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Tjänsteskrivelse
Stadsmiljökontoret
Mats Hallberg

2018-08-14

Dnr SBN 2018-560

Samhällsbyggnadsnämnden

Avgiftsbefrielse markupplåtelse stadsfesten 2018-08-21-2018-08-26
Förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås att godkänna Visit Linköping &
Co AB:s begäran om avgiftsbefrielse från markupplåtelseavgift på
kommunal mark för arrangemanget Linköpings Stadsfest 2018 som
arrangeras under vecka 34.

Ärende
Visit Linköping & Co AB har ansökt om befrielse från markupplåtelseavgift
för i anspråkstagande av kommunal mark för arrangemanget Linköpings
stadsfest 2018.
Kostnaden för markupplåtelsen är 35 000 kr
Drift- och underhållsavdelningen bedömer att dessa evenemang uppfyller de
villkor som ställs för att samhällsbyggnadsnämnden med stöd av gällande
Regler och avgifter för upplåtelse av offentlig plats och för torghandel i
Linköpings kommun kan fatta beslut så att ovanstående evenemang för 2018
kan befrias från att erlägga markupplåtelseavgift.
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Bakgrund
Årligen arrangeras det olika större evenemang i Linköping där allmän plats tas
i anspråk för evenemangets genomförande. Tidigare år har detta gällt,
Drakbåtsfestivalen och Linköpings stadsfest 2017. I år har ansökningar om
avgiftsbefrielse från att erlägga markupplåtelseavgift inkommit från Visit
Linköping & Co AB som ska samordna Stadsfesten 2018 i Linköping under
vecka 34.
Enligt gällande regler för upplåtelse av offentlig plats (kategori B5) ska ingen
avgift utgå för ”Evenemang ingående i kommunens samlade evenemangsutbud
och som godkänts av Tekniska nämnden”.
Den ansökan om avgiftsbefrielse från markupplåtelseavgift vid evenemang
som Visit Linköping & Co AB tillställt kommunen, bedömer drift- och
underhållsavdelningen avser sådana evenemang/aktiviteter som till karaktären
avser att vara mer till nöje och förströelse än av kommersiellt intresse. Denna
typ av evenemang utgör också ett positivt tillskott till stadens samlade
evenemangsutbud, till gagn för kommuninvånare, företag och turister.
Drift- och underhållsavdelningen bedömer därför att dessa evenemang kan
anses ingå i kommunens samlade evenemangsutbud (enligt Regler och avgifter
kategori B5), vilket innebär att samhällsbyggnadsnämnden kan fatta beslut så
att dessa evenemang kan befrias från att erlägga markupplåtelseavgift.
Beslut om godkännande innebär endast befrielse från att betala avgift för
upplåtelse av gatumark, parkmark och torg som står under
Samhällsbyggnadsnämndens förvaltning och driftansvar. Kvartersmark,
idrottsområden och parkeringar omfattas ej av detta beslut.
I övrigt ska av Tekniska nämnden 1999-03-17 § 60 beslutade Regler och
avgifter för upplåtelse av offentlig plats och för torghandel, och till detta senare
kompletterade beslut gälla.
Samråd
Samråd har skett med både Visit Linköping & Co AB, Linköpings City
samverkan AB och Polisen.

Stadsmiljökontoret

Jonas Sjölin
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Beslutet skickas till:
Visit Linköping & Co AB

