänsteskrivelse 2012-01-12 
– Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-01-24, § 14 
– Kommunstyrelsens beslut 2012-02-06, § 18.  
 
Styrelsen tillstyrker att motionens ska anses besvarad.  
 
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet:  
 
Yrkande 
Nina Lagh (M) yrkar bifall till motionen.  
 
Propositionsordning 

 Ordföranden konstaterar att styrelsens förslag till beslut samt Nina Laghs 
(M) yrkande föreligger. Efter prövning av förslag och yrkandet konstateras 
att fullmäktige beslutar enligt styrelsens förslag.  
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Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till miljö- och tekniknämndens 
beslut 2011-12-07, § 118, att motionen ska anses besvarad. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Milj- och tekniknämnden för kännedom  
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