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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-05-13

§ 81 2015.135 KS

Taxor offentlig plats i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde den 25 februari 2015, § 17 att föreslå
kommunfullmäktige att anta reviderade taxor för upplåtelse av allmän plats i Alingsås
kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde den 1 april 2015, § 44 att
återremittera förslaget till kommunledningskontoret med uppdrag att ta fram analys över
konsekvens för näringslivsklimat och attraktionskraften för innerstaden.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 17 augusti 2015, § 140 och
beslutade att återremittera ärendet till tekniska nämnden för ombearbetning, med inriktning
att taxan ska medverka till att stärka innerstadens attraktionskraft.
Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde den 15 december 2015, § 66 att
översända reviderad taxa till kommunfullmäktige för beslut.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet på nytt vid sitt sammanträde den 12 december 2016,
§ 244 och beslutade att återremittera ärendet till tekniska nämnden med uppdraget att
redogöra skillnaden mellan föreslagen taxa och nuvarande taxa, att redogöra för förslagets
påverkan på nuvarande näringsidkare i stadskärnan samt att redogöra förslagets påverkan
på verksamhet i ideell sektor.
Sammanslagningen av tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden den 1 januari
2019 innebär att nuvarande samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för fortsatt hantering av
ärendet.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 18 februari 2019, § 21 att
föreslå kommunfullmäktige att fastställa reviderad taxa för upplåtelse av offentlig plats i
Alingsås kommun. Till detta beslut har utredning genomförts, där hänsyn har tagits till de
punkter som kommunstyrelsen angett i samband med återremittering av ärendet.
Kommunen har rätt enligt lag att ta ut en avgift av den som får tillstånd från
Polismyndigheten att nyttja offentlig plats. Det kan till exempel röra sig om uteservering,
försäljning, uppställning av bodar och containrar samt byggnadsställningar för åtgärd på en
fastighet. Vid ansökan om tillstånd till Polismyndigheten ska kommunen yttra sig och bedöma
om tillstånd ska medges eller inte.
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-05-13

KS § 81, forts
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 30 april 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit del av reviderat förslag till taxa för upplåtelse av offentlig
plats i Alingsås kommun.
Gällande taxa för upplåtelse av offentlig plats i Alingsås kommun är från 1 juli 2012 och har
inte ändrats sedan dess. Taxan behöver nu uppdateras med önskan om att täcka
kommunens kostnader som följer av en markupplåtelse. Med detta avses enligt utredningen
kostnader hänförda till handläggning och administration. Nya taxan syftar till att vara skälig
och lättförståelig för såväl den som betalar avgiften som för handläggaren i ärendet.
Föreslagen taxa tar även hänsyn till både positiva och negativa verkningar för nyttjaren,
övriga allmänheten och kommunen i stort. Genom att höja vissa avgifter och sänka andra,
återspeglas tydligare om specifik markupplåtelse skapar ett mervärde för allmänheten,
näringsidkare och kommunen eller bidrar till en störning.
För politiska organisationer, ideella föreningar, skolklasser och välgörenhetsorganisationer
som har godkänts som 90-kontoinnehavare tas ingen avgift ut. Detta gäller både befintlig och
föreslagen taxa.
Inom ramen för utredningen har förankring och dialog skett med kommunledningskontoret.
Utredningen har tagit hänsyn till konsekvenser för näringsidkare, allmänheten och
verksamheter i ideell sektor. Vidare har det inom ramen för utredningen genomförts
jämförelser mellan befintlig taxa och föreslagen taxa som visar på skillnader sett till
kostnader. Kostnaden minskar något för vissa upplåtelseformer och ökar för andra. I samma
underlag framgår att man har låtit jämföra taxor med åtta andra kommuner i Västra
Götalandsregionen samt fyra kommuner utanför regionen. Slutsatsen är att variationen i hur
kommunerna valt att dela upp kategorier och avgifter är mycket stor, men att föreslagen taxa
bedöms vara rimlig relativt övriga kommuners taxor.
Förtydliganden som läggs fram i förslaget är att avgifterna ska avse påbörjad dag, vecka
eller månad. Vidare framförs att ansökan om tillstånd inte medges om avgifter för tidigare
upplåtelse eller andra kostnader till kommunen inte är betalda samt att en översyn av taxan
ska genomföras vart tredje år för eventuella ändringar och tillägg. Vid större evenemang med
oklar ytstorlek får avgiften, enligt förslaget, bedömas från fall till fall i särskilt avtal.
Utgångspunkten är dock att bedömning görs med taxan som grund. Som exempel nämns
stadsfestivaler såsom Potatisfestivalen där flera platser i kommunen nyttjas.
Avgifter för avstängningar regleras i dagsläget via särskilda bestämmelser från 1 april 2006.
Avstängningar innebär en störning för allmänheten och framkomligheten för trafiken. I
förslaget har dessa avgifter lagts till i taxan för att samla samtliga avgifter som berör offentlig
plats.
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-05-13

KS § 81, forts
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 maj 2019, § 67 och lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till taxa för upplåtelse av offentlig plats i Alingsås kommun godkänns och börjar gälla
från och med närmast följande halvårsskifte efter kommunfullmäktiges beslut.
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång på sammanträdet
Vid dagens sammanträde enas kommunstyrelsen om ändringar i förslag till taxa offentlig
plats, kommunstyrelsen enas om följande skrivning:
1. Inledning, andra stycket:
För att nyttja offentlig plats krävs i flera fall tillstånd enligt ordningslagen (SFS 1993:1617),
vilket utfärdas av polismyndigheten.
2. Allmänna bestämmelser, punkt 7:
För politiska organisationer, ideella föreningar och skolklasser tas ingen avgift ut. För
välgörenhetsföreningar som godkänts som 90-kontoinnehavare tas heller ingen avgift ut.

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Förslag till taxa för upplåtelse av offentlig plats i Alingsås kommun godkänns med följande
nya skrivningar:
1. Inledning, andra stycket:
För att nyttja offentlig plats krävs i flera fall tillstånd enligt
ordningslagen (SFS 1993:1617), vilket utfärdas av polismyndigheten.
2. Allmänna bestämmelser, punkt 7:
För politiska organisationer, ideella föreningar och skolklasser tas ingen avgift ut.
För välgörenhetsföreningar som godkänts som 90-kontoinnehavare tas heller ingen
avgift ut.
2. Taxan börjar att gälla från och med närmast följande halvårsskifte
efter kommunfullmäktiges beslut.
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Utdragsbestyrkande

Taxa för upplåtelse av
offentlig plats
i Alingsås kommun
Antagen av kommunfullmäktige
20XX-XX-XX
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1. Inledning
Polistillstånd krävs för att använda offentlig plats
Offentlig plats är allmän mark inom detaljplanelagt område och avser bland annat vägar,
gator, gångbanor, cykelvägar, torg och parker. I de flesta fall ägs offentlig plats av
kommunen. Allmänheten, näringsidkare, föreningar m.m. har en möjlighet att få använda
offentlig plats till andra ändamål än vad platsen är avsedd för. Offentlig plats kan upplåtas för
till exempel en uteservering, försäljning utanför butik, tillfällig bärförsäljning, evenemang som
exempelvis festivaler, musikframträdanden eller marknader, en byggnadsställning vid arbete
på en husfasad, manskapsbodar eller upplag under ett grävarbete.
För att nyttja offentlig plats krävs i flera fall tillstånd enligt ordningslagen (SFS 1993:1617),
vilket utfärdas av polismyndigheten. Polistillstånd krävs inte om offentlig plats används
endast tillfälligt, i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Enligt
samma lag ska markägaren, det vill säga kommunen, yttra sig över ansökan om tillstånd och
har vetorätt. Om kommunen säger nej kan inte polisen utfärda tillståndet. Kommunen prövar
ärendet med hänsyn till bland annat skötsel, markanvändning, stadsbild, miljö, trafik och
tillgänglighet. Om kommunen säger ja till ett tillstånd, kan kommunen även ange vissa villkor
som ska följas.
Utöver de nämnda lagarna ska också vid varje tillfälle Allmänna lokala ordningsföreskrifter
för Alingsås kommun följas. Dessa finns att läsa på vår hemsida. I vissa fall krävs även
särskilda tillstånd, beslut och/eller yttranden från andra förvaltningar eller myndigheter. Det
kan till exempel gälla tillstånd vid grävning/schaktning, bygglov eller regler som rör livsmedel,
hälsa och miljö.
Avgifter för att använda offentlig plats
Kommunen har även rätt att ta ut en avgift, vilket kan jämföras med en hyresavgift, av
tillståndshavaren för att denne använder den offentliga platsen. Detta regleras i lag (SFS
1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats m.m.
(avgiftslagen). Enligt denna lag gäller följande:
”Avgiften skall vara skälig med hänsyn till ändamålet med upplåtelsen,
nyttjarens fördel, kommunens kostnader med anledning av upplåtelsen och
övriga omständigheter.”
Avgifterna är fastställda i en taxa som antagits av kommunfullmäktige. En översyn av taxan
ska enligt kommunfullmäktiges beslut göras vart 3:e år för eventuella ändringar och tillägg.
Trafikanordningsplan krävs om trafiken påverkas
Vid arbeten eller upplåtelser av offentlig plats som påverkar trafiken på något sätt, ska
användaren av platsen ta fram en trafikanordningsplan (TA-plan). Med trafik menas gående,
cyklister, kollektivtrafik och övrig fordonstrafik. En TA-plan ska innehålla en tydlig beskrivning
av arbetsplatsen, vilka avstängningar/trafikanordningar som behöver göras och hur
trafikanterna kommer påverkas. Det ska framgå hur stor avstängningen är och storlek på
kvarvarande yta av gatan, gång- eller cykelbanan. TA-planen ska skickas in till kommunen
för granskning innan arbeten får påbörjas. Blankett för TA-plan och mer information finns på
vår hemsida.
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2. Allmänna bestämmelser
Följande bestämmelser gäller för avgifter i taxan:



















Hur stor avgiften blir beror på vilken typ av ändamål upplåtelsen avser. Taxan är
uppdelad i fyra olika kategorier: A. försäljning, B. övriga kommersiella ändamål, C.
övriga ändamål och D. avstängningar. Avgifterna för kategori A är uppdelat i
lågsäsong (1 november – 31 mars) och högsäsong (1 april - 31 oktober). Avgifterna
för kategori C är uppdelat inom stadskärnan och utanför stadskärnan. Med
stadskärnan menas den del av Alingsås tätort som omfattas av
zonparkeringsförbudet, se bifogad karta. Kategori D är uppdelat i om avstängningen
har en mindre eller större påverkan på trafiken.
Avgifterna avser påbörjad dag, vecka eller månad.
Ansökan om tillstånd medges inte om avgifter för tidigare upplåtelse eller andra
kostnader till kommunen inte är betalda.
Avgifter för kategori A, B och C ska betalas i förskott. Avgiften ska betalas oavsett om
platsen har börjat användas eller inte efter att tillstånd getts. Avgift för kategori D
betalas i efterskott.
Avgifterna är momsbefriade enligt nuvarande lagstiftning. Om reglerna om moms
ändras ska avgifterna justeras.
Minimiavgifter eller grundavgift innefattar administrativa kostnader såsom
handläggning av ärendet.
För politiska organisationer, ideella föreningar och skolklasser tas ingen avgift ut. För
välgörenhetsföreningar som godkänts som 90-kontoinnehavare tas heller ingen avgift
ut.
Användaren av platsen är skyldig att återställa marken i det skick den hade före
upplåtelsen. Om det uppstår skador vid användandet kan kostnader tillkomma för
återställande.
Om anläggningen kräver bygglov kan andra avgifter och/eller avtal tillkomma och då
komplettera eller ersätta avgifterna i denna taxa.
Om större yta används än vad som medgivits i tillståndet eller om ytan har använts
under tider då tillstånd saknas, ska anläggningen omedelbart tas bort eller tredubbel
avgift tas ut. Kommunen ska uppmärksamma användaren att tillstånd krävs eller har
överskridits.
Om tillstånd söks i efterhand tas 3 gånger avgift ut för den tid som tillståndet saknats.
Vid vissa platsupplåtelser kan flera avgifter i taxan tillämpas.
Endast i undantagsfall får avsteg från taxan göras om det leder till orimliga avgifter.
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3. Taxa för uttagande av avgift för offentlig plats i Alingsås kommun
A. Försäljning
Ändamål

Avgift lågsäsong

A1

Försäljning

25 kr/m² och vecka

A2

Tillfällig försäljning (max 5 m²)

50 kr/dag

A3

Uteservering

25 kr/m² och vecka

Avgift högsäsong
300 kr/m² och säsong
50 kr/ dag
300 kr/m² och säsong

Högsäsong avser 1 April -31 Oktober och lågsäsong 1 november -31 mars.
A1 avser försäljning och varuexponering som näringsidkaren har utanför sin butik eller
verksamhet.
A2 avser försäljning som sker tillfälligt, till exempel korv-, bär- eller fruktförsäljning.
A3 avser uteservering i anslutning till restaurang, café eller liknande.

B. Övriga kommersiella ändamål
Ändamål

Avgift

Minimiavgift

B1

Evenemang inträdesfritt

1 kr/m² och dag

500 kr

B2

Evenemang inträdesbelagt

2 kr/m² och dag

500 kr

B3

Affischtavlor fasta

5 500 kr/år och styck

B4

Tillfällig affischering vid
kampanj/evenemang

1 200 kr/vecka

B1 avser evenemang som inte kräver att besökaren betalar inträde. Evenemanget kan
besökas kostnadsfritt av alla.
B2 avser evenemang inom ett avgränsat område som endast nås av betalande besökare
och är avstängt för övrig allmänhet. Avser även arrangemang vars huvudsyfte är
marknadsföring av produkt eller företag.
För stadsfestival eller liknande större evenemang där det är svårt att bedöma hur stor
totalyta som ska användas, kan ett särskilt avtal ingås med arrangören. Avgiften bedöms i
dessa fall med taxan som grund.
B3 avser fasta affischtavlor medan B4 endast är tillfällig affischering vid kampanj eller
evenemang. Affischering får bara ske på särskilt anvisade platser.
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Ändamål
C1

Avgift utanför
stadskärnan

Avgift inom
stadskärnan

C2

Byggnadsställning
Byggnadsställning övrig, upplag,
bodar

C3

Container, skylift, rullställning m.m.

500 kr/ vecka

800 kr/vecka

C4

Bygg- eller hänvisningsskyltar

600 kr/ månad

800 kr/månad

C5

Annat användande av offentlig plats

800 kr/tillfälle

800 kr/tillfälle

Minimiavgift

3 kr/m² och vecka

4 kr/m² och vecka

500 kr

5 kr/m² och vecka

8 kr/m² och vecka

500 kr

C. Övriga ändamål

C1 avser byggnadsställning som möjliggör för gående att passera på den aktuella trottoaren.
C2 avser övriga byggnadsställningar där gående inte kan passera på trottoaren. Avser även
materialupplag och manskapsbodar. Dessa ska i första hand ställas upp inom
arbetsområdet.
C3 avser uppställning av container, skylift, rullställning och liknande i samband med arbete.
C4. Avser skyltar i samband med arbete. Observera att det kan krävas bygglov.
C5 avser upplåtelse som inte ingår i någon av de övriga ändamålskategorierna.

