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Beslut - Avgifter för markupplåtelser på offentlig plats i Västerås
stad
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Avgifter för markupplåtelse fastställs enligt förslag, ny avgift gäller från och
med den 1 mars 2022.
Reservation
Elisabeth Unell (M), Eleonore Lundkvist (M) och Anna Nordin (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Elisabeth Unells (M) förslag enligt
följande:
"För många företag blir det en dyr kostnad att ha öppet en eller två veckor
längre och då få betala för en hel månad. För att fler ska kunna ha öppet mer
så föreslår vi att betalningen i stället ska vara per påbörjad vecka.
Utifrån vårt yrkande där vi ser att en så drastisk höjning av avgiften för
enpersonsfordon (elsparkcyklar) inte är rimlig utan kan komma att rasera en
hel bransch. Att istället arbeta med utökade krav vid tillståndstilldelning där
man jobbar in krav med uppställningsplatser, trafikutbildning, geofencing
med mera ser vi som en mer framgångsrik väg än att höja avgifterna mer än
till 100:-/mån per fordon.
Vi ser även att avgift för mast/portaler för kabelöverfarter vid vägar riskerar
att bli ”avgift på avgift”. Vid byggnation så krävs en byggelavgift från
Mälarenergi och ur arbetsmiljölagstiftningen måste de som sätter upp kabeln
göra det utifrån denna lagstiftning så vi ser det inte som rimligt med denna
avgift.
Vid kvadratmeteravgift för uteservering ser vi inte det som rimligt att
avrunda avgifterna till jämnt 10:-/tal när avgiften indexeras. Detta kan
komma att snabbt bli kostsamt när denna avrundning sker. Som exempel ser
vi att om en avgift är 75:30:- så ska avgiften vara 75:- och inte avrundning
till 80:-."
Erik Johansson (SD) och Caroline Frisk (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Erik Johanssons (SD) förslag.
Ärendebeskrivning
En motion om översyn av stadens avgifter för markupplåtelse på offentlig
plats har bifallits i kommunfullmäktige den 3 september 2020, § 187. Med
anledning av detta har tekniska förvaltningen fått i uppdrag att utföra
översyn av nuvarande avgiftsdokument för markupplåtelser, där avgifternas
relevans och aktualitet granskats.
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Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Avgifter för markupplåtelse fastställs enligt förslag, ny avgift gäller från och
med den 1 mars 2022.
Yrkanden
Amanda Grönlund (KD), Anna Maria Romlid (V), Vicki Skure Eriksson (C),
Staffan Jansson (S) och Roger Haddad (L) yrkar bifall till
stadsledningskontorets förslag.
Elisabeth Unell (M) yrkar:
1. Att upplåtelse för uteservering och försäljning ändras till att bli per
påbörjad vecka istället för månad.
2. Att förslaget med justeringar bedriva uthyrning av eldrivet
enpersonsfordon ska vara 100 kr/ fordon / månad.
3. Att mast/portal för kabelöverdragning utgår.
4. Att indexeringen med avrundning till hela 10 tal kronor utgår och att
enbart justering sker till jämn summa (ex 83,4 =83 kr).
Erik Johansson (SD) yrkar bifall till beslutssats 1 i Elisabeth Unells (M)
förslag och i övrigt bifall till stadsledningskontorets förslag.
Proposition
Ordföranden finner inledningsvis att det finns två förslag avseende
beslutssats 1 i Elisabeth Unells (M) förslag, dels bifall från Elisabeth Unell
(M) och Erik Johansson (SD), dels bifall till stadsledningskontorets förslag
från Amanda Grönlund (KD) med flera. Ordföranden föreslår en
propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning varvid den genomförs.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
stadsledningskontorets förslag.
Ordföranden finner därefter att det finns två förslag avseende beslutssats 2-4
i Elisabeth Unells (M) förslag, dels bifall från Elisabeth Unell (M), dels
bifall till stadsledningskontorets förslag från Amanda Grönlund (KD) med
flera. Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs
mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning
varvid den genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med stadsledningskontorets förslag.
Ordföranden finner slutligen att det endast finns ett förslag till beslut
avseende resterande del av stadsledningskontorets förslag och att kommunstyrelsen därmed beslutar i enlighet med detta.
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Tekniska nämnden

Tjänsteutlåtande - Avgifter för markupplåtelser på offentlig plats
i Västerås stad
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Avgifter för markupplåtelse fastställs enligt förslag, ny avgift gäller från och
med den 1 mars 2022.
Ärendebeskrivning
En motion om översyn av stadens avgifter för markupplåtelse på offentlig
plats har bifallits i kommunfullmäktige den 3 september 2020, § 187. Med
anledning av detta har tekniska förvaltningen fått i uppdrag att utföra
översyn av nuvarande avgiftsdokument för markupplåtelser, där avgifternas
relevans och aktualitet granskats.

