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Uppdatering av taxa för upplåtelse av offentlig plats
Ärendebeskrivning
Uppdatering punkt 2: Allmänna bestämmelser.

Redaktionella förändring i textform för att göra dokumentet lättare att förstå.




Den fjärde kategorien övriga ändamål byter namn till D: avstängning, samt delas upp
i mindre och stor påverkan.
Avgifterna för kategori A och C delas upp i kategorin innanför stadskärnan och
utanför stadskärnan. I dagsläget så är de kategoriserade som låg och högsäsong.
Dagens uppdelning gör att det är dyrare att stå på lågsäsong än högsäsong.

Ändamål

Avgift innanför stadskärnan

Avgift utanför stadskärnan

A1

Försäljning

54 kr/m² och månad

24 kr/m² och månad

A2

Tillfällig försäljning (max 5 m²)

50 kr/dag

50 kr/ dag

A3

Uteservering

54 kr/m² och månad

24 kr/m² och månad

A4

Foodtrucksplats á 15 m2

1875 kr/plats och månad

Uppdatering punkt 3:
A: Försäljning

Redaktionell förändring i textform för att tydliggöra dokumentet.




A1: Försäljning: Ny avgift för inom eller utanför stadskärnan istället för låg och
högsäsong
A3: Uteservering: Ny avgift kr/m2 och månad, istället för kr/m2 och vecka samt
säsong.
Punkt A4: tillkommer och hanterar Foodtrucksplatser storlek och kostnad.

Räkneexempel ny taxa för upplåtelse offentligplats
Uteservering 20 m2:
Lågsäsong: 22 veckor à 25 kr/ m2 x 20 m2 = 11 000 kr
Högsäsong: 300 kr/ m2 säsong x 300 kr= 6 000 kr
Total kostnad helår: 17 000
Förslag:
Innanför stadskärnan under säsong: 54 kr x 20 m2 = 1 080 kr/ månad
1 080 kr x 7 = 7560 kr för säsong.
1 080 kr x 12 = 12960 kr för helår
Ändringen är gjord för att det blir snedfördelat med hög och lågsäsong. Fem månader
lågsäsong är dyrare än sju månader högsäsong.
Omvandlar du högsäsong till nytt m2 pris så blir det en höjning med 1560kr i ovan
exempel.
På helåret blir det en sänkning men normalfallet är att man aldrig står vintersäsong
utan bara
högsäsong.

Nytillkommen punkt D: Avstängningar

Ändamål

Avgift vid mindre
trafikpåverkan

Avgift vid större
trafikpåverkan

D1

Totalavstängning av gata,
omledning av trafik

2 000 kr/dag

5 000 kr/dag

D2

Avstängning del av gata med
trafikpåverkan

1000 kr/ dag

3000 kr/dag

D3

Övrig avstängning

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 avstängningar av gata där trafikflödet är påverkat.
D3 avser avstängning av en yta vid tillfällen då polistillstånd för upplåtelse inte krävs. Det kan
till exempel vara geologiska provtagningar i offentlig mark.

600 kr

Ekonomisk bedömning
Ingen ekonomisk påverkan
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Samhällsbyggnadskontorets förslag om en
uppdatering av taxa för upplåtelse av offentlig plats.

Beslutet ska skickas till
Hanna Jonsson, chef Gata- parkavdelningen

Hanna Jonsson
Avdelningschef Gata- parkavdelningen

Hanna Jonsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-03-30

Peter Öhrn
Enhetschef Trafik och Planering