D. Avstängningar

Ändamål
D1

Totalavstängning av gata,
omledning av trafik

D2

Övrig avstängning

Avgift vid mindre
trafikpåverkan

Avgift vid större
trafikpåverkan

2 000 kr/dag

5 000 kr/dag

100 kr/ dag

200 kr/dag

Grundavgift

D1 avser en totalavstängning som innebär att det inte går att trafikera gatan under pågående
arbete. Trafiken behöver därför ledas om.
D2 avser avstängning av en yta vid tillfällen då polistillstånd för upplåtelse inte krävs. Det kan
till exempel avse grävning eller geologiska provtagningar i offentlig mark.
Det är entreprenörens ansvar att kontakta blåljusmyndigheter, kollektivtrafik och
avfallshantering vid avstängning.
Avgifter kan tillkomma för kommunens material och arbetstid i samband med avstängningar
enligt en separat prislista.
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600 kr

Vid längre tidsperioder av avstängning kan särskilt avtal ingås med entreprenören. Avgiften
bedöms i dessa fall med taxan som grund.
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Alingsås stadskärna

Stadskärnan avser markerat område inom:
Västra Ringgatans östra sida,
Norra Ringgatans norra sida (inkl. allén),
Stationsgatan, Stationsplan och
Vänersborgsvägens västra sida.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-04-30
Markus Johanen

Kommunstyrelsen

2015.135 KS

Taxor offentlig plats i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde den 25 februari 2015, § 17 att föreslå
kommunfullmäktige att anta reviderade taxor för upplåtelse av allmän plats i Alingsås
kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde den 1 april 2015, § 44 att
återremittera förslaget till kommunledningskontoret med uppdrag att ta fram analys över
konsekvens för näringslivsklimat och attraktionskraften för innerstaden.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 17 augusti 2015, § 140 och
beslutade att återremittera ärendet till tekniska nämnden för ombearbetning, med inriktning
att taxan ska medverka till att stärka innerstadens attraktionskraft.
Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde den 15 december 2015, § 66 att
översända reviderad taxa till kommunfullmäktige för beslut.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet på nytt vid sitt sammanträde den 12 december 2016,
§ 244 och beslutade att återremittera ärendet till tekniska nämnden med uppdraget att
redogöra skillnaden mellan föreslagen taxa och nuvarande taxa, att redogöra för förslagets
påverkan på nuvarande näringsidkare i stadskärnan samt att redogöra förslagets påverkan
på verksamhet i ideell sektor.
Sammanslagningen av tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden den 1 januari
2019 innebär att nuvarande samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för fortsatt hantering av
ärendet.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 18 februari 2019, § 21 att
föreslå kommunfullmäktige att fastställa reviderad taxa för upplåtelse av offentlig plats i
Alingsås kommun. Till detta beslut har utredning genomförts, där hänsyn har tagits till de
punkter som kommunstyrelsen angett i samband med återremittering av ärendet.
Kommunen har rätt enligt lag att ta ut en avgift av den som får tillstånd från
Polismyndigheten att nyttja offentlig plats. Det kan till exempel röra sig om uteservering,
försäljning, uppställning av bodar och containrar samt byggnadsställningar för åtgärd på en
fastighet. Vid ansökan om tillstånd till Polismyndigheten ska kommunen yttra sig och bedöma
om tillstånd ska medges eller inte.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har tagit del av reviderat förslag till taxa för upplåtelse av offentlig
plats i Alingsås kommun.
Gällande taxa för upplåtelse av offentlig plats i Alingsås kommun är från 1 juli 2012 och har
inte ändrats sedan dess. Taxan behöver nu uppdateras med önskan om att täcka
kommunens kostnader som följer av en markupplåtelse. Med detta avses enligt utredningen
kostnader hänförda till handläggning och administration. Nya taxan syftar till att vara skälig
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och lättförståelig för såväl den som betalar avgiften som för handläggaren i ärendet.
Föreslagen taxa tar även hänsyn till både positiva och negativa verkningar för nyttjaren,
övriga allmänheten och kommunen i stort. Genom att höja vissa avgifter och sänka andra,
återspeglas tydligare om specifik markupplåtelse skapar ett mervärde för allmänheten,
näringsidkare och kommunen eller bidrar till en störning.
För politiska organisationer, ideella föreningar, skolklasser och välgörenhetsorganisationer
som har godkänts som 90-kontoinnehavare tas ingen avgift ut. Detta gäller både befintlig och
föreslagen taxa.
Inom ramen för utredningen har förankring och dialog skett med kommunledningskontoret.
Utredningen har tagit hänsyn till konsekvenser för näringsidkare, allmänheten och
verksamheter i ideell sektor. Vidare har det inom ramen för utredningen genomförts
jämförelser mellan befintlig taxa och föreslagen taxa som visar på skillnader sett till
kostnader. Kostnaden minskar något för vissa upplåtelseformer och ökar för andra. I samma
underlag framgår att man har låtit jämföra taxor med åtta andra kommuner i Västra
Götalandsregionen samt fyra kommuner utanför regionen. Slutsatsen är att variationen i hur
kommunerna valt att dela upp kategorier och avgifter är mycket stor, men att föreslagen taxa
bedöms vara rimlig relativt övriga kommuners taxor.
Förtydliganden som läggs fram i förslaget är att avgifterna ska avse påbörjad dag, vecka
eller månad. Vidare framförs att ansökan om tillstånd inte medges om avgifter för tidigare
upplåtelse eller andra kostnader till kommunen inte är betalda samt att en översyn av taxan
ska genomföras vart tredje år för eventuella ändringar och tillägg. Vid större evenemang med
oklar ytstorlek får avgiften, enligt förslaget, bedömas från fall till fall i särskilt avtal.
Utgångspunkten är dock att bedömning görs med taxan som grund. Som exempel nämns
stadsfestivaler såsom Potatisfestivalen där flera platser i kommunen nyttjas.
Avgifter för avstängningar regleras i dagsläget via särskilda bestämmelser från 1 april 2006.
Avstängningar innebär en störning för allmänheten och framkomligheten för trafiken. I
förslaget har dessa avgifter lagts till i taxan för att samla samtliga avgifter som berör offentlig
plats.
Ekonomisk bedömning
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att förslaget är kostnadsneutralt då det inte bidrar med
ökade kostnader för kommunen. Däremot bedömer nämnden att förslaget medför en ökning
av intäkter som bidrar till att i högre grad täcka självkostnader vid handläggning av ärenden.
Befintliga avgiftsnivåer som har varit gällande sedan 1 juli 2012 anses vara låga och har inte
justerats för förändringar i allmänna prisnivån.
Samhällsbyggnadsnämnden har beräknat effekten av föreslagen förändring på beviljade
tillstånd år 2016 och 2017 (exklusive uppenbart avvikande och temporära upplåtelser) till en
intäktsökning på cirka 40-50 procent vilket motsvarar 200-300 tkr per år.
Kommunledningskontoret delar samhällsbyggnadsnämndens ekonomiska bedömning.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
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Föreslagen revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats i Alingsås kommun godkänns
och börjar gälla från och med närmast följande halvårsskifte efter kommunfullmäktiges
beslut.

Beslutet ska skickas till
SBN

Simon Lindau
Tf. ekonomichef

Markus Johanen
Controller

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-04-30
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§ 21 2019.035 SBN

Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde den 25 februari 2015, § 17 att föreslå
Kommunfullmäktige att anta reviderade taxor för upplåtelse av offentlig plats i Alingsås
kommun (Dnr 2014.458 TN).
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i sitt sammanträde den 1 april 2015, § 44 att
återremittera förslaget till kommunledningskontoret med uppdraget att ta fram en analys över
konsekvenser för näringslivet och attraktionskraften för innerstaden (Dnr 2015.135 KS).
Kommunstyrelsen behandlade ärendet på nytt vid sitt sammanträde den 17 augusti 2015, §
140 och beslutade att återremittera ärendet till Tekniska nämnden för omarbetning med
inriktning att taxan ska medverka till att stärka innerstadens attraktionskraft.
Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde den 15 december 2015, § 66 att
översända en reviderad taxa till Kommunfullmäktige för beslut.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet på nytt vid sitt sammanträde den 12 december 2016,
§ 244 och beslutade att återigen återremittera ärendet till Tekniska nämnden med uppdraget
att redogöra skillnaderna mellan förslagen taxa och nuvarande taxa, att redogöra förslagets
påverkan på nuvarande näringsidkare i stadskärnan samt att redogöra förslagets påverkan
på verksamhet i ideell sektor.
Då en sammanslagning av Tekniska nämnden och Samhällsbyggnadsnämnden har skett
från och med den 1 januari 2019, ansvarar nuvarande Samhällsbyggnadsnämnden för
fortsatta hanteringen av ärendet.
Kommunen har rätt enligt lag att ta ut en avgift av den som får tillstånd från polismyndigheten
att nyttja offentlig plats. Det kan till exempel röra sig om en uteservering, försäljning utanför
butik, tillfällig bärförsäljning, evenemang som festivaler, musikframträdanden eller
marknader, en byggnadsställning på trottoaren vid arbete på en husfasad, manskapsbodar
eller upplag under ett grävarbete. I Alingsås kommun finns offentlig plats främst i Alingsås
tätort och Ingared, vilka därmed berörs av taxan. Gällande taxa för uttag av avgift för offentlig
plats i Alingsås kommun är från 1 juli 2012 och har inte ändrats sedan dess.
Samhällsbyggnadskontoret (fd tekniska förvaltningen) har under hösten 2018 och början av
2019 gjort en omfattande utredning och föreslår nu en ny reviderad taxa, där hänsyn har
tagits till de punkter som Kommunstyrelsen angett i samband med återremittering av
ärendet. Den reviderade taxan förslås gälla från och med närmast följande halvårsskifte efter
kommunfullmäktiges beslut.

Förvaltningens yttrande
Förslaget innebär en uppdatering med rimligare avgiftsnivåer som tar hänsyn till både
positiva och negativa verkningar för nyttjaren, övriga allmänheten och kommunen i stort.
Justerandes sign
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Syftet är att taxan ska vara skälig och lättförståelig för såväl den som betalar avgiften som för
kommunens handläggare. Det är även önskvärt att avgifterna bidrar till en bättre täckning av
kommunens förvaltningskostnader som följer av en markupplåtelse. Totalt sett bedöms en
mindre intäktsökning för kommunen med den föreslagna taxan, vilket även kan kompensera
för inflation och kostnadshöjningar sedan den senaste taxeändringen.
För den enskilde näringsidkaren innebär förslaget i de flesta fall ingen omfattande förändring,
kostnaden minskar något för vissa och ökar för andra. Vid tillfällen då avgift för upplåtelsen
innebär mycket stora belopp, det avser svårdefinierade ytstorlekar och/eller en längre
tidsperiod, kan kostnaden behöva bedömas från fall till fall i särskilt avtal. Ett exempel är
Potatisfestivalen. Utgångspunkten är dock att bedömning av avgiftsnivå görs med taxan som
grund.
Jämförelseexempel mellan gällande och föreslagen taxa har tagits fram för att påvisa
effekterna av förslaget för näringsidkare och andra berörda. Dialog och förankring av
förslaget har skett med näringslivsenheten på kommunledningskontoret. Dialog har även
förts om generella principer kring förslaget med organisationerna Fastighetsägarna och
Alingsås handel. Representanter från organisationerna ser positivt på att taxan tar hänsyn till
de gynnsamma aspekter som vissa upplåtelser bidrar med för stadens trivsel, främst vad
gäller uteserveringar och försäljning utanför butik samt att uppdelning av avgifter sker i högrespektive lågsäsong. Vidare framhålls behovet av ett ökat helhetsgrepp kring förenklade
och förbättrade processer vid själva tillståndshanteringen.
Jämförelse har gjorts med 12 kommuner i olika delar av landet med varierande storlek på
huvudtätort och antal invånare för att få en så god bild som möjligt av alternativa taxor. Det
kan konstateras att det skiljer sig kraftigt hur kommunerna valt att dela upp sina avgifter,
vilket gör en fullständig jämförelse komplex. Generellt sett skiljer sig föreslagna avgiftsnivåer
inte nämnvärt. Förvaltningen bedömer att den föreslagna taxan ligger på en rimlig nivå i
jämförelse med övriga kommuner, sett utifrån Alingsås kommuns specifika förutsättningar.
Genom att sänka vissa avgifter och höja andra, återspeglas med ökad tydlighet om
upplåtelsen skapar ett mervärde för allmänheten, näringsidkare och kommunen eller om den
bidrar till en form av störning. Avgifter föreslås i de flesta fall sänkas något för nyttjaren vid
upplåtelser som utgör ett trevligt inslag i stadsmiljön, bidrar till en levande attraktiv
stadskärna och till att höja Alingsås varumärke i stort, för såväl kommuninvånare som för
besökare och näringsidkare. Exempelvis rör det sig om försäljning utanför butik och
uteserveringar under högsäsong.
För avgifter som rör evenemang har särskilt beaktande tagits till dess positiva verkningar för
Alingsås kommun. Det finns dock ett behov även här att få mer rimliga avgifter jämfört med
idag. Förslaget innebär därför att kostnaden kommer att sänkas för vissa evenemang och
höjas för andra, beroende på hur stor yta som används och om evenemanget är inträdesfritt
eller inträdesbelagt.
Upplåtelse för bland annat byggnadsställningar, container och upplag samt avstängningar av
gatan kan behövas för renoveringar, byggnationer och fortsatt utveckling av staden. De
bidrar dock ofta samtidigt till en tillfällig störning på den offentliga platsen. Framkomligheten
kan försämras för fotgängare, cyklister och/eller förare av motorfordon. Dessutom kan
platsen påverkas negativt utseendemässigt och bli mindre trivsam att vistas på under
upplåtelsetiden. En bedömning är att avgiftsnivåerna i gällande taxa för dessa upplåtelser
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ligger i underkant i förhållande till den störning som de orsakar. Avgifterna för dessa har
därför höjts i förslaget och utformats för att i möjligaste mån utgöra incitament för att öka
nyttjarens effektivitet. Förhoppningen är att följdeffekten blir kortare störningstider och i
förlängningen inte någon större kostnadsökning för nyttjaren jämfört med dagens taxa.
Avgifter för specifikt avstängning av offentlig plats regleras idag enligt särskilda
bestämmelser från 1 april 2006. Dessa avgifter uppdateras även nu och föreslås införlivas i
taxan för upplåtelse av offentlig plats.
För verksamheter i ideell sektor (politiska organisationer, ideella föreningar, skolklasser och
välgörenhetsorganisationer som har godkänts som 90-kontoinnehavare ) tas även
fortsättningsvis ingen avgift ut likt dagens nuvarande taxa.
Ytterligare förtydligande som läggs fram i förslaget är att avgifterna ska avse påbörjad dag,
vecka eller månad, att tillstånd inte beviljas om avgifter för tidigare upplåtelse eller andra
kostnader till kommunen inte är betalda samt att en översyn av taxan ska göras av
kommunfullmäktige vart 3:e år för eventuella ändringar och tillägg.
Beredning
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2019-02-06, § 13.
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samhällsbyggnadskontorets förslag till reviderad
taxa för upplåtelse av offentlig plats i Alingsås kommun och sänder förslaget vidare till
kommunfullmäktige för fastställande.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
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Sammanfattning
Allmänheten, näringsidkare, föreningar m.m. får använda offentlig plats för andra ändamål än
vad platsen är avsedd för endast med polismyndighetens tillstånd. Kommunen har rätt enligt
lag att ta ut en avgift av tillståndsinnehavaren för att denne använder den offentliga platsen.
Gällande taxa för uttag av avgift för offentlig plats i Alingsås kommun är från 2012-07-01 och
har inte reviderats sedan dess. Det finns ett behov av att uppdatera avgifterna. Förslag till
ändrad taxa har tagits fram under 2015 och 2016. Förslagen har återremitterats till
dåvarande Tekniska nämnden från Kommunstyrelsen med önskemål om ytterligare
utredning.
Syftet med denna utredning är att ta fram en genomarbetad, rimlig och lättförståelig taxa som
tar hänsyn till både positiva och negativa verkningar för både nyttjaren, övriga allmänheten
och kommunen i stort. Syftet är även att avgifterna ska vara skäliga med hänsyn till
ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel, kommunens kostnader med anledning av
upplåtelsen och övriga omständigheter enligt Avgiftslagen.
Jämförelser med taxor i 12 kommuner (inom och utanför regionen) har gjorts. Variationen i
hur kommunerna valt att dela upp kategorier och avgifter är mycket stor, vilket gör det svårt
att jämföra taxorna rakt av. Nivån på avgifterna i Alingsås föreslagna taxa bedöms dock vara
rimlig i förhållande till övriga kommuners taxor.
En grundlig genomgång har gjorts av varje kategori och avgiftstyp. Jämförelseexempel
mellan gällande och föreslagen taxa har tagits fram. Genom att höja vissa avgifter och sänka
andra, återspeglas tydligare om den specifika markupplåtelsen skapar ett mervärde för
allmänheten, näringsidkare och kommunen eller bidrar till en störning. Exempelvis föreslås
en viss sänkning av avgifter för försäljning och uteservering medan avgifter för en
byggnadsställning som påverkar framkomligheten på trottoaren eller totalavstängning av en
gata höjs. Där så är lämpligt är kostnaden angiven utifrån ytstorlek. På så sätt erhålls en mer
rättvis kostnad, då man endast betalar för den faktiska yta och tid som tas i anspråk.
Försäljning utanför butik och uteservering har delats upp i hög- respektive lågsäsong. Det
innebär för flertalet näringsidkare att kostnaderna blir lägre under högsäsong då intresset är
som störst. Försäljning och uteservering på offentlig plats sker idag främst i de centrala
delarna av Alingsås. Föreslagen taxa gör dock inte någon konkurrensmässig värdering i om
verksamheten bedrivs på offentlig plats i eller utanför centrum.
Avgift för evenemang är uppdelat i inträdesfritt respektive inträdesbelagt. Avgiften speglar
hur tillgänglig platsen är för allmänheten i stort och är därför högre om evenemanget kräver
inträde. Avgiftsstorleken beror på hur stor yta som nyttjas och hur länge, inte om platsen
ligger i eller utanför stadskärnan. Bedömning av platsens lämplighet för ett enskilt specifikt
ändamål görs i samband med kommunens yttrande över ansökan om tillstånd.
Övriga avgiftstyper är fortsatt uppdelat i och utanför stadskärnan, då de i flera fall bidrar till
en större störning i centrum. Avgifterna i stadskärnan är därmed något högre jämfört med
utanför.
Avgifter för avstängning av offentlig plats regleras enligt särskilda bestämmelser från 200604-01. Dessa avgifter uppdateras och införlivas i taxan för upplåtelse av offentlig plats.
För verksamheter i ideell sektor tas även fortsättningsvis ingen avgift ut likt dagens taxa.
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1. Bakgrund
1.1.

