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Kommunfullmäktige

§8

Dnr KS 2021-1833

Antagande av reviderad taxa för upplåtelse av offentlig plats
Beslut
1. Kommunfullmäktige antar taxa för upplåtelse av offentlig plats, enligt bilaga 2 till
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande, att gälla från och med 1 mars 2022.
2. Priserna i taxan indexregleras årligen enligt konsumentprisindex.
3. Tidigare taxa, antagen av kommunfullmäktige den11 maj 2020, § 52, upphör att gälla i samband
med att den nya taxan antas.

Sammanfattning av ärendet
Teknik- och klimatnämnden föreslog vid sitt sammanträde den 26 oktober 2021, §79, att
kommunfullmäktige ska anta en ny taxa för upplåtelse av offentlig plats. Förslaget innebär bland
annat att taxans vintersäsong slutar den 31 mars och att sommarsäsongen därefter gäller från 1
april-31 oktober. Vidare föreslås också att tilläggsvecka för uteserveringar tas bort mellan den 1 och
14 april samt mellan den 16 och 31 oktober. Förslaget i sin helhet framgår av bilaga 2 till
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande.

Beslutsunderlag
§14 KS Antagande av reviderad taxa för upplåtelse av offentlig plats
§ 79 TKN Upplåtelse av allmän plats: översyn av riktlinjer och taxa

Beslutande sammanträde
Reservationer & protokollsanteckningar
Jacob Heitmann (SD) lämnar in följande protokollsanteckning:
Sverigedemokraterna värnar en levande landsbygd inklusive tätorterna i vår kommun. Vi ser gärna
liv och rörelse vid exempelvis torgen, där entreprenörer av varierande storlek ska känna att det är
fördelaktigt att stå och sälja sina produkter utan onödig, byråkratiskt krångel. För lokala
småföretagare kan detta vara en viktig del av marknadsföringen av sin verksamhet/sina produkter.
Sverigedemokraterna vill även uppmuntra unga företagare (ungdomar) att använda sig av torgen
som en försäljningsmöjlighet.
Vi föreslår därför en halvering av (den föreslagna) dagstaxan för försäljningsplatser. Vi tror att det
uppmuntrar till att fler väljer specifika dagar när det är mycket människor i omlopp i aktuellt område.
Får kommunen bättre spinn på “torglivet” kan det också innebära en attraktionskraft för turister och
besökare. I förlängningen torde dessutom en allmän ökad aktivitet gynna övrig handel (butiker,
restauranger).
Andrea Kronvall (SD) reserverar sig mot beslutet.
Yrkanden
Staffan Tjörnhammar (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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MeetingDate

Jacob Heitmann (SD) yrkar att halvera försäljningsavgiften per dag och lämnar en
protokollsanteckning.
Ola Nordstrand (V) och Tommy Lundqvist (C) yttrar sig.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag som bifalls av Staffan Tjörnhammar (M) mot Jacob
Heitmanns ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.

Beslutet ska skickas till
Teknik- och klimatnämnden
Tekniska kontorets Gatu- & parkavdelning
Teknisk direktör
Paragrafen är justerad
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