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Uppdatering av taxa för offentlig plats
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 19 april 2021, § 55, att godkänna förvaltningens
förslag om en uppdatering av taxa för upplåtelse av offentlig plats.
Därefter beslutade samhällsbyggnadsnämnden på nytt om taxan den 23 augusti 2021, §
145, med anledning av formaliafel i de tidigare beslutade underlagen.
Förvaltningens yttrande
Uppdateringarna omfattar olika delar av taxan och beskrivs nedan. Samtliga justeringar
framgår av föreslagen taxa som följer med ärendet.
Med föreslagen taxa justeras avgiftsstrukturen från låg- och högsäsong till avgifter innanför
eller utanför stadskärnan. Denna uppdelning gäller kategori A (försäljning) och C (övriga
ändamål). Med uppdelningen låg- och högsäsong är avgiften för uteservering under
lågsäsong (fem månader) dyrare än högsäsong som är sju månader.
Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett räkneexempel som förtydligar skillnaderna. Med
den nuvarande modellen uppgår avgiften för en uteservering om 20 m2 till 6 000 kr under
högsäsong som motsvarar 7 månader. För att jämföra detta med det nya förslaget används
samma antal månader för en högsäsong. Förslaget innebär att avgiften för en uteservering
med samma yta som ovan istället kostar 7 560 kr. Den föreslagna avgiften är därmed en
höjning mot den nu gällande avgiftsmodellen. För uteserveringar utanför stadskärnan blir
avgiften lägre jämfört med uteserveringar innanför stadskärnan.
Till kategori A tillkommer även punkt A4 som omfattar platser för foodtrucks. Kategori C
justeras för att även omfatta arbeten som inte omfattar byggställningar, vilket är bodar eller
liknande. Kategori D är ny och omfattar avstängningar som inte omfattas av kategori C. I
samhällsbyggnadsnämndens underlag anges att denna punkten tillkommer för att möjliggöra
hantering av upplåtelser (utan schakt) som får stor påverkan på omgivningen, exempelvis
när entreprenör använder närliggande vägar för att ställa ut avstängningsmaterial med
påverkan på trafiken i området. Därtill anges filminspelningar som ett annat exempel på när
det kan bli stor trafikpåverkan.
Taxan har fått uppdaterade avgifter enligt ovan, men i övrigt har avgifterna inte
indexjusterats.
Ekonomisk bedömning
Avgifter som finns i taxan syftar till att täcka de kostnader som hör till handläggning av
taxeområdets ärenden.

Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Taxa för upplåtelse av offentlig plats fastställs.
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