Uttagande av avgift vid upplåtelse av offentlig plats

Allmänheten, näringsidkare, föreningar m.m. har en möjlighet att använda offentlig plats för
tillfällig verksamhet som exempelvis uteservering, försäljning, affischtavlor, uppställning av
bodar och containrar samt byggnadsställningar för åtgärd på en fastighet. Offentlig plats är
allmän mark inom detaljplanelagt område såsom torg, parker, trottoarer, allmänna vägar och
gator. I de flesta fall ägs offentlig plats av kommunen.
För att få använda offentlig plats krävs tillstånd från polismyndigheten. Den som vill använda
platsen ansöker om tillstånd. Markägaren, dvs. kommunen, ska yttra sig i frågan och har
vetorätt. Kommunen bedömer om tillstånd ska medges eller inte, vilket polisen måste följa.
Kommunen har rätt att ta ut en avgift, en sorts hyra, av tillståndshavaren för att denne
disponerar offentlig plats. Detta regleras i Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift
för vissa upplåtelser av offentlig plats m.m (Avgiftslagen).
När kommunen tillstyrker ett tillståndsbeslut används den aktuella platsen tillfälligt till något
annat än vad den är avsedd för. Vissa upplåtselser såsom uteservering på trottoaren eller ett
evenemang i en park kan bidra till något positivt för både den som nyttjar platsen och för
allmänheten och dessutom bidra till en gemytlig atmosfär och ökad trivsel i staden i stort.
Andra upplåtelser kan innebära att allmänheten inte kan använda ett område som vanligt
under tiden platsen upplåts till en arrangör eller annan näringsidkare. Ett upplag, en
container eller en byggnadsställning kan exempelvis bidra till en störning i form av svårare
framkomlighet för bil- eller gångtrafik.

1.2.

Alingsås kommuns avgifter

I Alingsås kommun finns offentliga platser främst i Alingsås tätort och i Ingared. Taxa för
uttagande av avgift för offentlig plats (se bilaga 1) antogs av Kommunfullmäktige 2012-02-29
och trädde ikraft 2012-07-01. Taxan har därefter inte reviderats. Av taxan framgår att
avgifterna ska räknas om den 1 januari varje år enligt KPI för oktober föregående år, med juli
2012 som basmånad. Omräkning har dock inte skett med följd att avgifterna varit konstanta
sedan juli 2012.
Avgiftsbestämmelser för tillfälliga trafikanordningar vid upplåtelse av offentlig plats gäller från
och med 2006-04-01. Av bestämmelserna framgår att vid avstängning av en offentlig plats
ska en fast grundavgift samt en rörlig avgift per dag erläggas enligt följande tabell:
Avstängningar

Anordningar av större
omfattning

Anordningar av
mindre omfattning

Enstaka
vägmärken eller
andra anordningar

Grundavgift

1158 kr

721 kr

333 kr

Avgift per dag

68 kr

42 kr

42 kr

Tabell 1. Gällande avgifter vid avstängning
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Det finns ett behov av att uppdatera taxan för upplåtelse av offentlig plats genom att höja
vissa avgifter och att sänka andra. Samtidigt bör avgifterna för avstängning i samband med
upplåtelse ses över och inordnas under taxan. Avgifterna bör tydligare återspegla i vilken
omfattning den specifika markupplåtelsen skapar ett mervärde för allmänheten,
näringsidkare och kommunen eller om det bidrar till en störning och försvårar för allmänheten
att vistas på platsen, i det sistnämnda både i storlek och avseende den tid åtgärden tar i
anspråk.

1.3.

Tidigare förslag om reviderad taxa

Under år 2015 och 2016 har arbete pågått avseende ändring av taxan. Förslag om reviderad
taxa togs fram av dåvarande tekniska förvaltningen och godkändes av Tekniska nämnden
den 25 februari 2015.
Kommunledningskontoret fick i uppdrag av Kommunstyrelsens arbetsutskott vid
sammanträde den 1 april 2015 att ta fram en analys över vilka konsekvenser den föreslagna
nya taxan skulle få för näringslivet och attraktionskraften för innerstaden. Av
kommunledningskontorets analys framgår att jämförelse gjordes med tre referensstäder
(Falkenberg, Lidköping och Borås) och att det var svårt att göra någon exakt jämförelse då
taxorna är olika konstruerade. Det konstaterades dock att Alingsås nivå ligger något högre
än referensstäderna. Kontakt togs även med föreningen Svenska Stadskärnor och
representanter för Svensk Handel i Alingsås. Det framgick att det finns en viss oro hos
företrädarna för lokala handeln att höjda avgifter skulle påverka verksamheterna och
stadskärnans utveckling negativt. Särskilt med hänsyn till konkurrensen från perifera
köpcentra vid Bolltorps handelsområde och Vimpeln, då stadskärnans verksamheter är
förhållandevis små och drivs av fåmansbolag med kärva ekonomiska ramar.
Kommunstyrelsen behandlade därefter ärendet vid sitt sammanträde den 17 augusti 2015
och beslutade att återremittera ärendet till Tekniska nämnden för omarbetning med inriktning
att taxorna ska medverka till att stärka innerstadens attraktionskraft.
Tekniska förvaltningen tog fram ett nytt förslag som antogs av Tekniska nämnden vid
sammanträde den 15 december 2015. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 12
december 2016 att återigen återremittera ärendet till Tekniska nämnden för att utreda frågan
ytterligare genom att:
1. redogöra för skillnaden mellan föreslagen taxa och nuvarande taxa.
2. redogöra för förslagets påverkan på nuvarande näringsidkare i stadskärnan.
3. redogöra för förslagets påverkan på verksamhet i ideell sektor.
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2. Utredning av reviderad taxa
2.1.

Utredningens innehåll

Utredningen har genomförts av enheten Trafik och Planering under
Samhällsbyggnadskontoret som handlägger ärenden om upplåtelse av offentlig plats.
Samarbete kring förslag till nya avgifter för avstängningar har skett med Gatuenheten som
utför arbeten vid trafikanordningar. Dialog och förankring av förslagen taxa har skett med
näringslivsenheten på kommunledningskontoret. Dialog har även förts om generella principer
kring föreslagen taxa med organisationen Fastighetsägarna och Alingsås handel.
Utredningen har utgångspunkt i gällande avgifter, de tidigare förslag som framarbetats under
år 2015 och 2016 samt de punkter som tagits upp av Kommunstyrelsen enligt den senaste
återremissen. Vid framtagandet av föreslagen taxa har hänsyn tagits till gällande lagstiftning,
konsekvenser för näringsidkare och allmänheten samt till verksamheter i ideell sektor.
Jämförelseexempel har tagits fram för olika kategorier och avgiftstyper för att tydligt visa
skillnader mellan gällande och föreslagen taxa.
Jämförelse har även gjorts med taxor för markupplåtelse i åtta andra kommuner i Västra
Götalandsregionen samt fyra kommuner utanför regionen i norr, söder och öster.
Jämförelsen har gjorts för att bedöma Alingsås kommuns avgiftsnivåer mot såväl mindre
som större kommuner i invånarantal och ytstorlek på huvudtätort. Det är dock viktigt att
poängtera att taxorna är oerhört olika konstruerade i de jämförande kommunerna och den
taxa som nu föreslås är avsedd att passa de specifika förhållanden som rör just Alingsås
kommun.

2.2.

Syftet med ny reviderad taxa

Syftet med aktuellt förslag är att erhålla en uppdaterad, rimlig och lättförståelig taxa för såväl
den som betalar avgiften som för handläggaren i ärendet. Avgifterna ska även vara skäliga
utifrån lydelsen i Avgiftslagen:
”Avgiften skall vara skälig med hänsyn till ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel,
kommunens kostnader med anledning av upplåtelsen och övriga omständigheter.”
Avgifterna ska ta hänsyn till en markupplåtelses både positiva och negativa verkningar för
såväl nyttjaren som övriga allmänheten och kommunen i stort. Det är även önskvärt att
avgifterna bidrar till en bättre täckning av kommunens kostnader som följer av en
markupplåtelse. Här avses kostnader för handläggning och administration.

2.3.

Särskild utredning om torgtaxa och foodtrucks

Taxan för torghandel behandlas inte i denna utredning. En översyn av torgtaxan kan med
fördel göras i samband med en utredning av tillfällig matförsäljning från fordon sk. foodtrucks
i Alingsås. Stora torget och Lilla torget, som även berör torghandeln, är två av flera offentliga
platser som bör utredas för denna typ av försäljning.
I dagsläget har kommunen under en provperiod godkänt en foodtruck på offentlig plats i
väntan på ytterligare utredning. Fler näringsidkare har visat intresse för att bedriva sådan
verksamhet i stadskärnan. Behov finns således av att se över hur kommunen ska förhålla sig
till denna typ av försäljning. I en sådan utredning bör bl.a. val av lokalisering, rimliga avgifter,
konkurrensaspekter m.m. beaktas. Om foodtrucks ska tillåtas i kommunen bör nästa steg
innefatta framtagande av en strategi med tydliga riktlinjer som är hållbar för såväl näringslivet
som för allmänheten.
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3. Jämförelser och synpunkter
3.1. Jämförelse med andra kommuner
Jämförelse har gjorts med åtta närliggande kommuner i Västra Götalandsregionen;
Vänersborg, Lidköping, Varberg, Mariestad, Kungälv, Borås, Trollhättan och Göteborg.
Jämförelse har även gjorts med fyra kommuner utanför regionen med likvärdigt invånarantal;
Piteå, Enköping, Västervik och Ängelholm. Jämförelse har således skett med kommuner i
olika delar av landet och med varierande storlek på huvudtätort och i antal invånare för att få
en så god bild som möjligt av alternativa taxor.
Det kan konstateras att det skiljer sig kraftigt hur kommunerna valt att dela upp och vad som
ingår i respektive kategori samt om en avgifterna anges per m², per dag, vecka, månad eller
år. Det skiljer sig även om kommunerna har valt att dela upp avgifter utifrån hög- och
lågsäsong, inom eller utanför centrum samt om minimiavgifter ska tas ut för handläggning.
Det är därmed komplext att göra en fullständig jämförelse med Alingsås kommuns taxa.
Generellt sett är det dock inga större skillnader i avgiftsnivåer jämfört med övriga kommuner.
Alingsås kommuns föreslagna taxa är inte nämnvärt högre eller lägre, utan det rör sig främst
om hur avgifterna fördelats mellan de olika kategorierna. Exempelvis är avgifter för
Försäljning är i de flesta fall något lägre i Alingsås, särskilt under högsäsong. Vad gäller
Evenemang är avgiften generellt sett något lägre i Alingsås, främst när det gäller inträdesfria
evenemang. Det beror dock på hur stor yta arrangören använder om det blir dyrare eller
billigare jämfört med andra kommuner. Avgifter för Övriga ändamål har en större variation.
Fler avgifter under kategorin är något högre i Alingsås. Avgifter för avstängningar skiljer stort
mellan jämförande kommuner, både avseende kostnadsnivå och valet att ta ut en avgift eller
inte. Vi bedömer att den föreslagna taxan ligger på en rimlig nivå i jämförelse med övriga
kommuner, sett utifrån Alingsås kommuns specifika förutsättningar.

3.2. Synpunkter från Fastighetsägarna och Alingsås handel
Dialog har förts om generella principer kring förslagen taxa med representanter från
organisationerna Fastighetsägarna och Alingsås handel. Synpunkter som framfördes var att
man ser positivt på att taxan tar hänsyn till de gynnsamma aspekter som vissa upplåtelser
bidrar med för stadens trivsel, främst vad gäller uteserveringar och försäljning utanför butik
samt att uppdelning av avgifter sker i hög- respektive lågsäsong. I övrigt inga ytterligare
synpunkter på avgifterna eller taxans uppdelning i sig.
Synpunkter framfördes rörande helhetsgreppet kring förenklade och förbättrade processer
vid tillståndshanteringen i sig. Det är viktigt med en objektiv bedömning av
tillståndsansökningar och hur avgifter sätts samt att det är tydligt vad som gäller för samtliga
näringsidkare. En uppfattning är att exempelvis vissa butiksägare fått godkänt att använda
en ytstorlek utanför verksamheten utan avgift, medan andra blivit nekade tillstånd, fått
godkänt att nyttja en annan ytstorlek och/eller fått betala. Det är dock viktigt att poängtera att
olika platser/gator/trottoarer har olika förutsättningar och man behöver bedöma dem från fall
till fall (kommunens anmärkning).
Det framfördes även önskemål om att se över möjligheten att samordna flera näringsidkares
tillstånd för ett särskilt område, till exempel Kungsgatan, under en längre tidsperiod för att
förenkla för både nyttjarna och kommunens handläggning. Det vore även positivt om
kommunens planerade gatuarbeten i det specifika området kunde synkroniseras med
näringsidkarnas behov av att nyttja offentlig plats, till exempel vid renovering av husfasader.
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4. Förslag till reviderad taxa
4.1. Föreslagna förändringar
Gällande taxa från 2012 framgår av bilaga 1. Förslag till ny taxa framgår av bilaga 2.
Med stadskärnan menas den del av Alingsås tätort som omfattas av zonparkeringsförbudet
dvs. inom Västra Ringgatans östra sida, Norra Ringgatans norra sida (inklusive allén),
Stationsgatan, Stationsplan och Vänersborgsvägens västra sida. Karta enligt bilaga 3.
Generellt sett föreslås avgifterna för kategori A Försäljning bli lägre jämfört med gällande
taxa, medan övervägande antal avgifter under C Övriga ändamål blir högre. Avgifter för
kategori B Övriga kommersiella ändamål höjs avseende affischtavlor och tillfällig affischering
medan avgiften för evenemang varierar beroende på om det krävs inträde eller inte samt hur
lång tid och ytstorlek som tas i anspråk. Avgifter för kategori D Avstängningar blir högre för
totalavstängningar av gata medan övriga avstängningar varierar beroende på hur lång
avstängningstiden är.
Förändringarna förklaras för varje separat avgiftstyp nedan.

