
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-05-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 85
Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats (KS 2020.092)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer revidering av taxan för 
upplåtelse av offentlig plats, i enlighet med bifogat förslag. Taxan träder i kraft vid justering 
av fullmäktiges protokoll och tillämpas för nya upplåtelser som inte redan har beviljats vid 
tiden för ikraftträdande.

Ärendebeskrivning
Teknik- och fastighetsutskottet fattade 2020-03-18 beslut om att revidera taxan för upplåtelse 
av offentlig plats samt att komplettera med en skrivning som avser regelbundna 
återkommande event med samma arrangör. Syftet med ändringen är att öka möjligheterna till 
evenemang som bidrar till en levande miljö kring kommunens centrum. Sådana evenemang 
har i de flesta fall fallit under ”övrig oklassificerad upplåtelse” vilket har inneburit onödigt 
merarbete från både arrangörer och kommunen eftersom villkoren för varje upplåtelse måste 
hanteras vid varje evenemang. Genom en möjlighet att teckna avtal ges en möjlighet att skapa 
förutsägbarhet och samtidigt förenkla handläggningen.

I samband med ovanstående revidering föreslås taxan kompletteras avseende upplåtelse för 
s.k. foodtrucks och taxan för vissa upplåtelser höjs för att spegla utvecklingen av taxor i 
närliggande kommuner och KPI. Taxan för s.k. foodtrucks föreslås jämställas med 
försäljningsplats om max 12 kvm vid upplåtelse kortare än ett år och med kiosk om max 12 
kvadratmeter vid upplåtelse på helårsbasis.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till teknik och fastighetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §55  Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats
 Revidering av taxa för upplåtesle av offentlig plats
 Taxa för upplåtelse av offentlig plats
 §16 Tefau Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats
 Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats
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§ 55
Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats (KS 2020.092)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer revidering av taxan för 
upplåtelse av offentlig plats, i enlighet med bifogat förslag. Taxan träder i kraft vid justering 
av fullmäktiges protokoll och tillämpas för nya upplåtelser som inte redan har beviljats vid 
tiden för ikraftträdande.

Ärendebeskrivning
Teknik- och fastighetsutskottet fattade 2020-03-18 beslut om att revidera taxan för upplåtelse 
av offentlig plats samt att komplettera med en skrivning som avser regelbundna 
återkommande event med samma arrangör. Syftet med ändringen är att öka möjligheterna till 
evenemang som bidrar till en levande miljö kring kommunens centrum. Sådana evenemang 
har i de flesta fall fallit under ”övrig oklassificerad upplåtelse” vilket har inneburit onödigt 
merarbete från både arrangörer och kommunen eftersom villkoren för varje upplåtelse måste 
hanteras vid varje evenemang. Genom en möjlighet att teckna avtal ges en möjlighet att skapa 
förutsägbarhet och samtidigt förenkla handläggningen.

I samband med ovanstående revidering föreslås taxan kompletteras avseende upplåtelse för 
s.k. foodtrucks och taxan för vissa upplåtelser höjs för att spegla utvecklingen av taxor i 
närliggande kommuner och KPI. Taxan för s.k. foodtrucks föreslås jämställas med 
försäljningsplats om max 12 kvm vid upplåtelse kortare än ett år och med kiosk om max 12 
kvadratmeter vid upplåtelse på helårsbasis.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
det.

Beslutsunderlag
 Revidering av taxa för upplåtesle av offentlig plats
 Taxa för upplåtelse av offentlig plats
 §16 Tefau Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats
 Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats
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Tjänsteskrivelse

Revidering av taxa för upplåtelse av 
offentlig plats

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer revidering av taxan för 
upplåtelse av offentlig plats, i enlighet med bifogat förslag. Taxan träder i kraft vid 
justering av fullmäktiges protokoll och tillämpas för nya upplåtelser som inte redan 
har beviljats vid tiden för ikraftträdande.

