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Förslag till avgifter för upplåtelse av offentlig plats
Bilaga:
Avgifter för upplåtelse av offentlig plats

Ärendebeskrivning
När kommunen upplåter offentlig plats för kommersiella ändamål som t ex
affischer, försäljning, byggetablering tas en avgift ut, se bilaga. Taxan
fastställdes senast av kommunfullmäktige 2003. Tekniska förvaltningen har
nu gjort en översyn och ett förslag på justeringar av policyn för upplåtelse av
offentlig plats. I samband med det har även taxan setts över.
Förvaltningen föreslår i huvudsak oförändrade taxor dock med tre undantag.
-

När gatumark upplåts tas en avgift på 260 kr påbörjad 25 m2/mån. Som
komplement till denna förslås en avgift då parkeringsplatser tas
ianspråktagande för att på så sätt bidra till att korta ned den tid
parkeringsplasterna blockeras. Avgiftsnivån föreslås till 25 kr per dag
och p-plats vilket innebär att för små och korta etableringar är taxan
närmast försumbar. Däremot kan avgiften medverka till att längre och
stora etableringar dels blir kortare dels mindre, med ett mindre ingrepp
på den offentliga miljön.

-

En avgift föreslås också för upplåtelse av Stadsparken och
Gűltzauudden för kommersiellt syfte. Vid upplåtelse av dessa platser
tecknas ofta ett separat avtal vid sidan om avs återställande av platserna
i ursprungsskick. Vid evenemang speciellt på Gűltzauudden slits dock
ytorna hårt och medför kostnader för kommunens parkförvaltning.
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Avgiften för gatupratare föreslås höjas från 200 till 400 kr/år.

Motivering till höjning av avgift för gatupratare:
Ansökan om tillstånd för gatupratare har i hög grad samordnats av Luleå Co.
Samordningen gör att enbart en avgift (fn 700 kr) betalas till Polisen istället för
att var och en betalar avgift. Det har gjort att handläggningen både hos Polisen
och kommunen förenklas. På senare år har dock fler och fler enskilda ansökningar kommit in. En höjning av avgiften bör bidra till att öka samordningen
utan att öka kostnaderna för den enskilde butiksägaren.
Tekniska nämnden rekommenderar kommunfullmäktige besluta att
-

anta bifogade förslag till taxa för upplåtelse av offentlig plats
med kompletterande text – motivering till höjning av avgift för
gatupratare.

Arbets- och personalutskottet
Tekniska förvaltningen föredrar ärendet.

Proposition
Ordföranden ställer tekniska nämndens förslag under proposition och finner
att arbets- och personalutskottet bifaller förslaget.

Arbets- och personalutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta bifogade
förslag till taxa för upplåtelse av offentlig plats med kompletterande text –
motivering till höjning av avgift för gatupratare.
_____
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Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta bifogade
förslag till taxa för upplåtelse av offentlig plats med kompletterande text –
motivering till höjning av avgift för gatupratare.
_____
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