4.2. A Försäljning
Avgifterna under denna kategori avser försäljning utanför butik, tillfällig försäljning och
uteservering. Dessa kategorier utgör för de flesta ett trevligt inslag i stadsmiljön, bidrar till en
levande stadskärna och till kommunens attraktivitet i stort för såväl kommunbefolkningen
som för besökare utifrån och näringsidkare. Avgifterna föreslås därför i de flesta fall bli något
lägre jämfört med gällande taxa, dock beroende på hur stor yta och tid det rör sig om.

Ingen uppdelning inom stadskärnan och utanför
Kategori A Försäljning har i gällande taxa delats upp i avgifter inom och utanför stadskärnan.
Vi bedömer att försäljning idag främst berör stadskärnan, då det är ytterst få näringsidkare i
övriga delar av kommunen som har uteservering eller annan försäljning på specifikt offentlig
plats. Denna typ av avgift bör dock enligt vår bedömning inte göra en konkurrensmässig
värdering i om en näringsidkare exempelvis önskar bedriva verksamhet med uteservering på
Kungsgatan i stadskärnan eller på offentlig mark i Stadsskogen. Andra faktorer såsom
lokaliseringen i sig kan ha påverkan på verksamhetens konkurrensmöjligheter. Därmed bör
taxan förenklas så att avgifterna är desamma oavsett vilket område i staden det gäller.

Högsäsong och lågsäsong
Kategori A Försäljning har delats in i avgifter under högsäsong respektive lågsäsong. Med
högsäsong avses 1 april – 31 oktober och lågsäsong 1 november – 31 mars. Högsäsong
innefattar därmed de månader som det bedöms finnas störst intresse för såväl försäljning av
varor utanför butik som uteserveringar. Det har bland annat visats intresse från näringsidkare
att kunna ha uteservering och försäljning under evenemanget Lights in Alingsås och därför
ingår även september och oktober utöver vår- och sommarmånaderna i begreppet
högsäsong. Kostnaden blir för de flesta lägre under högsäsong än lågsäsong, om
näringsidkaren nyttjar hela den aktuella säsongen.
Exempel på olika typer av försäljning framgår av följande tabell. Bär - och korvförsäljning är
vanligt förekommande försäljningstyper som i föreslagen taxa faller under A2 Tillfällig
försäljning. Dessa försäljningstyper har dock tidigare tolkats som A2 Försäljning max 4 m² i
gällande taxa. I tabellen framgår därför även vad kostnaden för dessa typer av försäljning
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faktiskt är idag (A2). Exempel visas för en försäljning som sker 2 gånger i veckan respektive
6 gånger i veckan (söndag undantaget). Kostnaden för tillfällig försäljning blir således högre
eller lägre jämfört med A2 idag beroende på hur ofta försäljningen sker.
A Försäljning

Försäljning, utanför
butik, 4 m²
(högsäsong
7 månader)

Gällande taxa

Förslag ny taxa

Skillnad kostnad

Skillnad per dag

4 900 kr
(A2)

1 200 kr
(A1)

3 700 kr (-)

17, 62 kr (-)

300 kr (-)

37,50 kr (-)

----------------------1 600 kr (-)

----------------------200 kr (-)

500 kr (+)

20,83 kr (+)

----------------------4 800 kr (-)

----------------------200 kr (-)

450 kr (-)

2,14 kr (-)

Tillfällig försäljning
(2 ggr/vecka under
1 månad)

700 kr
(A2)
-------------------2 000 kr
(A4)

Tillfällig försäljning
(6 ggr/vecka under
1 månad)

700 kr
(A2)
------------------6 000 kr
(A4)

Uteservering, 30 m²
(högsäsong
7 månader)

400 kr
(A2)

1 200 kr
(A2)

9 450 kr
(A3)

9 000 kr
(A3)

Tabell 2. Försäljning. (-) innebär en lägre kostnad jämfört med idag och (+) en högre kostnad.
Kategori i gällande taxa och föreslagen taxa anges inom parentes.

A1. Försäljning
A1 avser försäljning och varuexponering som näringsidkaren har utanför sin butik eller
verksamhet. Avgiften är angiven per m² för att ge en mer rättvis och rimlig kostnad beroende
på hur stor plats som tas i anspråk. Ju större yta som används, ju högre summa betalar
näringsidkaren. Det är en lägre veckokostnad under högsäsong.

A2. Tillfällig försäljning
A2 avser tillfällig försäljning av varor som exempelvis korv-, bär- och fruktförsäljning. Avgiften
sänks jämfört med A4 Tillfällig försäljning i gällande taxa. Maxyta utökas från 4 m² till 5 m².
Avgiften anges i kr per dag.

A3. Uteservering
Avgiften är densamma som A1 och är angiven per m² för att ge en mer rättvis och rimlig
kostnad beroende på hur stor plats som tas i anspråk. Det är en lägre veckokostnad under
högsäsong.

4.3. B Övriga kommersiella ändamål
Avgifterna avser evenemang, affischtavlor och tillfällig affischering vid kampanj/evenemang.
Vid framtagandet av föreslagna avgiftsnivåer har beaktats att särskilt evenemang är en viktig
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faktor för att lyfta stadskärnans attraktivitet, öka trivseln samt bidra positivt till Alingsås
varumärke och turistutveckling. Det finns dock ett behov av att ändra avgifterna för denna
kategori så att nivåerna är mer rimliga jämfört med idag. Föreslagen taxa innebär därför att
avgiften blir lägre för vissa evenemang och högre för andra, beroende på hur stor yta som
används och om evenemanget är inträdesbelagt eller inte.
Avgifter för affischtavlor och tillfällig affischering höjs jämfört med gällande taxa.

Ingen uppdelning inom stadskärnan och utanför
Kategori B har i gällande taxa delats upp i avgifter inom och utanför stadskärnan. Vi bedömer
att det inte finns något behov av en sådan uppdelning, utan man bör istället förenkla
avgiftsnivåerna. Det kan röra sig om allmänna platser som ligger såväl utanför som inne i
stadskärnan. Exempel är Stora Torget, Lilla Torget, Åmanska parken, Savannen, allén längs
Norra Strömgatan, Plantaget och Nolhaga park. Bedömning av platsens lämplighet för ett
enskilt specifikt evenemang görs i samband med yttrande över ansökan om tillstånd.

B1 och B2. Evenemang - inträdesfritt eller inträdesbelagt
I kategorin ingår olika typer av evenemang. Några exempel på evenemang som hållits de
senaste åren är stadsfestival (Potatisfestivalen), loppmarknad (Alléloppisen), andra
marknader och tillställningar (Barnkalaset), marknadsföring av produkt/företag samt
konserter och musikframträdanden (Sommaronsdagar, Diggiloo).
Avgiften för evenemang har delats upp utifrån om platsen nås endast av betalande besökare
eller om det är öppet för allmänheten i stort. Ett evenemang som är av mer kommersiell art
med inträde och som stänger av platsen för övrig allmänhet, är mer begränsande än där
platsen är öppen och tillgänglig för alla. Avgiften för ett inträdesbelagt evenemang är därför
högre än om evenemanget är inträdesfritt. Arrangemang vars huvudsyfte är att marknadsföra
produkter eller företag faller under kategori B2 Evenemang inträdesbelagt.
Avgifterna är angivna per m² och dag för att ge en mer rättvis och rimlig kostnad beroende
på hur stor yta och tid som tas i anspråk. Ju större yta som används, ju högre summa betalar
arrangören. Kostnaden blir således lägre för ytmässigt små evenemang jämfört med
gällande taxa. Kostnaden för ytmässigt stora evenemang blir högre jämfört med gällande
taxa.
Vid större evenemang där ytstorlek är svår att definiera, får avgiften bedömas från fall till fall i
ett särskilt avtal. Ett exempel är en stadsfestival såsom Potatisfestivalen där flera platser i
staden nyttjas. Utgångspunkten är dock att bedömning görs med taxan som grund.
Avgifterna avser antalet dagar då evenemanget hålls. Tid för upp- och nedmontering på
platsen beläggs med avgift C6 Annat användande av offentlig plats i föreslagen taxa.
Exempel: Ett musikframträdande med inträde ska ske på fredag. Arrangören behöver nyttja
platsen redan på torsdag för att iordningställa scenen m.m. På lördag morgon monteras
scenen ner och platsen återställs. Arrangören betalar enligt föreslagen taxa avgift B2 för
fredagen och avgift C6 för torsdag och lördag.
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Skillnad i kostnad mellan gällande och föreslagen taxa utifrån specifika ytstorlekar (platser)
framgår av följande tabell. I de framtagna exemplen nyttjas hela platsens yta. I praktiken kan
behovet endast vara att nyttja del av en plats, vilket påverkar kostnaden. Ju större yta som
används, ju högre blir kostnaden för arrangören.
B Evenemang
1 dag

Stora torget
2100 m²

Gällande
taxa
B1

Förslag
Skillnad
Inträdesfritt kostnad
(1 kr/m²) B1

Förslag
Inträde
(2 kr/m²) B2

Skillnad
kostnad

3 500 kr

2 100 kr

1400 kr (-)

4 200 kr

700 kr (+)

Åmanska
parken
3800 m²

3 500 kr

3 800 kr

300 kr (+)

7 600 kr

4 100 kr (+)

Lilla torget
röda ytan
300 m²

3 500 kr

300 kr

3200 kr (-)

600 kr

2 900 kr (-)

2 000 kr

4 000 kr

2 000 kr (+)

8 000 kr

6 000 kr (+)

2 000 kr

1 600 kr

400 kr (-)

3 200 kr

1 200 kr (+)

2 000 kr

1 500 kr

500 kr (-)

3 000 kr

1 000 kr (+)

2 000 kr

5 400 kr

3 400 kr (+)

10 800 kr

8 800 kr (+)

Nolhaga park
söder om
lekplats
4000 m²
Nolhaga park
vid
boulebanan
1600 m²
Plantaget
mitten
1500 m²
Savannen
norra delen vid
parkering
5400 m²

Tabell 3. Evenemang på angiven plats. (-) innebär en lägre kostnad jämfört med idag och (+) en
högre kostnad. Kategori i gällande taxa och föreslagen taxa anges som B1 och B2.

B3 och B4. Affischtavlor och Tillfällig affischering vid kampanj/evenemang
Avgift för affischtavlor har höjts från 3500 kr till 5 500 kr per år och styck. Avgift för tillfällig
affischering har höjts från 700 kr till 1 200 kr per vecka.

10
Sida 29 av 78

Avgiftstyp Informationsstånd har tagits bort
Avgift för informationsstånd har tagits bort i den föreslagna taxan. Vi bedömer att denna
kategori kan avgiftsbeläggas via övriga avgiftstyper.

4.4. C Övriga ändamål
Avgifterna avser byggnadsställning, upplag och bodar, container, skylift, rullställning, byggeller hänvisningsskyltar och annat användande av offentlig plats. Samtliga ändamål i denna
kategori bidrar i flertalet fall till en tillfällig störning på den offentliga platsen. Bland annat kan
det innebära att trottoarer och gator blockeras eller i vart fall försämras framkomligheten för
gående, cyklister och/eller förare av motorfordon. Dessutom kan det upplevas som att
platsen påverkas negativt utseendemässigt och blir mindre trevlig att vistas på under
upplåtelsetiden. Vår bedömning är att avgiftsnivåerna i gällande taxa för dessa ändamål
ligger i underkant i förhållande till den störning som de orsakar. Avgifterna har därför höjts i
föreslagen taxa, förutom för byggnadsställning (C1, gångpassage) samt bygg- och
hänvisningsskyltar (C4) utanför stadskärnan.

Fortsatt uppdelning inom stadskärnan och utanför
Kategori C är uppdelad i avgifter inom stadskärnan och utanför likt gällande taxa. När det
gäller dessa typer av ändamål bör det vara en skillnad mellan att nyttja offentlig plats i
centrum jämfört med ett mer perifert område. Allmänheten påverkas ofta negativt i högre
grad i de centrala delarna jämfört med ytterområden, exempelvis vad gäller trafikens
framkomlighet.

C1 och C2 Byggnadsställningar – inkräktar på gångpassage eller inte
Avgiften för byggnadsställningar har angivits utifrån gångtrafikantens möjlighet att passera
under ställningen på trottoaren eller inte. Entreprenörer som använder sig av
byggnadsställningar som inte inkräktar på möjligheten till passage på trottoar bör premieras,
då störningen blir lägre för allmänheten. Avgift C1 i förslaget är därför lägre jämfört med
övriga byggnadsställningar C2. I C2 ingår även avgift för upplag och bodar som även de i
större utsträckning bidrar till en störning.

Möjlighet att korta ner upplåtelsetiden och minska kostnaderna
Avgifterna för byggnadsställningar, upplag och bodar har även angetts per vecka i föreslagen
taxa istället för per månad. Förvaltningen bedömer att tiden för att upplåta mark för dessa
typer av ändamål under senare år i flera fall varit längre än nyttjarens egentliga behov för att
utföra sitt arbete. Störningen för allmänheten har därmed även blivit tidsmässigt onödigt lång.
Avsikten med att ange kostnad per vecka är att avgifterna i möjligaste mån utgör incitament
för nyttjaren att öka effektiviteten och därmed korta ner upplåtelsetiden. Vid en jämförelse
med nu gällande taxa innebär föreslagna avgifter att kostnaderna för nyttjaren ökar om
tidsbehovet är densamma. Om de nya avgifterna bidrar till att korta ner upplåtelsetid, kan vi
anta att det i förlängningen innebär att kostnaderna för nyttjaren inte ökar så mycket jämfört
med dagens avgifter.
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Exempel på skillnad i kostnad för en byggnadsställning med eller utan fri gångpassage i
stadskärnan och utanför, framgår av följande två tabeller:
C Byggnadsställning
Stadskärnan

Gällande taxa

Förslag ny taxa

Skillnad kostnad

Skillnad per dag

Fri gångpassage
60 m² (3 mån)

2 520 kr
(C1)

2 880 kr
(C1)

360 kr (+)

4,29 kr (+)

Övrig 60 m² (3 mån)

2 520 kr
(C1)

5 760 kr
(C2)

3 240 kr (+)

38,57 kr (+)

Tabell 4. Byggnadsställning i stadskärnan. (-) innebär en lägre kostnad jämfört med idag och (+) en
högre kostnad. Kategori i gällande taxa och föreslagen taxa anges inom parentes.

C Byggnadsställning
Utanför stadskärnan

Gällande taxa

Förslag ny taxa

Skillnad kostnad

Skillnad per dag

Fri gångpassage
60 m² (3 mån)

2 520 kr
(C1)

2 160 kr
(C1)

360 kr (-)

4,29 kr (-)

Övrig 60 m² (3 mån)

2 520 kr
(C1)

3 600 kr
(C2)

1 080 kr (+)

18,86 kr (+)

Tabell 5. Byggnadsställning utanför stadskärnan. (-) innebär en lägre kostnad jämfört med idag och
(+) en högre kostnad. Kategori i gällande taxa och föreslagen taxa anges inom parentes.

C3. Container, skylift, rullställning m.m.
Avgiften har höjts med 200 kr per vecka utanför stadskärnan och med 500 kr per vecka inom
stadskärnan.

C4. Bygg- eller hänvisningsskyltar
Avgiften har sänkts med 100 kr per månad utanför stadskärnan och höjts med 100 kr per
vecka inom stadskärnan.

