Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

1 (4)

Sammanträdesdatum

2021-03-08

Dnr KS 2020/476

§ 25

Taxa för markupplåtelser av offentlig plats
och torghandel, återremitterat ärende

Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har 2020-10-21, § 117, hemställt hos
kommunfullmäktige att revidera taxa för markupplåtelser av
offentlig plats och torghandel. Kommunfullmäktige återremitterade
2020-12-14, § 229, förslaget till kommunstyrelseförvaltningen.
Kommunfullmäktige beslutade senast 2014-05-12, § 98, om
reviderade taxor inom området. Vad gäller taxan för
markupplåtelser finns anledning att komplettera nuvarande taxa för
markupplåtelser så att fler användningsområden omfattas av taxan.
Det gäller exempelvis för filminspelningar och kommersiella
evenemang med inträdes- eller deltagaravgifter samt även för vissa
byggetableringar med byggbodar med mera. För dessa
användningsområden saknar Haninge kommun i dag beslutad taxa.
Detta innebär dels att kommunen går miste om potentiella intäkter
samt dels att ekonomiska incitament saknas för att begränsa
tidsutdräkten för markupplåtelser för byggetableringar där
ordningslagen ligger till grund. Det är nödvändigt att ibland tillåta
byggetableringar på allmän platsmark för att en kommun ska kunna
utvecklas och växa samt utföra erforderliga underhållsarbeten i
infrastrukturen. Det är önskvärt att byggetableringar innebär en så
liten störning som möjligt för den markanvändning som kommunen
ursprungligen planerat och det är rimligt att
kommuninvånarna/kommunen kompenseras med en avgift när de
upplåter sin mark för ett annat ändamål. Så sker vanligen i flertalet
kringliggande kommuner.
Mot bakgrund av detta föreslog stadsbyggnadsnämnden att taxor
för upplåtelse av offentlig plats och upplåtelse av torghandel i
Haninge kommun revideras. I den föreslagna taxan är förändringar
jämfört med nuvarande taxa markerade med gult.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av nämndens förslag
och noterar att det i den tillhörande tjänsteskrivelsen utöver förslag
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om reviderad taxa även nämns att lokala ordningsföreskrifter
uppdateras. Revideringen av ordningsföreskrifter antogs av
kommunfullmäktige 2020-06-08, § 98, och stadsbyggnadsnämnden
föreslår inga revideringar av ordningsföreskrifterna utöver detta.
Åtgärder för att begränsa coronapandemin har drabbat
småföretagare och restaurangbranschen ekonomiskt. För att
underlätta för näringslivet i kommunen och bidra till att minska
smittspridningen i samhället föreslår kommunstyrelseförvaltningen
att de ordinarie taxorna inom kategori 1 ”Försäljning servering”
inte ska tas ut till och med 2021-09-30. Beslutet skulle innebära ett
inkomstbortfall på 150 000 kr.
Trots att ingen taxa tas ut ska ansökan om markupplåtelse göras
enligt tidigare beslut via polismyndigheten.
Underlag för beslut

- Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-14, § 229
- Stadsbyggnadsnämndens beslut 2020-10-21, § 117 inklusive
tjänsteskrivelse
- Förslag taxor för upplåtelse av offentlig plats och upplåtelse av
torghandel i Haninge kommun
- Bilaga 1 - Torgplatser
- Nu gälande taxor för upplåtelse av offentlig plats och upplåtelse
av torghandel i Haninge kommun
Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) yrkar med instämmande av Åsa Bååth (V)
och Lage Öhlund (-) bifall till tilläggsförslag från Moderaterna och
Vänsterpartiet (bilaga).
Petri Salonen (C) och Christian Lindefjärd (SD) yrkar bifall till
kommunalrådsberedningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut,
kommunalrådsberedningens förslag samt tilläggsförslaget från
Moderaterna och Vänsterpartiet med instämmande av Lage Öhlund
(-).
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Ordföranden ställer först proposition på
kommunalrådsberedningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Ordföranden ställer därefter proposition på om tilläggsförslaget
från Moderaterna och Vänsterpartiet ska avslås eller bifallas och
finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsförslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Förslag till taxor för upplåtelse av offentlig plats och upplåtelse
av torghandel i Haninge kommun antas och träder i kraft
2021-03-01. Därmed upphör nu gällande taxor för upplåtelse av
offentlig plats och upplåtelse av torghandel i Haninge kommun
att gälla.
2. Kommunala taxor inom kategori 1 ” Försäljning servering” tas
inte ut till och med 2021-09-30.
Reservationer

Sven Gustafsson, Linus Björkman, Marietta de Pourbaix-Lundin,
Alexandra Anstrell - samtliga (M), Åsa Bååth (V) och Lage Öhlund
(-) reserverar sig mot beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Petri Salonen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sven Gustafsson (M) yrkar med instämmande av Lage Öhlund (-)
bifall till två tilläggsförslag från Moderaterna (bilaga).
Christian Lindefjärd (SD) yrkar bifall till Moderaternas andra
tilläggsförslag.
Sevim Celepli (V) yrkar bifall till två tilläggsförslag från
Vänsterpartiet (bilaga).
Sven Gustafsson (M) begär ajournering. Sammanträdet ajourneras
kl. 17.05. Sammanträdet återupptas kl. 17.10.
Sven Gustafsson (M) yrkar att ärendet återremitteras till
kommunstyrelsen med motiveringen att bereda tilläggsförslagen
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och ta upp ärendet i sin helhet vid nästa sammanträde i
kommunfullmäktige.
Ordföranden ställer förslaget att ärendet ska återremitteras till
kommunstyrelsen mot att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde och finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska
avgöras vid dagens sammanträde.
Votering begärs och följande voteringsproposition läses upp och
godkänns: ”Den som vill att ärendet ska avgöras vid pågående
sammanträde röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har
fullmäktige beslutat att ärendet ska återremitteras till
kommunstyrelsen.” Omröstning sker med voteringsanläggning och
resultatet av omröstningen är 30 ja-röster mot 31 nej-röster
(omröstningsresultat, se bilaga).
Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär att
fullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras till
kommunstyrelsen. Därmed faller övriga yrkanden som framförts
under debattenKommunfullmäktiges beslut

1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med motiveringen
att bereda tilläggsförslagen och ta upp ärendet i sin helhet vid
nästa sammanträde i kommunfullmäktige.
Reservationer

Meeri Wasberg, Kenneth Forsberg, Barbro Nordgren, Madeleine
Palmgren, Göran Svensson, Maria Fägersten, Mikko Svensson,
Anita Övelius - samtliga (S) - Tobias Hammarberg (L) - Petri
Salonen och Marina Seinegård - samtliga (C) - Martin Strömvall
och Joachim Krylborn - samtliga (KD) - samt Mehmet Coksürer (-)
- reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: SBN, polisen, SMOHF
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