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Stadsbyggnadsnämnden

Förslag till nya avgifter för markupplåtelse (offentlig
plats) och torghandel
Förslag till beslut
Stadsbyggnadsnämnden godkänner förslaget och översänder det till
kommunfullmäktige för beslut.
Förslag till kommunfullmäktige
1. Nya avgifter för markupplåtelse och torghandel antas
2. Nya avgifter för markupplåtelse och torghandel antas att gälla från och med
den 1 april 2018.

Ärendebeskrivning
En översyn av avgifter är gjord gällande markupplåtelse och torghandel för Eskilstuna
kommun, vilket senast gjordes 1993-01-28 respektive 1996-01-01.
Vi har gjort en jämförelse av våra avgifter med andra kommuner.
I jämförelsen ser vi att Eskilstuna kommun har låga avgifter och i vissa fall krånglig
prissättning.
Vår målsättning är att få en enkel och konsekvent prissättning för både handläggare
och sökande genom att endast ha två område med två olika prisnivåer beroende på
upplåtelsens ändamål. Den administrativa avgiften är borttagen i detta förslag.
Förslaget har stämts av i samråd med avdelningschef på kultur- och
fritidsförvaltningen samt marknadschef på Destination Eskilstuna AB (DEAB), så att
det överensstämmer med deras möjligheter att ordna evenemang.
Vi strävar efter att vara en attraktiv stad att ordna evenemang för medborgare i
Eskilstuna kommun.
Förslaget berör både Stadsbyggnadsnämnden och Torshälla stads nämnd
ansvarsområden. Förvaltningen föreslår att nämnden fattar beslut att godkänna de
delar av förslaget som berör stadsbyggnadsnämnden.
Ärendet innehåller ett nytt förslag för Avgifter för markupplåtelse och torghandel, bilaga 1.
Samtliga tidigare beslut upphävs i frågan kring markupplåtelse och torghandel.
Dessa kända beslut upphöra att gälla:
 Avgifter vid upplåtelse av allmän plats, 1993-01-28, Dnr 92.000568, bilaga 2.
 Försäljning av och avgift för försäljning av varm korv på allmän platsmark,
1994-05-18, Dnr 94.000197, bilaga 3.
 Kommunfullmäktiges beslut 1995-11-30 § 225
Avgifter för och upplåtelser av torgsaluplats, 1995-11-30, Dnr 95.000423,
bilaga 4.
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Kommunfullmäktiges beslut 2007-05-31 § 15
Fri marknadsplats för lokala odlare och livsmedelsförädlare, 2007-05-31,
KSKF/2007:10 125, bilaga 5.
Förändring av avgifter för försäljningsvagnar, gällande from 2008-01-01, bilaga
6.
Reviderade avgifter för torgsaluplats, stadsbyggnadsnämnden 2017-03-28,
2007–10094, bilaga 7

Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Vår strävan är att få en förenklad prissättning för avgifter för markupplåtelse och
torghandel för handläggare inom stadsbyggnadsförvaltningen, kultur och
fritidsförvaltningen och medborgare. Eskilstuna kommun ska vara en attraktiv stad att
ordna evenemang i och ha en levande torghandel.
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Marianne Hagman
Förvaltningschef

Anna Bergfors
Avdelningschef
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