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Tjänsteskrivelse
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Stadsmiljökontoret

2021-06-08

Dnr SBN 2021-573

Mats Hallberg

Samhällsbyggnadsnämnden

Avgiftsfrihet för markupplåtelse av tillfällig
varuexponering under hela 2021
Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag om att inte ta ut
någon markupplåtelseavgift på kommunal mark för tillfällig
varuexponering utanför butik hela 2021 godkänns.
Ärende
Linköpings Innersta har ansökt om befrielse från markupplåtelseavgift för i
anspråkstagande av kommunal mark för uppställning av exponeringsbord
utanför butik för tillfällig varuexponering, i Linköpings innerstad. Anledningen
är den pandemi som pågår i samhället. Uppställning av exponeringsbord där
det är möjligt i Linköpings city underlättar för handlarna i innerstaden att
marknadsföra sina varor utan att kunderna behöver gå in i affären och trängas
med andra kunder.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den här ansökan
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 ansökan kan befrias
från att erlägga markupplåtelseavgift.
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Bakgrund
Just nu pågår en pandemi i samhället och folkhälsomyndigheten har gått ut
med rekommendationer att undvika trängsel i butiker och köpcentrum.
Linköpings Innerstas ansökan om att få ställa upp exponeringsbord utanför
butiker i centrala Linköping är ett bra alternativ till att möjliggöra
marknadsföring av varor i staden utan att behöva gå in i butikerna.
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 som Linköpings
Innersta har tillställt kommunen, bedömer förvaltningen vara av sådan karaktär
som inte har ett kommersiellt syfte utan ett syfte att begränsa spridningen av
smittan i samhället. Denna typ av upplåtelse tillför staden liv och rörelse och
ett trevligt inslag i stadsbilden.
Förvaltningen 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 eller torg under 2021.
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.
Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna blir en minskad intäkt på ca 3000 kronor för
2021.
Kommunala mål



Attraktiva och trygga livsmiljöer
Bra dialog och service för goda förutsättningar för företag att etablera
och verka

Jämställdhet
Åtgärden bedöms inte påverka några jämställdhetsfrågor
Samråd
Samråd med Linköpings Innersta, David Nilsson
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Uppföljning och utvärdering
Åtgärden följs upp i samband med uppföljning av genomförda
pandemiåtgärder som Samhällsbyggnadsnämnden utför och beslutar.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Stadsmiljökontoret
Reidar Danielsson

Beslutet skickas till:
Linköpings Innersta
David Nilsson