C5. Annat användande av offentlig plats
Avgiften höjs från 700 till 800 kr per tillfälle, oavsett om det är inom eller utanför stadskärnan.
Ett exempel på annat användande som ges tillstånd för i dagsläget är tidningsställ
(gratistidningen Metro). Användning av plats för upp- och nedmontering vid evenemang kan
även falla inom denna kategori.
4.5. D Avstängningar
Avgifter för avstängningar regleras i dagsläget via särskilda bestämmelser från 2006-04-01,
se sida 3. I förslaget har dessa avgifter lagts till i taxan för att samla samtliga avgifter som
berör offentlig plats. Avgifterna har förenklats i föreslagen taxa.
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Avstängningar innebär en störning för allmänheten och framkomligheten för trafiken. I
föreslagen taxa sker en uppdelning i totalavstängning av gata med omledning av trafik som
följd samt övrig avstängning. Vid upplåtelser för försäljning, övriga kommersiella ändamål
och övriga ändamål betalar nyttjaren för ytan enligt kategori A, B eller C. Endast vid
totalavstängning av gata kan tilläggsavgift D1 tillkomma för dessa.
Vid tillfällen då avstängning behöver ske under lång tidsperiod, får särskilt avtal ingås med
entreprenören med taxan som grund.
Avgifter för avstängning betalas i efterskott, det vill säga efter att arbetet är klart och
avstängningsmaterial tagits bort från platsen. Avgifter kan tillkomma för kommunens material
och arbetstid i samband med avstängningar enligt en separat prislista.
Det är entreprenörens ansvar att kontakta blåljusmyndigheter, kollektivtrafik och
avfallshantering vid avstängning.
D1. Totalavstängning av gata, omledning av trafik
Totalavstängning innebär att gatan inte kan trafikeras under pågående arbete. Trafiken
behöver därmed ledas om, vilket kan innebära en stor störning på såväl den aktuella platsen
som omkringliggande områden där trafiken tillfälligt kan öka med trängsel som följd.
Avgiften delas upp utifrån om avstängningen har en större eller mindre trafikpåverkan.
Bedömning görs från fall till fall. Det gäller oavsett om det avser en gata i de centrala delarna
av staden eller utanför. Avgiften sätts till kronor per dag för att i möjligaste mån fungera som
ett incitament till att effektivisera arbetet och korta ner avstängningstiden.
D2. Övrig avstängning
Övrig avstängning avser tillfällen där framkomlighet är möjlig och polistillstånd inte krävs för
markupplåtelse, exempelvis grävning, schaktning, filminspelningar och provtagning vid
geologiska undersökningar.
Särskilt tillstånd krävs vid grävning och schaktning i kommunens mark, vilket handläggs och
beslutas av kommunen. Utfärdandet av ett grävtillstånd är i dagsläget avgiftsfritt. En
grundavgift för avstängningen tas ut för att täcka del av administrationskostnaderna.
Avgiften delas upp utifrån om avstängningen har en större eller mindre trafikpåverkan.
Bedömning görs från fall till fall. Det gäller oavsett om det avser en gata i de centrala delarna
av staden eller utanför. Avgiften sätts till kronor per dag för att i möjligaste mån fungera som
ett incitament till att effektivisera arbetet och korta ner avstängningstiden.

4.6. Verksamheter i ideell sektor
Av gällande taxa framgår att det inte tas ut någon avgift för politiska organisationer, ideella
föreningar, skolklasser och välgörenhetsorganisationer som har godkänts som 90kontoinnehavare. Samma lydelse kvarstår i föreslagen taxa.
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4.7. Allmänna bestämmelser för avgifter
Utöver de förändringar som föreslås ovan, görs förtydliganden av allmänna bestämmelser
enligt följande:
















Hur stor avgiften blir beror på vilken typ av ändamål upplåtelsen avser. Taxan är
uppdelad i fyra olika kategorier: A. försäljning, B. övriga kommersiella ändamål, C.
övriga ändamål och D. avstängningar. Avgifterna för kategori A är uppdelat i
lågsäsong (1 november – 31 mars) och högsäsong (1 april - 31 oktober). Avgifterna
för kategori C är uppdelat inom stadskärnan och utanför stadskärnan. Med
stadskärnan menad den del av Alingsås tätort som omfattas av
zonparkeringsförbudet, se bifogad karta. Kategori D är uppdelat i om avstängningen
har en liten eller stor påverkan på trafiken.
Avgifterna avser påbörjad dag, vecka eller månad.
Ansökan om tillstånd beviljas inte om avgifter för tidigare upplåtelse eller andra
kostnader till kommunen inte är betalda.
Avgifter för kategori A, B och C ska betalas i förskott. Avgiften ska betalas oavsett om
platsen har börjat användas eller inte. Avgift för kategori D betalas i efterskott.
Avgifterna är momsbefriade enligt nuvarande lagstiftning. Om reglerna om moms
ändras ska avgifterna justeras.
Minimiavgifter eller grundavgift innefattar administrativa kostnader såsom
handläggning av ärendet.
För politiska organisationer, ideella föreningar, skolklasser och
välgörenhetsföreningar som har godkänts som 90-kontoinnehavare tas ingen avgift
ut.
Användaren av platsen är skyldig att återställa marken i det skick den hade före
upplåtelsen. Om det uppstår skador vid användandet kan kostnader tillkomma för
återställande.
Om anläggningen kräver bygglov kan andra avgifter och/eller avtal tillkomma och då
komplettera eller ersätta avgifterna i denna taxa.
Om större yta används än vad som medgivits i tillståndet eller om ytan har använts
under tider då tillstånd saknas, ska anläggningen omgående tas bort eller tredubbel
avgift tas ut. Kommunen ska uppmärksamma användaren att tillstånd krävs eller har
överskridits.
Om tillstånd söks i efterhand tas 3 gånger avgift ut för den tid som tillståndet saknats.
Vid vissa platsupplåtelser kan flera avgifter i taxan tillämpas.
Endast i undantagsfall får avsteg från taxan göras om det leder till orimliga avgifter.
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Bilaga 1. Gällande taxa

TAXA FÖR UTTAGANDE AV AVGIFT FÖR OFFENTLIG PLATS I ALINGSÅS KOMMUN
Gäller mellan 2012-07-01 till 2012-12-31
A
A1
A2
A3
A4

Försäljning
Försäljning större än 4 m²
Försäljning max 4 m²
Uteservering
Tillfällig försäljning max 4 m²

Avgift
2000 kr/mån
700 kr/mån
45 kr/m2*mån
250 kr/dag

Avgift inom Alingsås stadskärna Minimiavgift
3500 kr/mån
700 kr
1100 kr

B
B1
B2
B3
B4
B5

Övriga kommersiella ändamål
Evenemang inom avstängt område
Evenemang inom icke-avstängt område*
Affischtavlor
Tillfällig affischering vid kampanj**
Informationsstånd (max 10 m²)

2000
250
3500
700
250

3500 kr/dag
400 kr/vecka

C
C1
C2
C3
C4

Övriga ändamål
Upplag, bodar, byggnadsställningar
Container, skylift, rullställning mm
Bygg- eller hänvisningsskyltar
Annat användande av offentlig plats

14
300
700
700

kr/dag
kr/vecka
kr/år och styck
kr/vecka
kr/dag
kr/m2*mån
kr/vecka
kr/mån
kr/tillfälle

*Gäller per använd plats
**Affischering på allmän mark med kommunalt huvudmannaskap får bara ske på särskilt anvisade platser
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700 kr
700 kr

700 kr
450 kr

- Avgiften räknas om vid den 1 januari varje år enligt KPI för oktober föregående år. Basmånad är juli 2012.
- I undantagsfall får avsteg från taxan göras om det leder till orimliga avgifter.
- För politiska organisationer, ideella föreningar, skolklasser och välgörenhetsföreningar som har godkänts som 90kontoinnehavare tas ingen avgift ut.
- Kostnader som tillkommer för exempelvis trafikanordningar ingår inte i avgiften.
- Om kostnader uppkommer för återställande av skador som orsakats vid användandet av kommunens mark tillkommer detta
utöver avgiften.
- Ansökan beviljas inte om avgift för tidigare år inte är betald.
- Om större yta än vad som medgivits används eller ytan används under tider då tillstånd saknas ska anläggningen flyttas eller
tredubbel avgift tas ut för överskridandet. Kommunen måste dock göra användaren uppmärksam på att tillstånd krävs eller har
överskridits.
- Om tillstånd söks i efterhand tas tredubbel avgift ut för den tid tillstånd saknats.
- Med stadskärnan menas den del av tätorten som omfattas av ”Fördjupning av översiktsplanen för stadskärnan” antagen av
kommunfullmäktige 2001-03-28.
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Bilaga 2. Förslag reviderad taxa

TAXA FÖR UTTAGANDE AV AVGIFT FÖR OFFENTLIG PLATS I ALINGSÅS KOMMUN
Gäller 2019Avgift lågsäsong*

Avgift högsäsong*

A
A1
A2
A3

Försäljning
Försäljning
Tillfällig försäljning (max 5 m²)
Uteservering

B
B1
B2
B3
B4

Övriga kommersiella ändamål
Evenemang inträdesfritt
Evenemang inträdesbelagt**
Affischtavlor fasta
Tillfällig affischering vid
kampanj/evenemang***

Övriga ändamål
Byggnadsställning****
Byggnadsställning övrig, upplag, bodar
Container, skylift, rullställning m.m.
Bygg- eller hänvisningsskyltar
Annat användande av offentlig plats

Avgift utanför
stadskärnan
3 kr/m² och vecka
5 kr/m² och vecka
500 kr/ vecka
600 kr/ månad
800 kr/tillfälle

Avgift inom stadskärnan

C
C1
C2
C3
C4
C5

D

Avstängningar

Avgift vid mindre
trafikpåverkan

Avgift vid större
trafikpåverkan

D1
D2

Totalavstängning av gata, omledning av trafik
Övrig avstängning*****

25 kr/m² och vecka
50 kr/dag
25 kr/m² och vecka

300 kr/m² och säsong
50 kr/ dag
300 kr/m² och säsong

Avgift

Minimiavgift
500 kr
500 kr

1 kr/m² och dag
2 kr/m² och dag
5 500 kr/år och styck
1 200 kr/vecka

2 000 kr/dag
100 kr/ dag
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4
8
800
800
800

kr/m² och vecka
kr/m² och vecka
kr/vecka
kr/månad
kr/tillfälle

5 000 kr/dag
200 kr/dag

Minimiavgift
500 kr
500 kr

Grundavgift
600 kr

* Högsäsong avser 1 April -31 Oktober och lågsäsong 1 november -31 mars.
** Inom avgränsat område som endast nås av betalande besökare, avstängt för övrig allmänhet. Avser även arrangemang vars huvudsyfte är
marknadsföring av produkt/företag
*** Affischering på allmän mark med kommunalt huvudmannaskap får bara ske på särskilt anvisade platser.
****Byggnadställning som inte inkräktar på möjlig gångpassage på trottoar.
*****Avser avstängning vid tillfällen då polistillstånd inte krävs.

-

-

Med stadskärnan menas den del av Alingsås tätort som omfattas av zonparkeringsförbudet.
Avgifterna avser påbörjad dag, vecka eller månad.
Ansökan om tillstånd medges inte om avgifter för tidigare upplåtelse eller andra kostnader till kommunen inte är betalda.
Avgift enligt särskilt avtal vid stadsfestival eller liknande större evenemang där ytstorlek är svårdefinierad. Avgift för avstängning enligt
särskilt avtal vid längre tidsperioder Bedöms med taxan som grund.
Avgifter för kategori A, B och C ska betalas i förskott. Avgiften ska betalas oavsett om platsen har börjat användas eller inte efter att
tillstånd getts. Avgift för kategori D betalas i efterskott.
Avgifter kan tillkomma för kommunens material och arbetstid i samband med avstängningar enligt separat prislista.
Avgifterna är momsbefriade enligt nuvarande lagstiftning. Om reglerna om moms ändras ska avgifterna justeras.
Minimiavgifter eller grundavgift innefattar administrativa kostnader såsom handläggning av ärendet.
För politiska organisationer, ideella föreningar, skolklasser och välgörenhetsföreningar som har godkänts som 90-kontoinnehavare tas
ingen avgift ut.
Användaren av platsen är skyldig att återställa marken i det skick den hade före upplåtelsen. Om det uppstår skador vid användandet
kan kostnader tillkomma för återställande.
Om anläggningen kräver bygglov kan andra avgifter och/eller avtal tillkomma och då komplettera eller ersätta avgifterna i denna taxa.
Om större yta används än vad som medgivits i tillståndet eller om ytan har använts under tider då tillstånd saknas, ska anläggningen
omedelbart tas bort eller tredubbel avgift tas ut. Kommunen ska uppmärksamma användaren att tillstånd krävs eller har överskridits.
Om tillstånd söks i efterhand tas 3 gånger avgift ut för den tid som tillståndet saknats.
Vid vissa platsupplåtelser kan flera avgifter i taxan tillämpas.
Endast i undantagsfall får avsteg från taxan göras om det leder till orimliga avgifter.

-

Det är entreprenörens ansvar att kontakta blåljusmyndigheter, kollektivtrafik och avfallshantering vid avstängning.
En översyn av antagen taxa ska göras vart 3:e år för eventuella ändringar och tillägg.

-
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Bilaga 3. Alingsås stadskärna

Stadskärnan avser markerat område inom:
Västra Ringgatans östra sida, Norra Ringgatans
norra sida (inkl. allén), Stationsgatan,
Stationsplan och Vänersborgsvägens västra
sida.
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Sotningstaxa 2019
6
2019.347 KS

Sida 39 av 78

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-05-13

§ 82 2019.347 KS

Sotningstaxa 2019
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att besluta om taxa för sotning under perioden 1 juli 2019 till och
med 30 juni 2021. Sotningstaxa är ett uttag av avgifter för kommunala prestationer som
kommunfullmäktige ska besluta om i enlighet med 5 kap. 1 § 2 p. kommunallagen.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 26 april 2019 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Föreslagen sotningstaxa har tagits fram i samband med tecknande av avtal efter
upphandling av sotningstjänster. Avtalet medger justering av taxa enligt sotningsindex under
avtalsperioden. Den föreslagna sotningstaxan innebär bland annat att sådan justering kan
ske utan beslut av kommunfullmäktige.