Beslutsmotivering
I takt med att staden växer, ökar också efterfrågan på att nyttja stadens
offentliga platser för olika ändamål. Sedan stadens nuvarande
avgiftsdokument för markupplåtelser beslutades 2010 har även nya
upplåtelsetyper tillkommit. En översyn av gällande dokument har gjorts i
syfte att säkerställa att staden har rimliga avgiftsnivåer och korrekta
upplåtelsekategorier. Ett nytt förslag för Västerås stads avgifter i samband
med upplåtelser av stadens offentliga plats finns framtaget, enligt bilaga.
Bakgrund
Utveckling av staden
Under de senaste åren har Västerås utvecklats i snabb takt och nya områden
har tillskapats. I samband med detta har även nya upplåtelsetyper
aktualiserats. Områden i anslutning till Mälaren har utvidgats och blivit nya
attraktiva ytor där allmänheten vill vistas. I city är de offentliga platserna
eftertraktade och innehåller förutom gång- och annan trafik, uteserveringar,
torghandel och tillfälliga evenemang. Stadskärnan är i en fortsatt expansiv
fas och utvecklas kontinuerligt för att tillskapa moderna ytor för att främja en
levande stadskärna.
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Samverkan
Under framställandet av översynen har samtal hållits med Västerås
Citysamverkan och Västerås Marknad och Näringsliv.
Föreslagna förändringar i nytt avgiftsdokument
Med anledning av översynen som gjorts är förvaltningens förslag att
Västerås stads avgiftsdokument för markupplåtelser revideras. Nedan
förändringar föreslås ingå i nytt avgiftsdokument:


Fortsättningsvis utgå från den i kommunfullmäktiges tidigare antagna
avgiftsmodell, vilket innebär att avgifterna i bifogat dokument
justeras den 1 januari varje år med konsumentprisindex för november
året före som bas. Avgiftsbeloppet avrundas uppåt till närmaste tiotal
kronor. Förslag att ny bas för indexjustering blir konsumentprisindex
augusti 2020 (337,07) *. (*konsumentprisindex enligt Statistiska
centralbyrån)



Tillföra nya upplåtelsetyper:
- Försäljning från fordon
- Fast försäljningsanordning
- Filminspelning eller liknande för kommersiellt bruk
- Bedriva uthyrning av eldrivna enpersonsfordon
- Mast/portal för kabelövergång
- Fler evenemangsytor
- Andra evenemangsytor än de som är specificerade i avgiftstabellen
- Övrig upplåtelse/annat nyttjande som inte kan hänföras till annan
rubrik/ändamål (i de fall en upplåtelse inte faller inom en befintlig
kategori beslutas avgift med utgångspunkt från närmast likvärdiga
kategori).



Ett tillägg i avgiftstabellen görs med rubrik: Övriga upplåtelsedagar.
Här avses de dagar där offentlig plats tas i anspråk för etablering,
avetablering eller dagar mellan evenemang. Möjlighet finns till
reducering av markupplåtelseavgiften för upplåtelsekategorin
tillfälliga evenemang. Individuell bedömning görs utifrån vilken plats
det är, ändamål med upplåtelsen och liknande.



Utveckling av samarbetet med Västerås stads förvaltningar vid
arrangörskap av evenemang i syfte att främja en levande stadskärna.
(Införande av avgiftsbefriade markupplåtelser enligt förbehåll i
bifogat avgiftsdokument.)



Förslag om att debitera per faktisk nyttjad yta/per kvadratmeter för
två upplåtelsekategorier; uteserveringar och försäljning utanför butik.



Ett tillägg i avgiftsdokumentet om tillfällig nedsättning av avgiften
ska kunna ske vid en extraordinär händelse*. Förslaget möjliggör för
kommunen att agera snabbt och anpassa sina avgiftsnivåer utifrån
rådande situation, t ex pandemi.
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*En extraordinär händelse är en sådan händelse som avviker från det normala.
Det innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i
viktiga samhällsfunktioner samt kräver skyndsamma insatser av staden. (def. 1 kap
4 § lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.)

Juridisk bedömning
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen.
Ekonomisk bedömning
Förslagen som ligger som grund för nya avgifter i samband med
markupplåtelser bedöms inte påverka tekniska nämndens årsbudget för
estimerade intäkter.
Hållbar utveckling
Vid användandet av offentlig plats finns det många olika intressen och
önskemål att beakta. Inget tyder på att efterfrågan kommer att minska. Nytt
avgiftsdokument för markupplåtelser ger förutsättningar för att Västerås
fortsatt ska kunna ha ordnade upplåtelseformer för markupplåtelser, ha
möjlighet att kontrollera den offentliga platsen samt följa gällande lagar.
Helene Öhrling

Hans Nyström

Stadsdirektör

Ekonomidirektör

