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§ 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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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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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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