Förslagen taxa ersätter nu gällande taxa för sotning, antagen av kommunfullmäktige den 29
november 2017, § 239.
Föreslagen sotningstaxa återfinns i bilaga i ärendet.
Förslag till beslut:
Sotningstaxa fastställs att gälla från den 1 juli 2019 till och med den 30 juni 2021.
Sotningstaxan tillåts indexjusteras med sotningsindex.
Sotningstaxa ersätter nu gällande sotningstaxa, antagen av kommunfullmäktige den 29
november 2017, § 239.
Arbetsutskottet har den 8 maj 2019, § 68 beslutat att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen
för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Sotningstaxa fastställs att gälla från den 1 juli 2019 till och med den 30 juni 2021.
Sotningstaxan tillåts indexjusteras med sotningsindex.
2. Sotningstaxa ersätter nu gällande sotningstaxa, antagen av kommunfullmäktige den 29
november 2017, § 239.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida40
1 av
av178

Utdragsbestyrkande

Sotning (KS 2018-693)
Priserna inkluderar samtliga tillkommande kostnader så som administrativa kostnader, rengöringskemikalier, eventuellt skyddsmaterial samt fordon/transporter.
Angivna priser i bilagan är SEK
Timpris
Minutpris
Samtliga priser är exklusive moms

387 kr
6,45

Grundavgift
Prismatris

15,5 min
Specifikation
Värmepanna med normaleffekt högst 60 kW, olja
Värmepanna med normaleffekt högst 60 kW, olja - miljö
Värmepanna med normaleffekt högst 60 kW, fast bränsle
Värmepanna med normaleffekt högst 60 kW, fast bränsle - miljö
Värmepanna med normaleffekt högst 60 kW, fast bränsle - pellets
Pelletspanna
Braskamin - primär eller sekundär
Kamin - primär eller sekundär
Pelletskamin - primär eller sekundär
Bastukamin
Lokal eldstad - öppen spis, primär eller sekundär
Lokal eldstad - öppen spis insats, primär eller sekundär
Kakelugn - primär eller sekundär
Vedspis - primär eller sekundär
Bakugn
Tilläggsavgift förbindelse- eller bikanal 1,0-2,5 m
Tilläggsavgift förbindelse- eller bikanal 2,6-5,0 m
Tilläggsavgift förbindelse- eller bikanal mer än 5,0 m
Avstötning från vind eller övervåning av vertikal kanal av högst 2,5 m längd till Imkanaler

Kvantitet
28
28
45
35
28
28
25
25
25
25
25
25
25
25
25
4
9,5
60
3

Enhet Pris
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min

6,45 kr/minut

99,98 kr

6,45
6,45
6,45
6,45
6,45
6,45
6,45
6,45
6,45
6,45
6,45
6,45
6,45
6,45
6,45
6,45
6,45
6,45
6,45

180,60 kr
180,60 kr
290,25 kr
225,75 kr
180,60 kr
180,60 kr
161,25 kr
161,25 kr
161,25 kr
161,25 kr
161,25 kr
161,25 kr
161,25 kr
161,25 kr
161,25 kr
25,80 kr
61,28 kr
387,00 kr
19,35 kr

60 min
60 min
60 min

6,45
6,45
6,45

387,00 kr
387,00 kr
387,00 kr

60 min

6,45

387,00 kr

60 min

6,45

387,00 kr

1 min

6,45

6,45 kr

53 min

6,45

341,85

Övrig viktig information:
För biträde vid soteld eller annan räddningstjänst utgår timersättning
För undersökningsarbete och utbränning utgår timersättning
För medverkan vid kursledning mm utgår timersättning
I det fall fastighetsägaren eller nyttjaren av rensningspliktigt objekt utan giltigt skäl hindrat utförandet av
arbetet på utsatt tid utgår en avgift om en (1) timersättning (timtaxa utifrån minutpris). Vid återbesök
debiteras enligt den fastställda taxan.
För arbete som utförs utom ordinarie arbetstid (07.00-17.00) utgår en (1) timersättning (timtaxa utifrån
minutpris) utöver takpriset för objektet.
För sotning av Imkanal Storkök utgår faktiskt minutpris. Generell estimerad tid för varje kök fastställs
tillsammans med Leverantören
Prisjustering
Priserna är fasta till och med 2020-06-30. Därefter har leverantören rätt att lämna in önskemål om
prisjusrering. Prisjustering sker enligt Sotningsindex. Prisjustering träder i kraft från den förste i
nästkommande månad efter Beställarens godkännande. Prisjustering får ej ske retroaktivt.
Objektspris exempel:
Pelletskamin (28 min) med bikanal 5 m (9,5 min) + grundavgift 15,5 min
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-04-26
Malin Lindholm

Kommunstyrelsen

2019.347 KS

Förslag till sotningstaxa 2019-2021
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att besluta om taxa för sotning under perioden 1 juli 2019 till och
med 30 juni 2021. Sotningstaxa är ett uttag av avgifter för kommunala prestationer som
kommunfullmäktige ska besluta om i enlighet med 5 kap. 1 § 2 p. kommunallagen.
Förvaltningens yttrande
Föreslagen sotningstaxa har tagits fram i samband med tecknande av avtal efter
upphandling av sotningstjänster. Avtalet medger justering av taxa enligt sotningsindex under
avtalsperioden. Den föreslagna sotningstaxan innebär bland annat att sådan justering kan
ske utan beslut av kommunfullmäktige.
Förslagen taxa ersätter nu gällande taxa för sotning, antagen av kommunfullmäktige den 29
november 2017, § 239.
Föreslagen sotningstaxa återfinns i bilaga.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Sotningstaxa fastställs att gälla från den 1 juli 2019 till och med den 30 juni 2021.
Sotningstaxan tillåts indexjusteras med sotningsindex.
Sotningstaxa ersätter nu gällande sotningstaxa, antagen av kommunfullmäktige den 29
november 2017, § 239.

Beslutet ska skickas till
SBN, KLK-upphandling, stabschef

Cecilia Knutsson
Stabschef

Malin Lindholm
Kommunjurist
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-04-26
Malin Lindholm

Kommunstyrelsen

2019.347 KS

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-04-26
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Naturvårdspolicy för
Alingsås kommun
7
2019.275 KS
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-05-13

§ 83 2019.275 KS

Naturvårdspolicy för Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog nuvarande Naturvårdspolicy för Alingsås kommun den 28 maj
1997 §57. Naturvårdspolicyn är i behov av uppdatering och aktualisering.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 29 april 2019 lämnat följande yttrande:
Miljöskyddsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 22 november 2018 § 69 att
godkänna förslag till ny Naturvårdspolicy i Alingsås.
Miljöskyddskontoret har i sitt yttrande beskrivit Naturvårdspolicyn som ett övergripande
kommundokument, som berör flera förvaltningar och därför bör antas av kommunfullmäktige.
Miljöskyddskontoret skriver också att en policy är en avsiktsförklaring som anger riktlinjer för
att styra beslut och uppnå önskade mål. Naturvårdspolicyn ska vara kort och koncis, vidare
förklaringar och fördjupningar utformas i kommunens Naturvårdsprogram.
Kommunledningskontoret bedömer att uppdateringen av kommunens Naturvårdspolicy är
relevant och föreslår att den ska antas.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 maj 2019, § 69.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att Naturvårdspolicy för Alingsås kommun antas.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-04-29
Simon Stefansson

Kommunstyrelsen

2019.275 KS

Naturvårdspolicy för Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog nuvarande Naturvårdspolicy för Alingsås kommun den 28 maj
1997 §57. Naturvårdspolicyn är i behov av uppdatering och aktualisering.
Kommunledningskontorets yttrande
Miljöskyddsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 22 november 2018 § 69 att
godkänna förslag till ny Naturvårdspolicy i Alingsås.
Miljöskyddskontoret har i sitt yttrande beskrivit Naturvårdspolicyn som ett övergripande
kommundokument, som berör flera förvaltningar och därför bör antas av kommunfullmäktige.
Miljöskyddskontoret skriver också att en policy är en avsiktsförklaring som anger riktlinjer för
att styra beslut och uppnå önskade mål. Naturvårdspolicyn ska vara kort och koncis, vidare
förklaringar och fördjupningar utformas i kommunens Naturvårdsprogram.
Kommunledningskontoret bedömer att uppdateringen av kommunens Naturvårdspolicy är
relevant och föreslår att den ska antas.
Ekonomisk bedömning
Kommunledningskontoret bedömer att inga ekonomiska konsekvenser uppstår vid detta
beslut
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att Naturvårdspolicy för Alingsås kommun antas.

Beslutet ska skickas till
MN

Jenny Perslow
Tillväxt- och exploateringschef

Simon Stefansson
Exploateringsingenjör

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-04-29
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MN § 69 2018-11-22
MR 2018-0662

Naturvårdspolicy för Alingsås kommun
Alingsås kommuns vision framhåller vikten av att satsa på hållbarhet och livskvalitet för alla
kommuninvånare. Hållbarhet innebär goda sociala livsbetingelser utan att utarma
ekosystemens funktioner. Att vårda och värna om naturen och dess mångfald är då en
självklart viktig uppgift för kommunens samtliga nämnder och förvaltningar. Med naturen
och dess förutsättningar som utgångspunkt kan vi tillsammans bidra till
kunskapsuppbyggnad och naturbaserade lösningar för utveckling. Naturen är ett gemensamt
ansvar och tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle.
Naturvårdspolicyn är en avsiktsförklaring och anger riktlinjer för att uppnå önskade
naturvårdsmål. Tillsammans med kommunens naturvårdsprogram utgör naturvårdspolicyn
grunden för kommunens interna naturvårdsarbete, och ska vara vägledande i nämndernas
beslut, exempelvis gällande samhällsutveckling, exploatering, utnyttjande och skötsel av
naturområden.

Kommunens policy i naturvårdsfrågor är följande:


Kommunens biologiska resurser, marken1 och vattnet2, ska bevaras i största möjliga
utsträckning, samt att de utnyttjas på ett sätt som garanterar biologisk mångfald och
ekosystemtjänsters långsiktiga funktion.
o Värdefulla naturområden med höga naturvärden, skyddsvärda biotoper och
lokaler för hotade arter ska skyddas – inte exploateras.
o Ekosystemtjänster och värdet av dessa ska integreras i beslut där så är
relevant.



Kommunen ska främja rekreation, friluftsliv och naturturism.
o En god tillgång till rik och varierad natur ska främjas och bevaras.
o Grönstrukturen i och i anslutning till tätorten ska bevaras och utvecklas.



Kommunen ska bidra till att allmänhetens kunskap om och förståelse för naturen ökar.
o God tillgång till bostadsnära naturområden och skolskogar, med goda
förutsättningar för lek och naturbaserat lärande.
o Information om naturen och naturvården i kommunen ska finnas
lättillgänglig för kommunens invånare och besökare.



Kommunens naturvårdsambitioner ska konkretiseras i ett naturvårdsprogram, som ska
utgöra underlag för kommunens fysiska planering.

Naturvårdsvision
Det ska finnas livskraftiga populationer för alla naturligt förekommande arter i Alingsås
kommun. Vi använder landskapet så att det finns en sammanhängande struktur av
naturvärdeskärnor, där arter kan spridas mellan livsmiljöer inom kommunen men också till
angränsande kommuner. Landskapet utmärks av den variation hos de olika typer av miljöer
som är möjlig utifrån de naturgivna förutsättningarna.

Revidering
Naturvårdspolicyn ska revideras minst vart femte år.

1
2

skog, jordbruksmark, våtmark, allé, parker, m.fl.
sjöar, vattendrag och grundvatten
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2018-10-30
Jenny Leonardsson
Kommunekolog

Miljöskyddsnämnden
Protokoll
2018-11-22

§ 69 2018.015 MN

Naturvårdspolicy för Alingsås kommun (MR 2018-0662)
Ärendebeskrivning
En naturvårdspolicy för kommunen antogs av kommunfullmäktige i maj 1997 (1997- 05-28
KF § 57), denna naturvårdspolicy behöver uppdateras och aktualiseras.
Beredning
Miljöskyddskontoret har i skrivelse den 9 november lämnat följande yttrande:
Ett förslag på ny naturvårdspolicy har arbetats fram, detta förslag har varit ute på remiss till
Tekniska nämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Barn- och
ungdomsnämnden, Kommunstyrelsen, Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet,
Hembygdsföreningen, Västkuststiftelsen, LRF, Antens och Mjörns
fiskevårdsområdesföreningar och Alingsås Ornitologiska Sällskap. Svar har inkommit från
Samhällsbyggnadsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Barn- och ungdomsnämnden,
Tekniska nämnden, Naturskyddsföreningen i Alingsås och Antens
fiskevårdsområdesförening. Hur dessa svar har bemötts redogörs i separat tjänsteskrivelse
som kallats ”Bemötande av inkomna remissvar”.
Miljöskyddskontorets synpunkter
En policy är en avsiktsförklaring som anger riktlinjer för att styra beslut och uppnå önskade
mål. Denna bör därför vara kort och koncis. Vidare förklaringar och fördjupningar av
Naturvårdspolicyn bör utformas i Naturvårdsprogrammet, och kopplas till Översiktsplanen.
Naturen berör samtliga förvaltningars arbete, på lite olika sätt. Men en välmående och frisk
natur gynnar hela samhället och varje enskild individ. Naturvårdspolicyn bör därmed vara
kommunövergripande och antas av kommunfullmäktige.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde 2018-11-15, § 69.
Beslut
Förslag till ny Naturvårdspolicy för Alingsås kommun godkänns.
Miljöskyddsnämndens förslag till kommunfullmäktige för beslut
Naturvårdspolicy för Alingsås kommun antas.
Expedieras till
KS, KF
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-05-13

§ 84 2019.173 KS

Ansökan om medel ur flyktingfond 2019
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 28 september 2016, § 216 om
riktlinjer för kommunens flyktingfonder. I enlighet med riktlinjerna finns möjlighet för
nämnderna att söka medel ur fonderna. Kommunfullmäktige beslutar om ianspråktagande av
fonden.
Socialnämnden har inkommit med en ansökan som behandlas i denna skrivelse.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 29 april 2019 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Riktlinjerna innebär att fonderade medel får nyttjas till satsningar med koppling till
integrationspolitiken i kommunen och som gynnar etableringen av nyanlända. Ersättningarna
får inte finansiera sådant som nämnderna erhåller kommunbidrag för. Fonderade medel ska
inte täcka underskott i verksamheten utan vid befarat underskott ska handlingsplan i första
hand upprättas och läggas fram för beslut.
Kommunfullmäktige beslutar om ianspråktagande av fonden.
Kommunledningskontoret har tagit del av ansökningarna som finns bilagt till ärendet och
gjort följande bedömningar:
Socialnämnden ansöker om 3,5 mnkr för externa vårdkostnader för två ungdomar över 18 år
med permanent uppehållstillstånd. Nämnden framhåller att det ur integrationssynpunkt är
angeläget att fortsatt erbjuda ungdomarna adekvat vård. Insatser som stärker integrationen
av nyanlända bör beviljas.
Socialnämnden ansöker även om 2,5 mnkr för ökat försörjningsstöd då nyanlända lämnat
etableringen utan egen försörjning. Försörjningsstödet för denna grupp är inget
socialnämnden erhållit kommunbidrag för, varvid medel bör beviljas.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige:
1.Socialnämndens ansökan om sammantaget 6,0 mnkr beviljas.
2. Beviljade medel som ej nyttjas till ändamålet återförs till flyktingfonden i samband med
årsbokslutet 2019.
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-05-13

KS § 84, forts
Förslag till beslut på sammanträdet
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att arbetsutskottets förslag avslås.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att
bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Socialnämndens ansökan om sammantaget 6,0 mnkr beviljas.
2. Beviljade medel som ej nyttjas till ändamålet återförs till flyktingfonden i samband med
årsbokslutet 2019.
Reservation:
Glenn Pettersson (SD) och Boris Jernskiegg (SD) lämnar följande reservation:
Medel ur kommunens flyktingfond får endast beviljas om kommunbidrag inte utgår för
verksamheten. Att täcka upp för ökade försörjningsstöd pga misslyckad integration strider
mot dessa riktlinjer.
”Fondens medel skall gå till integration, inte för att täcka upp för en misslyckad sådan.”
Att vi tvingas betala dyrt för vård av två flyktingar med problem är inte skäl till att dränera
integrationsfonden. Socialvård är verksamhet under nämndens ordinarie uppdrag vilket man
får kommunbidrag för.
Bara i år har, om denna ansökan bifalles, mer än en tredjedel av fondens pengar förbrukats.
Detta redan innan vi ser de fulla konsekvenserna av förd flyktingpolitik och kommande
förväntade anhöriginvandring. Med Sveriges nya regeringskoalition ser framtiden mycket
bekymmersam ut med tanke på integrationsutmaningar.
Ökade kostnader för försörjningsstöd och socialvård, för inte minst dessa grupper, skall
täckas av tilldelad budget och ställer därför ökade krav på framtida flerårsstrategier och
budgetarbeten.
Vi sverigedemokrater reserverar oss därför mot beslutet.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-04-29
Konrad Fredh

Kommunstyrelsen

2019.173 KS

Ansökan om medel ur flyktingfond
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 28 september 2016, § 216 om
riktlinjer för kommunens flyktingfonder. I enlighet med riktlinjerna finns möjlighet för
nämnderna att söka medel ur fonderna. Kommunfullmäktige beslutar om ianspråktagande av
fonden.
Socialnämnden har inkommit med en ansökan som behandlas i denna skrivelse.
Förvaltningens yttrande
Riktlinjerna innebär att fonderade medel får nyttjas till satsningar med koppling till
integrationspolitiken i kommunen och som gynnar etableringen av nyanlända. Ersättningarna
får inte finansiera sådant som nämnderna erhåller kommunbidrag för. Fonderade medel ska
inte täcka underskott i verksamheten utan vid befarat underskott ska handlingsplan i första
hand upprättas och läggas fram för beslut.
Kommunfullmäktige beslutar om ianspråktagande av fonden.
Kommunledningskontoret har tagit del av ansökningarna som finns bilagt till ärendet och
gjort följande bedömningar:
Socialnämnden ansöker om 3,5 mnkr för externa vårdkostnader för två ungdomar över 18 år
med permanent uppehållstillstånd. Nämnden framhåller att det ur integrationssynpunkt är
angeläget att fortsatt erbjuda ungdomarna adekvat vård. Insatser som stärker integrationen
av nyanlända bör beviljas.
Socialnämnden ansöker även om 2,5 mnkr för ökat försörjningsstöd då nyanlända lämnat
etableringen utan egen försörjning. Försörjningsstödet för denna grupp är inget
socialnämnden erhållit kommunbidrag för, varvid medel bör beviljas.
Ekonomisk bedömning
Kommunens flyktingfonder utgör inte en del av kommunens ordinarie budget, utan
hanteras utanför fördelningen av kommunbidrag. Ett beviljande av medel ur
flyktingfonden får således ingen direkt påverkan på fullmäktiges antagna budget. Vid
ett beviljande av medlen kommer behållningen i flyktingfonden att minska från 28,2 mnkr till
22,2 mnkr vilket innebär sämre handlingsutrymme att hantera framtida kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Socialnämndens ansökan om sammantaget 6,0 mnkr beviljas.
Beviljade medel som ej nyttjas till ändamålet återförs till flyktingfonden i samband med
årsbokslutet 2019.
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Kommunledningskontoret
Simon Lindau
t.f. Ekonomichef

