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§ 68 Dnr: KS 2020/434 
 

Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats, torghandel samt 
grävning och trafikanordningsplaner 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats, 
torghandel samt grävning och trafikanordningsplaner”. 
 
Under nuvarande covid-19 pandemi tas ingen avgift ut under 2021 för uteserveringar, 
torghandel (inklusive tillfällig försäljning i försäljningsstånd) och elanslutning, för food trucks 
tas halva avgiften ut. Avsnitt 2.1, punkt 12 om begräsning av de datum som uteserveringar får 
vara öppna inte ska gälla under 2021.  

Övriga delar i dokumentet tillämpas från och med att taxan vunnit laga kraft. Taxan ersätter 
nuvarande taxa om torghandel (antagen 2011-03-14 § 41). 
 
Taxorna och avgifterna ska årligen regleras enligt prisindex för kommunal verksamhet. 
Regleringen ska ske inför varje årsskifte. 

 
Reservation 
Göder Bergermo (L), Lisbeth Svensson (L), Maria Renfors (M), Alexandra Odelsheim (SD), 
Lennart Svensson (L), Wouter Fortgens (M), Mats Gjertz (M), Alexandra Ward-Slotte (M), 
Michael Ernfors (M), Glenn Ottosson (SD), Lillemor Arvidsson (M), Camilla Brocker (M), 
John Hansson (M), Johan Jönsson (M), Martin Brink (M), Ulla Johansson (SD), Maggie 
Robertsson (M), Rolf Malmborg (SD), Helena Nävergårdh (M) och Peter Öberg (M) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Göder Bergermos (L) förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun har enligt avgiftslagen (1957:259) rätt att ta ut en skälig avgift, med 
hänsyn till ändamålet med upplåtelsen, för upplåtelser på offentlig plats som förvaltas av 
kommunen. Upplåtelserna kan till exempel avse olika typer av försäljning, byggupplag, 
reklamskylt, uteservering eller anordnande av ett evenemang på offentlig plats. Avgiften ska 
enligt lag fastställas i en taxa beslutad av kommunfullmäktige.  

Kommunen har ett väghållaransvar för kommunala gator vilket innebär ansvar och skyldighet 
att hålla gatunätet framkomligt och trafiksäkert. Årligen inkommer ett flertal ansökningar till 
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förvaltningen om att få gräva i kommunens mark för att lägga ned, lägga om, underhålla eller 
reparera ledningar. Grävtillstånden regleras inte i lag, utan varje kommun beslutar i egenskap 
av markägare själv om sina riktlinjer och villkor för att tillåta grävning i kommunens mark. 

För att täcka kommunens kostnader som uppkommer vid tillståndsgivning av ansökningar för 
att upplåta kommunens mark, bevilja grävtillstånd och granska trafikanordningsplaner, samt 
uppföljning av de samma, föreslås att den sökande ska betala avgift. Förvaltningen har därför 
tagit fram taxa för upplåtelse av offentlig plats, torghandel samt grävning och 
trafikanordningsplaner för kommunfullmäktige att anta. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-03-04 
Tjänsteskrivelse 2020-10-01 
Bilaga 1, Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Stenungsunds kommun 
Bilaga 2, Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats, torghandel samt grävning och 
trafikanordningsplaner 
Bilaga 3, Jämförelse med tidigare uttagna avgifter och taxor 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Olof Lundberg (S), Jakob Hallman (KD) och Nedzad Deumic (KD) tillstyrker 
kommunstyrelsens förslag och avslag på Göder Bergermos (L). 
 
Olof Lundberg (S) föreslår som tillägg att återrapportering av konsekvenserna sker till 
kommunstyrelsen i oktober 2021. 
 
Göder Bergermo (L) föreslår som tillägg att inga nya avgifter eller taxehöjningar tas ut under 
2021. 
 
Maria Renfors (M) tillstyrker Göder Bergermos (L) tilläggsförslag. 
 
Inlägg i debatten 
Johan Jönsson (M) och Johan Thunberg (MP) gör inlägg i debatten. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns flera förslag. Ordföranden börjar med att fråga om 
kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Därefter ställer 
ordföranden Göder Bergermos (L) tilläggsförslag mot avslag av densamma och konstaterar att 
kommunfullmäktige avslår Göder Bergermos (L) tilläggsförslag. 
 
Omröstning begärs och genomförs 
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Omröstningsresultat 
Ja-röst för Göder Bergermos (L) tilläggsförslag. 
Nej-röst för avslag på Göder Bergermos (L) tilläggsförslag. 
 
Följande ledamöter röstar ja: Lillemor Arvidsson (M), Mats Gjertz (M), Maria Renfors (M), 
Michael Ernfors (M), Johan Jönsson (M), Wouter Fortgens (M), Helena Nävergårdh (M), 
Martin Brink (M), Maggie Robertsson (M), Alexandra Ward-Slotte (M), Peter Öberg (M), 
Camilla Brocker (M), Lisbeth Svensson (L), Göder Bergermo (L), Ingemar Hadartz (L), 
Lennart Svensson (L), Alexandra Odelsheim (SD), John Hansson (SD), Ulla Johansson (SD), 
Glenn Ottosson (SD) och Rolf Malmborg (SD).  
 
Följande ledamöter röstar nej: Katja Nikula (S), Bo Pettersson (S), Johnny Alexandersson (S), 
Morgan Andersson (S), Sanida Okanovic (S), Lars-Ebbe Pettersson (S), Olof Lundberg (S), 
Janette Olsson (S), Jan Rudén (S), Himan Mojtahedi (S), Roger Andersson (S), Gunnel 
Lundgren (S), Claes Olsson (S), Ritva Stubelius (S), Linda-Maria Hermansson (C), Thomas 
Danielsson (C), Tomas Olsson (C), Helena Järpsten (ST), Robert Engström (ST), Agneta 
Pettersson Bell (ST), Emma Ramhult (V), Annika Gustafsson (V), Birgit Lövkvist (V), 
Jimmy Lövgren (MP), Johan Thunberg (MP), Nedzad Deumic (KD), Maria Bennsten (KD) 
och Jakob Hallman (KD). 
 
Med 21 ja-röster och 28 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå Göder Bergermos 
(L) tilläggsförslag. 
 
Beslutsgången fortsätter 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Olof Lundbergs (S) 
tilläggsförslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
therese.brattfors@stenungsund.se 
natalie.henriksson@stenungsund.se 

 
 
 