Ärendet i korthet
Teknik- och fastighetsutskottet fattade 2020-03-18 beslut om att revidera taxan för 
upplåtelse av offentlig plats samt att komplettera med en skrivning som avser 
regelbundna återkommande event med samma arrangör. Syftet med ändringen är att 
öka möjligheterna till evenemang som bidrar till en levande miljö kring kommunens 
centrum. Sådana evenemang har i de flesta fall fallit under ”övrig oklassificerad 
upplåtelse” vilket har inneburit onödigt merarbete från både arrangörer och 
kommunen eftersom villkoren för varje upplåtelse måste hanteras vid varje 
evenemang. Genom en möjlighet att teckna avtal ges en möjlighet att skapa 
förutsägbarhet och samtidigt förenkla handläggningen.

I samband med ovanstående revidering föreslås taxan kompletteras avseende 
upplåtelse för s.k. foodtrucks och taxan för vissa upplåtelser höjs för att spegla 
utvecklingen av taxor i närliggande kommuner och KPI. Taxan för s.k. foodtrucks 
föreslås jämställas med försäljningsplats om max 12 kvm vid upplåtelse kortare än ett 
år och med kiosk om max 12 kvadratmeter vid upplåtelse på helårsbasis. 

Bakgrund
Enligt lag (1957:259) om rätt för kommunen att ta ut avgift för vissa upplåtelser av 
offentlig plats m.m. har kommuner rätt att ta ut en skälig avgift med hänsyn till 
ändamålet för upplåtelsen. Avgiften ska enligt lagen fastställas i taxa beslutad av 
kommunfullmäktige. Förutsättningar för att Vallentuna kommun ska kunna ta ut en 
avgift enligt fastställd taxa är att platsen eller området står under Vallentuna 
kommuns förvaltning och att polistillstånd erhållits. Även om en taxa för upplåtelse 
av allmän plats har fastställts har kommunen rätt att avstyrka en ansökan om 
ansökans ändamål anses vara olämpligt.

Fortsättningsvis står följande i Lokala ordningsföreskrifter för Vallentuna kommun 
som är beslutade av kommunfullmäktige 18 juni 2018.
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”För användning av offentlig plats eller område som kommunen jämställt med sådan 
plats, som kräver tillstånd enligt 3 kap. 1 § ordningslagen och som står under 
kommunens förvaltning, har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt 1 § lag 
(1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats 
med mera. Grunderna för beräkning av avgiften har beslutats av 
kommunfullmäktige”.

Handlingar
1. § 16 Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats (KS 2020.092)
2. Taxa för upplåtelse av offentlig plats

Victor Kilén Annika Hellberg
Kommundirektör Ekonomichef

______________________

Ska expedieras till
Akten
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Taxa för upplåtelse av offentlig plats 

Ändamål Avgift 

Kiosk 
20 000 kr/år (<12 kvm) 
40 000 kr/år (>12 kvm) 

Försäljningsplats, torgplats 
(max 12 kvm/plats) 

250 kr/dag (el ingår inte) 
3 000 kr/månad 
12 000 kr/år 

Foodtruck 
3 000 kr/månad 
20 000 kr/år 
Villkor för upplåtelse 
regleras I avtal 

Återkommande event med 
samma arrangör som ej 
tacks av taxan 

Avgift och villkor för 
upplåtelsen regleras i 
avtal med ledning av 
taxan i övrigt. 

Uteservering 250 kr/kvm och säsong/år 

Julgransförsäljning 
250300 kr/dag 
1 5001800 kr/vecka 

Cirkus/Tivoli 
2 500 kr/första dygnet 
1 500 kr/efterföljande dygn 

Affischpelare 
1 000 kr/kvm skyltyta och år (ej belyst) 2 
000 kr/kvm skyltyta och år (belyst) 

Byggskylt, informationstavlor 500600 kr/kvm skyltyta och år 

Skyltvaror utanför butik 250 kr/kvm och år 

Byggetablering, upplag, bodar etc. 2022 kr/kvm och månad 

Containerplats 250300 kr/vecka 

Tidningsställ, buntlådor mm. 1 000 kr/ställ och år 

Återvinningsbehållare för 
klädinsamling, returpapper, 
glasigloo mm. 