Konrad Fredh
Controllerchef/planeringschef

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-04-29
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Socialnämnden
Protokoll
2019-04-23

§ 47 2019.068 SN

Ansökan om medel ur flyktingfonden
Ärendebeskrivning
Enligt antagen riktlinje för kommunens flyktingfonder (KF 2016-09-28, § 216) ska
kommunfullmäktige besluta om ianspråktagande av fonderade medel. I samband med
uppföljning av socialnämndens ekonomiska situation under inledningen av 2019 konstateras
att det under socialnämndens ansvar fn finns två externplacerade LVU-ärenden med PUT
som inte uppfyller de krav Migrationsverket ställer för att bevilja ersättning.
Beredning
Två nyanlända ungdomar över 18 år med PUT har med LVU som grund externplacerats av
socialnämnden då relevanta vårdmöjligheter för dessa ärenden saknas på hemmaplan. Ur
integrationssynpunkt är det angeläget att ungdomarna även fortsättningsvis ges adekvat
vård vilket med hänsyn till ärendenas komplexitet är svårt att arrangera inom den egna
organisationen. Placeringskostnaden under 2019 för de båda ärendena uppgår totalt till
3 453 tkr. De nuvarande placeringarna bedöms fortsätta under resten av året och bedöms
inte uppfylla de krav som Migrationsverket ställer för att bevilja ersättning. Således definieras
dessa båda ärende inte som EKB.
Kostnaderna för försörjningsstöd ökade mellan år 2017 och 2018 med 2 115 tkr. En del i
dessa ökade kostnader kan kopplas till det omfattande mottagandet av flyktingar under 2015
där ett antal nyanlända nu lämnat etableringsprocessen och uppbär försörjningsstöd. För
2019 förväntas en ytterligare ökning av kostnaderna. Förvaltningen har genomlyst
kostnaderna inom enheten för stöd och försörjning och bedömer att nuvarande kostnader
som kan kopplas till personer som lämnat etableringen utan att ha kommit i egen försörjning
och därför är berättigade till försörjningsstöd uppgår till 210 tkr per månad motsvarande
2 520 tkr för helåret. I samband med ekonomisk uppföljning per mars månad
prognosticerades ett underskott för verksamheten om 1 144 tkr. Dock hade samtliga
kostnader avseende mars vid detta tillfälle ännu inte redovisats och en uppdaterad prognos
pekar därför mot ett större underskott vilket kommer att redovisas i socialnämndens
kommande prognos i samband med vårbokslutet.
Mot bakgrund av ovanstående ansöker socialnämnden om 5 973 tkr ur flyktingfonden.
Beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden ansöker om 5 973 tkr ur flyktingfonden
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-05-13

§ 85 2018.374 KS

Svar på motion - snabbt besked kring byggärenden utan lovplikt samt
halverad tid för enkla bygglovsärenden Anita Brodén (L)
Ärendebeskrivning
Anita Brodén (L), Per Palm (L), Kristina Grapenholm (L) och Jan Kesker (L) har till
kommunfullmäktige den 13 juni 2018, § 124 lämnat en motion om snabbt besked kring
byggärenden.
Motionärerna yrkar följande:
besked kring byggärenden där bygglov inte krävs ska kunna ges genom vändande mail
tidsram för besked rörande så kallade enkla bygglov halveras
samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda ytterligare minskning av lovplikten i
enlighet med ny lagstiftning
samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att påskynda digitalisering samt utveckla
vägledande bygghanteringsinformation på hemsidan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde den 15 augusti 2018, §139
att remittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 29 april 2019 lämnat följande yttrande:
Samhällsbyggnadsnämnden har den 17 december 2018, § 213 lämnat sitt remissvar som
sammanfattas nedan:
- Byggärenden som normalt kräver bygglov kan i särskilda fall sökas genom en så kallad
bygganmälan, vilket kan göra dem bygglovsbefriade. Möjligheten för sökanden är i dessa fall
att de kan få ett enklare startbesked istället. Startbesked kan i dagsläget inte lämnas genom
vändande mail. Orsaken är faktorer så som till exempel platsbesök och remitterade yttranden
från trafikverket, räddningstjänsten, grannar, miljökontoret med flera. Det finns också andra
faktorer som påverkar så som granskning, komplettering av inkommande handlingar eller
avvikelser från detaljplan som påverkar processen.
-Tidsramen för besked om enklare bygglov som inte förändrar byggnadens eller områdets
karaktär är svår att halvera. Det som är möjligt är att bli mer effektiv genom den
resursfördelning samt utveckling av digitala automatiserade stöd som redan har påbörjats.
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Kommunstyrelsen
Protokoll
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- Utredning om att förändra lovplikten i enlighet med ny lagstiftning, visar att det inte är
möjligt att ändra eller generellt besluta om ändring i en kommun, såvida inte ändringen
regleras av en förändrad eller ny detaljplan. I det fallet finns möjlighet att den går att föras in
som nytt behov i ett planområde, om den följer bestämmelserna i plan- och bygglagen.
- Uppdraget och arbetet med att påskynda digitaliseringen, samt utveckling av vägledande
bygghanteringinformation på hemsidan är igång. E-tjänst och ett nytt ärendesystem för
bygglov, förhandsbesked, tillsynsärenden är också i drift. Detta är också plattformen för att
fortsätta bygga in fler moduler, till exempel bygglovsautomatisering genom systemen Atom
och Minutbygg. Den största effekten på gransknings-, handläggnings- och kötider uppnås
sammantaget genom ökade personella resurser, samt utveckling av digitala stöd och
handläggningssystem. Arbetet med att skapa bättre och tydligare information på kommunens
hemsida är i gång i samverkan med kommunledningskontoret.
Kommunledningskontoret anser att samhällsbyggnadsnämndens yttrande sammanfattar hur
samhällsbyggnadskontoret har påbörjat ett arbete med samtliga punkter i motionen.
Kommunledningskontoret bedömer att motionen kan anses besvarad genom
samhällsbyggnadsnämndens yttrande.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 maj 2019, § 71.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen anses besvarad.
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Anteckning
Jens Christian Berlin (L) och Stefan Bedö (L) lämnar följande protokollsanteckning:
Liberalerna lämnade sin motion för snart ett år sedan och samhällsbyggnadskontorets svar
är daterat i december 2018. Vi är vi väl medvetna om att arbetet med att förkorta
handläggningstider sedan årsskiftet 2019 fått högsta prioritet för
samhällsbyggnadsnämnden. Det är också värdefullt att mer resurser tillförts nämnden samt
att en samhällsbyggnadschef tillsatts.
I förvaltningens yttrande som ligger till grund för kommunledningskontorets bedömning
saknas emellertid svar på frågeställningen om fall som normalt INTE kräver bygglov. Med
frågeställningen avses den typen fall där allmänheten vänder sig med frågor till kommunen
och där det enkelt kan avgöras att något bygglov inte krävs. Vi utgår ifrån att sakupplysning
och snabbt besked i dessa fall skall kunna ges med vändande mail.
Det finns en stor förväntan och förhoppning från såväl politik, allmänhet som byggansvariga
att handläggningstiden nu skall fortsatt minska, att risken för behov av komplettering (som
dessvärre ger en ökning av handläggningstiden) skall minimeras samt att en viss avvikelse,
om den sker i planens syfte, skall kunna ske i områden med gamla detaljplaner.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-04-29
Christoffer Zevin

Kommunstyrelsen

2018.374 KS

Svar på motion om snabbt besked kring bygglovsärenden
utan lovplikt samt halverad tid för enkla bygglovsärenden
Anita Brodén m.fl (L)
Ärendebeskrivning
Anita Brodén (L), Per Palm (L), Kristina Grapenholm (L) och Jan Kesker (L) har till
kommunfullmäktige den 13 juni 2018, § 124 lämnat en motion om snabbt besked kring
byggärenden.
Motionärerna yrkar följande:
 besked kring byggärenden där bygglov inte krävs ska kunna ges genom vändande
mail
 tidsram för besked rörande så kallade enkla bygglov halveras
 samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda ytterligare minskning av
lovplikten i enlighet med ny lagstiftning
 samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att påskynda digitalisering samt utveckla
vägledande bygghanteringsinformation på hemsidan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde den 15 augusti 2018, §139
att remittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden.
Förvaltningens yttrande
Samhällsbyggnadsnämnden har den 17 december 2018, § 213 lämnat sitt remissvar som
sammanfattas nedan:
- Byggärenden som normalt kräver bygglov kan i särskilda fall sökas genom en så kallad
bygganmälan, vilket kan göra dem bygglovsbefriade. Möjligheten för sökanden är i dessa fall
att de kan få ett enklare startbesked istället. Startbesked kan i dagsläget inte lämnas genom
vändande mail. Orsaken är faktorer så som till exempel platsbesök och remitterade yttranden
från trafikverket, räddningstjänsten, grannar, miljökontoret med flera. Det finns också andra
faktorer som påverkar så som granskning, komplettering av inkommande handlingar eller
avvikelser från detaljplan som påverkar processen.
-Tidsramen för besked om enklare bygglov som inte förändrar byggnadens eller områdets
karaktär är svår att halvera. Det som är möjligt är att bli mer effektiv genom den
resursfördelning samt utveckling av digitala automatiserade stöd som redan har påbörjats.
- Utredning om att förändra lovplikten i enlighet med ny lagstiftning, visar att det inte är
möjligt att ändra eller generellt besluta om ändring i en kommun, såvida inte ändringen
regleras av en förändrad eller ny detaljplan. I det fallet finns möjlighet att den går att föras in
som nytt behov i ett planområde, om den följer bestämmelserna i plan- och bygglagen.
- Uppdraget och arbetet med att påskynda digitaliseringen, samt utveckling av vägledande
bygghanteringinformation på hemsidan är igång. E-tjänst och ett nytt ärendesystem för
bygglov, förhandsbesked, tillsynsärenden är också i drift. Detta är också plattformen för att
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fortsätta bygga in fler moduler, till exempel bygglovsautomatisering genom systemen Atom
och Minutbygg. Den största effekten på gransknings-, handläggnings- och kötider uppnås
sammantaget genom ökade personella resurser, samt utveckling av digitala stöd och
handläggningssystem. Arbetet med att skapa bättre och tydligare information på kommunens
hemsida är i gång i samverkan med kommunledningskontoret.
Kommunledningskontoret anser att samhällsbyggnadsnämndens yttrande sammanfattar hur
samhällsbyggnadskontoret har påbörjat ett arbete med samtliga punkter i motionen.
Kommunledningskontoret bedömer att motionen kan anses besvarad genom
samhällsbyggnadsnämndens yttrande.
Ekonomisk bedömning
Förslaget att motionen kan anses besvarad innebär inga ekonomiska konsekvenser,
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
Beslutet ska skickas till
SBN fk

Jenny Perslow
Tillväxt- exploateringschef

Christoffer Zevin
Företagslots

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-04-29
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2018-12-17

§ 213 2018.148 SBN

Remiss - Motion om snabbt besked kring byggärenden utan lovplikt samt
halverad tid för enkla bygglovsärenden - Anita Brodén (L)
Ärendebeskrivning
Anita Brodén (L), Per Palm (L), Kristina Grapenholm (L) och Jan Kesker (L) har till
kommunfullmäktige den 13 juni 2018, § 124 lämnat en motion om snabbt besked kring
byggärenden med följande innehåll: "Det finns ett antal orosmoln”, skriver Svenskt Näringsliv
i sitt pressmeddelande med anledning av Alingsås kommuns bottennotering i årets
företagarmätning.
På frågan om hur företagsklimatet utvecklats under de senaste fem åren anser bara 9,5
procent av de 196 Alingsåsföretagare som svarat, att det blivit bättre, 40 procent svarar
oförändrat och 37 procent att det blivit sämre. Svarsfrekvensen i Alingsås var 54 procent.
Flera lagändringar med bygglovslättnader trädde i kraft den 1 juli 2017. Kommunen har
dessutom möjlighet att ytterligare minska lovplikten så att annars lovpliktiga åtgärder inte
kräver bygglov. vara färgbyte, fasadmaterial eller takmaterial på en eller tvåbostadshus
(småhus) inom detaljplan om det inte ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Utanför
detaljplan och så kallad samlad bebyggelse får vissa kompletteringsåtgärder ske utan
bygglov på tomter med småhus. Det krävs inte heller bygglov för en liten tillbyggnad i form av
balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel (till exempel en skorsten) vid en- och
tvåbostadshus om den inte placeras närmre tomtgränsen än 4,5 meter).
Enklare bygglov kan exempelvis vara omfärgning, byte av fasadbeklädnad, byte av
taktäckningsmaterial nya dörrar/fönster eller byte av dörrar/fönster som ändrar byggnadens
eller områdets karaktär.
Mot bakgrund av detta yrkar Liberalerna att:
-besked kring byggärenden där bygglov inte krävs skall kunna ges genom vändande mail
-tidsram för besked rörande så kallade enkla bygglov halveras
-samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda ytterligare minskning av lovplikten i
enlighet med ny lagstiftning
-samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att påskynda digitalisering samt utveckla
vägledande bygghanteringsinformation på hemsidan
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2018-08-15, § 139, att remittera motionen
till samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2018-11-19 att återremittera
ärendet med följande motivering:
Frågan kommer från en överordnad styrelse och då måste svara så bra svar som möjligt:
Svaret skall:
 Ge svar på det som motionären frågar efter.
 Vara skrivet i positiv anda.
 Vara sant.
 Vara tydligt och kortfattat. Inte ha med onödig och svårtolkad information.
Justerandes sign
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Innehålla fakta som visar på en god utveckling (om den varit det).
Beskriva att åtgärder är på gång för att öka effektiviteten. (SBK skriver ju om ett nytt
ärendesystem, men alldeles för tafatt och ingen preciserad rationaliseringseffekt.)
Helst ge en prognos över en framtida kraftig förbättring.