Ingen avgift. Kostnader för städning 
regleras i upplåtelseavtal. 
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Övrig oklassificerad upplåtelse 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har rätt 
att fastställa skälig avgift med ledning av 
taxan i övrigt. 

Tillfälliga försäljningsplatser för 
skolklasser samt barn- och 
ungdomsföreningar, ideella 
föreningar samt andra liknande 
sammankomster 

 
 

Ingen avgift. 
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§ 16
Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats (KS 2020.092)

Beslut
Kommunstyrelsens teknik och fastighetsutskott föreslår för kommunstyrelsen att föreslå 
fullmäktige att fastställa revidering av taxan för upplåtelse av offentlig plats, i enlighet med 
bifogat förslag. Taxan träder i kraft vid justering av fullmäktiges protokoll och tillämpas för 
nya upplåtelser som inte redan har beviljats vid tiden för ikraftträdande.

Ärendebeskrivning
Enligt lag (1957:259) om rätt för kommunen att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig 
plats m.m. har kommuner rätt att ta ut en skälig avgift med hänsyn till ändamålet för 
upplåtelsen. Avgiften ska enligt lagen fastställas i taxa beslutad av kommunfullmäktige. 
Förutsättningar för att Vallentuna kommun ska kunna ta ut en avgift enligt fastställd taxa är 
att platsen eller området står under Vallentuna kommuns förvaltning och att polistillstånd 
erhållits. Även om en taxa för upplåtelse av allmän plats har fastställts har kommunen rätt att 
avstyrka en ansökan om ansökans ändamål anses vara olämpligt.

Fortsättningsvis står följande i Lokala ordningsföreskrifter för Vallentuna kommun som är 
beslutade av kommunfullmäktige 18 juni 2018.
”För användning av offentlig plats eller område som kommunen jämställt med sådan plats, 
som kräver tillstånd enligt 3 kap. 1 § ordningslagen och som står under kommunens 
förvaltning, har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt 1 § lag (1957:259) om rätt för 
kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats med mera. Grunderna för 
beräkning av avgiften har beslutats av kommunfullmäktige”

Den nuvarande taxan kompletteras med en skrivning som avser regelbundna återkommande 
event med samma arrangör. Syftet med ändringen är att öka möjligheterna till evenemang 
som bidrar till en levande miljö kring kommunens centrum. Sådana evenemang har i de flesta 
fall fallit under ”övrig oklassificerad upplåtelse” vilket har inneburit onödigt merarbete från 
både arrangörer och kommunen eftersom villkoren för varje upplåtelse måste hanteras vid 
varje evenemang. Genom en möjlighet att teckna avtal ges en möjlighet att skapa 
förutsägbarhet och samtidigt förenkla handläggningen.

I samband med ovanstående revidering föreslås taxan kompletteras avseende upplåtelse för 
s.k. foodtrucks och taxan för vissa upplåtelser höjs för att spegla utvecklingen av taxor i 
närliggande kommuner och KPI. Taxan för s.k. foodtrucks föreslås jämställas med 
försäljningsplats om max 12 kvm vid upplåtelse kortare än ett år och med kiosk om max 12 
kvadratmeter vid upplåtelse på helårsbasis.

Ärenden om revidering av taxa från kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott ska 
beredas av kommunstyrelsens arbetsutskott innan kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens 
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arbetsutskott ska ha ett beslutsunderlag från ekonomiavdelningen som handlägger samtliga 
ärenden som påverkar kommunens totala ekonomi. Ekonomiavdelningen ska stämma av 
framskrivna ärenden mot beslutad kommunplan och beakta kommuns totala ekonomi.