Samhällsbyggnadsnämndens hemsida innehåller hyfsat med upplysningar om vad som
gäller angående bygglovsplikt och att ska man ha bygglov och så är det enkelt att googla sig
till information. Det finns också möjlighet att on-line boka tid med 3 bygglovshandläggare.
Jag gick in och tittade när de hade ledig tid och hittade ingen ledig tid för Anna, Kristina och
Henrik, trots att jag sökte framtill midsommar 2019.
Samhällsbyggnadskontorets yttrande:
Inledningsvis konstateras att i drygt 10% av de beslutade ärenden klaras inte de lagstadgade
handläggningstiderna (uppgift från delsårsbokslut 2018). Kötid, tid från det att ansökan
inkommer till dess att komplettering begärs, har dock inte mätts. Med tidigare
ärendehanteringssystem saknas systemstöd för såväl mätning av handläggningstid som
kötid. Denna kötid är mer problematisk ur sökandes perspektiv, än det som formellt räknas
som handläggningstid. Kötiden är idag uppskattningsvis 3-4 månader.
Besked kring byggärenden där bygglov inte krävs: såvitt får förstås avser här ärenden som
är bygglovsbefriade men anmälningspliktiga.
Vad gäller anmälningspliktiga åtgärder är den lagstadgade maxtiden för handläggningstid 4
plus möjlighet till ytterligare 4 veckor. I dessa ärenden fattas beslut om startbesked och de
lagstadgade handläggningstiderna är satta utifrån kombinationen av behov av
kompletterande handlingar, tid för granskning, behov av platsbesök samt inte minst behov av
att remittera ärendet. Remissinstanserna behöver då skälig tid på sig att yttra sig. Vanliga
remissinstanser är Räddningstjänsten, Trafikverket och Miljöskyddskontoret. När det gäller
avvikelser från detaljplan, ska också sakägare få yttra sig över avvikelsen, och även där
gäller att de ska få skälig tid på sig.
Samhällsbyggnadskontoret ser med anledning av ovanstående inte någon möjlighet att fatta
beslut om startbesked i anmälningspliktiga åtgärder generellt med vändande mail. Detta
utesluter naturligtvis möjligheten, där förutsättningarna i det enskilda ärendet är uppfyllda, att
beslut om startbesked fattas tämligen omgående.
Tidsram för besked rörande så kallade enkla bygglov halveras: motionären uppger att
enklare bygglov exempelvis kan vara omfärgning, byte av fasadbeklädnad, byte av
taktäckningsmaterial nya dörrar/fönster eller byte av dörrar/fönster som inte ändrar
byggnadens eller områdets karaktär. Lagstiftningens krav är 10 plus möjlighet till ytterligare
10 veckor för lovärenden och 4 plus möjlighet till ytterligare 4 veckor för anmälningspliktiga
åtgärder. Dessa handläggningstider är såvitt får förstås grundade på kombinationen av
behov av kompletterande handlingar, tid för granskning, behov av platsbesök samt inte minst
behov av att remittera ärendet. Remissinstanserna behöver då skälig tid på sig att yttra sig.
Vanliga remissinstanser är Räddningstjänsten, Trafikverket och Miljöskyddskontoret. När det
gäller avvikelser från detaljplan, ska också sakägare få yttra sig över avvikelsen, och även
där gäller att de ska få skälig tid på sig. En avvikelse kan t.ex. vara avvikande färg på
fasaden, byggnadsarea osv. Då Alingsås stadskärna är riksintresse för kulturmiljövård, kan
Justerandes sign
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t.ex. en fasadändring vara ett komplext ärende.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att det som kommer att ge störst effekt på såväl
handläggningstider som kötider för samtliga ärenden är förvaltningen har tillräckligt med
personella resurser samt ett utvecklat digitalt stöd och ärendehanteringssystem som
sammanfattningsvis gör att begäran om eventuella kompletteringar samt att
granskning/handläggning kan påbörjas snarast. Är ärendet okomplicerat och dessa
förutsättningar finns, så kan beslut fattas minst inom de lagstadgade handläggningstiderna.
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda ytterligare minskning av lovplikten i
enlighet med ny lagstiftning: En minskning av lovplikten kan inte beslutas generellt i en
kommun. Detta kan dock regleras i en ny detaljplan, där kommunen i vissa fall har möjlighet
att föra in bestämmelser som minskar eller ökar den generella lovplikten inom planområdet.
Under vilka förutsättningar kommunen har att minska lovplikten genom antingen ny
detaljplan eller ändring av detaljplan finns angivet i Plan-och bygglagen.
Samhällsbyggnadskontoret ser inget hinder mot att uppdrag ges att utreda möjligheterna att
minska lovplikten genom ändring av detaljplaner, under förutsättning att medel också tillförs
för ett sådant uppdrag.
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att påskynda digitaliseringen samt utveckla
vägledande bygghanteringsinformation på hemsidan: Nytt ärendehanteringssystem för
bygglov, förhandsbesked, tillsynsärenden m.m. är nu i drift. Detta är själva plattformen för att
kunna bygga på med ytterligare moduler som t.ex. bygglovsroboten Atom och Minutbygg.
Dessa moduler är beställda och planeras att införas under 2019. Denna digitalisering innebär
förändrade arbetssätt och processer, något förvaltningen arbetar med nu.
Ovanstående innebär att många administrativa moment kommer att göras automatiskt i
systemen och att den manuella administrationen kommer att minska. Detta innebär att
medarbetarna istället kan använda tid till att handlägga/granska ärenden, vilket kommer
innebära att kompletteringar kommer att begäras snabbare och handläggning/granskning
kan påbörjas tidigare. Att i detta skede exakt kunna precisera hur mycket snabbare är
omöjligt, då detta också är beroende av ärendeinströmning och personella resurser.
Under förutsättning att samhällsbyggnadsnämnden beviljas medel för ytterligare 3
handläggare och att dessa rekryteras, att ovanstående digitaliseringar genomförs enligt plan
förväntas under året den sk kötiden vara borta och att handläggningstiderna kommer att
hållas inom de lagstadgade tiderna i flertalet ärenden.
På alingsas.se finns idag information kring regelverk, vad som är bygglovsbefriat,
exempelritningar osv. Vi arbetar med att såväl förbättra informationen, göra den tydligare och
mer överblickbar för våra sökande. Detta kan troligen också förbättras ytterligare i
sambandmed att Alingsås kommun får en ny hemsideplattform, ett projekt som såvitt får
förstås drivs av kommunledningskontoret. Även e-tjänsterna kommer att innehålla
vägledande information för sökande, så att det ska vara enklare att se vilka handlingar som
krävs för olika typer av ärenden.
Vad gäller de bokningsbara rådgivningstiderna, har förvaltningen ännu inte lagt upp
rådgivningstider för 2019 och då visas information om att inga lediga tider finns.
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Beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde 2018-12-10, § 179.
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden antar samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget som
svar på remissen och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Expedieras till
KS

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Page67
4 av
of 478

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-08-15

§ 139 2018.374 KS

Motion - snabbt besked kring byggärenden utan lovplikt samt halverad
tid för enkla bygglovsärenden Anita Brodén (L)
Ärendebeskrivning

Anita Brodén (L), Per Palm (L), Kristina Grapenholm (L) och Jan Kesker (L) har till
kommunfullmäktige den 13 juni 2018, § 124 lämnat en motion om snabbt besked
kring byggärenden med följande innehåll:
”Det finns ett antal orosmoln”, skriver Svenskt Näringsliv i sitt pressmeddelande med
anledning av Alingsås kommuns bottennotering i årets företagarmätning.
På frågan om hur företagsklimatet utvecklats under de senaste fem åren anser bara
9,5 procent av de 196 Alingsåsföretagare som svarat, att det blivit bättre, 40 procent
svarar oförändrat och 37 procent att det blivit sämre. Svarsfrekvensen i Alingsås var
54 procent.
Flera lagändringar med bygglovslättnader trädde i kraft den 1 juli 2017. Kommunen
har dessutom möjlighet att ytterligare minska lovplikten så att annars lovpliktiga
åtgärder inte kräver bygglov.
Bygglovsfrihet kan exempelvis vara färgbyte, fasadmaterial eller takmaterial på eneller tvåbostadshus (småhus) inom detaljplan om det inte ändrar byggnadens eller
områdets karaktär. Utanför detaljplan och så kallad samlad bebyggelse får vissa
kompletteringsåtgärder ske utan bygglov på tomter med småhus. Det krävs inte
heller bygglov för en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande
byggnadsdel (till exempel en skorsten) vid en- och tvåbostadshus om den inte
placeras närmre tomtgränsen än 4,5 meter).
Enklare bygglov kan exempelvis vara omfärgning, byte av fasadbeklädnad, byte av
taktäckningsmaterial nya dörrar/fönster eller byte av dörrar/fönster som ändrar
byggnadens eller områdets karaktär.
Mot bakgrund av detta yrkar Liberalerna att
-besked kring byggärenden där bygglov inte krävs skall kunna ges genom vändande
mail
-tidsram för besked rörande så kallade enkla bygglov halveras
-samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda ytterligare minskning av
lovplikten i
enlighet med ny lagstiftning
-samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att påskynda digitalisering samt utveckla
vägledande bygghanteringsinformation på hemsidan
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
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Beslut

Arbetsutskottets beslut:
Ärendet remitteras till samhällsbyggnadsnämnden.
Expedieras till

SBN, Klk

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Page69
2 av
of 278

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Protokoll
2018-06-13

§ 124 2018.374 KS

Motion - snabbt besked kring byggärenden utan lovplikt samt halverad
tid för enkla bygglovsärenden Anita Brodén (L)
Ärendebeskrivning

Anita Brodén (L), Per Palm (L), Kristina Grapenholm (L) och Jan Kesker (L) lämnar
en motion om snabbt besked kring byggärenden med följande innehåll:
”Det finns ett antal orosmoln”, skriver Svenskt Näringsliv i sitt pressmeddelande med
anledning av Alingsås kommuns bottennotering i årets företagarmätning.
På frågan om hur företagsklimatet utvecklats under de senaste fem åren anser bara
9,5 procent av de 196 Alingsåsföretagare som svarat, att det blivit bättre, 40 procent
svarar oförändrat och 37 procent att det blivit sämre. Svarsfrekvensen i Alingsås var
54 procent.
Flera lagändringar med bygglovslättnader trädde i kraft den 1 juli 2017. Kommunen
har dessutom möjlighet att ytterligare minska lovplikten så att annars lovpliktiga
åtgärder inte kräver bygglov.
Bygglovsfrihet kan exempelvis vara färgbyte, fasadmaterial eller takmaterial på eneller tvåbostadshus (småhus) inom detaljplan om det inte ändrar byggnadens eller
områdets karaktär. Utanför detaljplan och så kallad samlad bebyggelse får vissa
kompletteringsåtgärder ske utan bygglov på tomter med småhus. Det krävs inte
heller bygglov för en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande
byggnadsdel (till exempel en skorsten) vid en- och tvåbostadshus om den inte
placeras närmre tomtgränsen än 4,5 meter).
Enklare bygglov kan exempelvis vara omfärgning, byte av fasadbeklädnad, byte av
taktäckningsmaterial nya dörrar/fönster eller byte av dörrar/fönster som ändrar
byggnadens eller områdets karaktär.
Mot bakgrund av detta yrkar Liberalerna att
-besked kring byggärenden där bygglov inte krävs skall kunna ges genom vändande
mail
-tidsram för besked rörande så kallade enkla bygglov halveras
-samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda ytterligare minskning av
lovplikten i
enlighet med ny lagstiftning
-samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att påskynda digitalisering samt utveckla
vägledande bygghanteringsinformation på hemsidan
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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Motion till Kommunfullmäktige:
Snabbt besked kring byggärenden utan lovplikt samt halverad tid för enkla bygglovsärenden

”Det finns ett antal orosmoln”, skriver Svenskt Näringsliv i sitt pressmeddelande med anledning av
Alingsås kommuns bottennotering i årets företagarmätning.
På frågan om hur företagsklimatet utvecklats under de senaste fem åren anser bara 9,5 procent av de
196 Alingsåsföretagare som svarat, att det blivit bättre, 40 procent svarar oförändrat och 37 procent
att det blivit sämre. Svarsfrekvensen i Alingsås var 54 procent.
Flera lagändringar med bygglovslättnader trädde i kraft den 1/7 2017. Kommunen har dessutom
möjlighet att ytterligare minska lovplikten så att annars lovpliktiga åtgärder inte kräver bygglov.
Bygglovsfrihet kan exempelvis vara färgbyte, fasadmaterial eller takmaterial på en- eller
tvåbostadshus (småhus) inom detaljplan om det inte ändrar byggnadens eller områdets karaktär.
Utanför detaljplan och så kallad samlad bebyggelse får vissa kompletteringsåtgärder ske utan
bygglov på tomter med småhus. Det krävs inte heller bygglov för en liten tillbyggnad i form av
balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel ( t ex en skorsten) vid en- och tvåbostadshus om
den inte placeras närmre tomtgränsen än 4,5 meter).
Enklare bygglov kan exempelvis vara omfärgning, byte av fasadbeklädnad, byte av
taktäckningsmaterial nya dörrar/fönster eller byte av dörrar/fönster som ändrar byggnadens eller
områdets karaktär .
Mot bakgrund av detta yrkar Liberalerna att


besked kring byggärenden där bygglov inte krävs skall kunna ges genom vändande mail



tidsram för besked rörande s.k enkla bygglov halveras



SBN ges i uppdrag att utreda ytterligare minskning av lovplikten i enlighet med ny
lagstiftning



SBN ges i uppdrag att påskynda digitalisering samt utveckla vägledande
bygghanteringsinformation på hemsidan

Alingsås den 28/5 2018

Anita Brodén, L

Jan Kesker, L
Kristina Grapenholm, L
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Motion om
olycksfallsförsäkring för
barn och gymnasieelever
2019 - Leif Hansson (S),
Anton César (S) och Birgitta
Larsson (S)
10
2019.387 KS
Sida 73 av 78

Sida 74 av 78

Alingsås den 6 maj 2019

Motion om olycksfallsförsäkring på skolbarnens fritid
De allra flesta skolbarn i Sverige är idag försäkrade även under loven och fritiden.
Endast ett fåtal av Sveriges 290 kommuner har sina elever oförsäkrade utanför
skoltid. Alingsås kommun är dessvärre en av dessa.
Vi socialdemokrater har under flera år arbetat för ett förslag som innebär att
även eleverna i Alingsås skolor är försäkrade på sin fritid och således även
under loven. Detta gäller såväl förskola, grundskola, grundsärskola som hela
gymnasieskolan.
Detta skulle innebära ett viktigt steg för ökad trygghet för många barnfamiljer. De
som anser sig ej kunna prioritera egen fritidsförsäkring för sina barn är i större
utsträckning familjer i socioekonomiskt utsatta grupper.
Säkerligen är också många föräldrar omedvetna om att deras barn är oförsäkrade på
sin fritid, detta trots information på kommunens hemsida.
Kostnaden skall enligt offert ligga på ca ca 285tkr.kronor för förskola och
grundskola. Gymnasiet tillkommer.
Beslut är sedan tidigare taget att det är kommunfullmäktige som avgör denna fråga.

Vi föreslår därför att kommunfullmäktige fattar beslut om att försäkra
barnen även på deras lov och fritid.

Leif Hansson (S)
Anton César (S)
Birgitta Larsson (S)

Sida 75 av 78

Motion - Levandegör
kommunens parker Camilla Stensson (S), Leif
Hansson (S) och Simon
Waern (S)
11
2019.396 KS

Sida 76 av 78

Motion till Alingsås kommunfullmäktige

Levandegör kommunens parker!
Alingsås kommun har många vackra parker. Gröna, lummiga lungor i
stadsmiljön som skänker alingsåsarna livskvalitet och som bland annat
kan bidra till återhämtning, motion och inte minst rekreation och nöje.
Utöver de stora parkerna Nolhaga och Gräfsnäs har vi bl.a. Plantaget,
Järtas park, Brunnsparken och Folkets park. Parkerna är inte bara
omistliga grönområden; de är också kulturhistoriskt värdefulla och bär
på mycket av vår stads historia.
Flera av våra parker står dock emellertid i hög grad oanvända och dess
stora potential utnyttjas och utvecklas inte. De tas i regel hand om men
det anordnas mycket sällan aktiviteter så som konserter, utställningar
eller marknader i dem och det saknas ett långsiktigt strategiskt tänk
kring dess användningsområden och utveckling. Många kommunala
arrangemang som idag arrangeras skulle med fördel kunna anordnas i
de olika offentliga parkerna. Även privata arrangemang skulle av
kommunen kunna hänvisas till våra offentliga parker.
I en tid då grönområden kan spela en viktig positiv roll för människors
hälsa ser vi Socialdemokrater vikten av att vi nyttjar och utvecklar våra
parker på ett betydligt bättre vis. Därför föreslår vi:
 Att Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att ta fram en
användnings- och utvecklingsplan för kommunens parker.

Sida 77 av 78

Alingsås den 16 maj 2019
Camilla Stensson (S)
Leif Hansson (S)
Simon Waern (S)

Sida 78 av 78