Yrkanden
Björn Furugren Beselin (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Björn Furugren Beselin (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens teknik- och 
fastighetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats
 Taxa för upplåtelse av offentlig plats
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Tjänsteskrivelse

Revidering av taxa för upplåtelse av 
offentlig plats

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens teknik och fastighetsutskott föreslår för kommunstyrelsen att 
föreslå fullmäktige att fastställa revidering av taxan för upplåtelse av offentlig plats, i 
enlighet med bifogat förslag. Taxan träder i kraft vid justering av fullmäktiges 
protokoll och tillämpas för nya upplåtelser som inte redan har beviljats vid tiden för 
ikraftträdande.

Ärendet i korthet
Enligt lag (1957:259) om rätt för kommunen att ta ut avgift för vissa upplåtelser av 
offentlig plats m.m. har kommuner rätt att ta ut en skälig avgift med hänsyn till 
ändamålet för upplåtelsen. Avgiften ska enligt lagen fastställas i taxa beslutad av 
kommunfullmäktige. Förutsättningar för att Vallentuna kommun ska kunna ta ut en 
avgift enligt fastställd taxa är att platsen eller området står under Vallentuna 
kommuns förvaltning och att polistillstånd erhållits. Även om en taxa för upplåtelse 
av allmän plats har fastställts har kommunen rätt att avstyrka en ansökan om 
ansökans ändamål anses vara olämpligt.

Fortsättningsvis står följande i Lokala ordningsföreskrifter för Vallentuna kommun 
som är beslutade av kommunfullmäktige 18 juni 2018. 
”För användning av offentlig plats eller område som kommunen jämställt med sådan 
plats, som kräver tillstånd enligt 3 kap. 1 § ordningslagen och som står under 
kommunens förvaltning, har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt 1 § lag 
(1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats 
med mera. Grunderna för beräkning av avgiften har beslutats av kommunfullmäktige”

Den nuvarande taxan kompletteras med en skrivning som avser regelbundna 
återkommande event med samma arrangör. Syftet med ändringen är att öka 
möjligheterna till evenemang som bidrar till en levande miljö kring kommunens 
centrum. Sådana evenemang har i de flesta fall fallit under ”övrig oklassificerad 
upplåtelse” vilket har inneburit onödigt merarbete från både arrangörer och 
kommunen eftersom villkoren för varje upplåtelse måste hanteras vid varje 
evenemang. Genom en möjlighet att teckna avtal ges en möjlighet att skapa 
förutsägbarhet och samtidigt förenkla handläggningen. 

I samband med ovanstående revidering föreslås taxan kompletteras avseende 
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upplåtelse för s.k. foodtrucks och taxan för vissa upplåtelser höjs för att spegla 
utvecklingen av taxor i närliggande kommuner och KPI. Taxan för s.k. foodtrucks 
föreslås jämställas med försäljningsplats om max 12 kvm vid upplåtelse kortare än ett 
år och med kiosk om max 12 kvadratmeter vid upplåtelse på helårsbasis.

Ärenden om revidering av taxa från kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 
ska beredas av kommunstyrelsens arbetsutskott innan kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ska ha ett beslutsunderlag från ekonomiavdelningen 
som handlägger samtliga ärenden som påverkar kommunens totala ekonomi. 
Ekonomiavdelningen ska stämma av framskrivna ärenden mot beslutad kommunplan 
och beakta kommuns totala ekonomi.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats.
2. Taxa för upplåtelse av offentlig plats.

Björn Stafbom Kristofer Uddén
Samhällsbyggnadschef Mark- och exploateringschef

______________________

Ska expedieras till
Akten
Författningssamling
Samhällsbyggnadschef
Projektchef centrala Vallentuna
Projektchef södra Vallentuna
Projektchef Norra Vallentuna/Lindholmen
Mark- och exploateringschef
Gatu- och parkchef
Näringslivsutvecklare
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