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Dnr 2019/813 - 9 
Taxa för upplåtelse av gatu-och torgplatser samt allmän mark i 
Sala kommun 

INLEDNING 
Förslaget är att taxan ska revideras för att täcka kostnader. Taxa för gatu- och torg
platser samt allmän mark har inte reviderats sedan 2008, eftersom teknisk service 
ansett att indexhöjningen inte skulle ge någon högre avkastning. 
Förslaget är att taxan höjs med 33%. Förslaget baseras både på höjning enligt prisin
dex kommunal verksamhet samt även enligt en rimlighetsbedömning. 

Beredning 
Bilaga KS 2019 /103 / 4, protokollsutdrag KS 2019-06-03, § 94 
Bilaga KS 2019/103/5, missiv 
Bilaga KS 2019 /103 /6, taxa för upplåtelse av gatu- och torgplatser 
Bilaga KS 2019 /103 /3, nuvarande taxa för upplåtelse av gatu-och torgplatser 

Ledningsutskottets beslut 2019-12-11, § 251. 

Enhetschef Kent Karlsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anta taxa för upplåtelse av gatu- och torgplatser samt allmän mark i Sala kom
mun, i enlighet med Bilaga KS 2019/103/6, 
att taxan ska gälla från och med den 1 februari 2020, samt 
att taxan indexregleras enligt KPI (konsumentprisindex) i februari varje år. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att anta taxa för upplåtelse av gatu- och torgplatser samt allmän mark i Sala kom
mun, i enlighet med Bilaga KS 2019/103/6, 
att taxan ska gälla från och med den 1 februari 2020, samt 
att taxan indexregleras enligt KPI (konsumentprisindex) i februari varje år. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 
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Dnr 2019/813 - 8 

Taxa för upplåtelse av gatu-och torgplatser samt allmän mark i 
Sala kommun 

INLEDNING 
Förslaget är att taxan ska revideras för att täcka kostnader. Taxa för gatu- och 
torgplatser samt allmän mark har inte reviderats sedan 2008, eftersom teknisk 
service ansett att indexhöjningen inte skulle ge någon högre avkastning. 
Förslaget är att taxan höjs med 33%. Förslaget baseras både på höjning enligt 
prisindex kommunal verksamhet samt även enligt en rimlighetsbedömning. 

Beredning 
Bilaga KS 2019 /103 / 4, protokollsutdrag KS 2019-06-03, § 94 
Bilaga KS 2019 /103 /5, missiv 
Bilaga KS 2019 /103 /6, taxa för upplåtelse av gatu- och torgplatser 
Bilaga KS 2019 /103 /3, nuvarande taxa för upplåtelse av gatu-och torgplatser 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anta taxa för upplåtelse av gatu- och torgplatser samt allmän mark i Sala 
kommun, i enlighet med Bilaga KS 2019/103/6, 
att taxan ska gälla från och med den 1 februari 2020, samt 
att taxan indexregleras enligt KPI (konsumentprisindex) i februari varje år. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att anta taxa för upplåtelse av gatu- och torgplatser samt allmän mark i Sala 
kommun, i enlighet med Bilaga KS 2019/103/6, 
att taxan ska gälla från och med den 1 februari 2020, samt 
att taxan indexregleras enligt KPI (konsumentprisindex) i februari varje år. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

6 (15) 



E~~M~ 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

MISSIV 

S/-\LA l<OMMUI\J -
Kom n1unstvrelsens förvaltning 

lnk. 2019 -12- :'.] 4 
0;)_~f97TJ Aktbilaga l 

1 (1) 

2019-11-28 

DIARIENR: 2019/813 

MISSIV 

Taxa för upplåtelse av gatu- och torgplatser samt allmän mark i Sala 
kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Förslaget är att taxan ska revideras för att täcka kostnader. Taxa för gatu-och torgplatser 
samt allmän mark har inte reviderats sedan 2008, eftersom teknisk service ansett att 
indexhöjningen inte skulle gett någon högre avkastning. Idag ligger Sala kommun betydligt 
lägre i avgift gällande upplåtelse av torgplats jämför med exempelvis Avesta kommun. 

Ett första förslag behandlades i kommunstyrelsen § 94, 2019-06-03, där kommunstyrelsen 
beslutade att återremittera ärendet till samhällsbyggandskotnoret för revidering. 

Det reviderade förslaget är att taxan höjs med 33 %. Förslaget baseras både på höjning 
enligt prisindex kommunal verksamhet samt även enligt en rimlighetsbedömning. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar, 

att hemställa att kommunfullmäktige beslutar att anta Taxa för upplåtelse av gatu-och 
torgplatser samt allmän mark i Sala kommun, i enlighet med Bilaga KS 2019/103/6, 
att taxan ska gälla från och med den 1 februari 2020, samt 
att taxan indexregleras enligt KPI (konsumentprisindex) i februari varje år. 

Kent Karlsson 
Enhetschef, Teknisk service 

Bilaga: Taxa för upplåtelse av gatu- och torgplatser samt allmän mark i Sala kommun 



Sala kommun 
Kommunal författningssamling 

Taxa för upplåtelse av gatu- och 
torgplatser samt allmän mark i Sala 
kommun 

KFS 069 revision 01 

TAXA 

ANTAGEN: 2020-XX-XX 

GÄLLER FRÅN OCH MED: 2020-XX-XX 

§ 1. Inledande bestämmelser 

SAU\ KOMM UN 
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Enligt denna taxa erläggs avgifter för upplåtelse av gatu- och torgplatser samt allmän 

mark i Sala kommun. 

§ 2. Beräkning av avgift 

Avgiften grundar sig på föregående taxa 425/2008 samt en Indexreglering enligt 
prisindex kommunal verksamhet. 

§ 3. Stora Torget 

A. Upplåtelse av saluplatser 

a. Fasta, kontrakterade försäljningsplatser, 1 plats = 3 m (inklusive 
marknadsplats om inte sortimentet är överrepresenterat) 

4123 kr/år inkl el 

b. Tillfälliga försäljningsplatser vid marknader och liknande 

1 plats= 3 m 
400 kr /marknadstillfälle (1 dag) 
665 kr/marknadstillfälle (2 dgr) 
53 kr/dag för el 

c. Tillfälliga försäljningsplatser vid marknader och liknande för 
föreningar liknande ideella föreningar utan ekonomiskt syfte, 

plats= 3 m. 
332 kr /marknadstillfälle (2 dgr) 
200 kr /marknadstillfälle (1 dag) 
53 kr/ dag för el 



§4. 

§ 5. 

§6. 

§7. 

d. Tillfällig försäljningsplats torgdagar, 
1 plats= 3 m 
133 kr/dag 
53 kr/dag för el 

e. Befintlig lotterikiosk 
67 kr/vecka 

B. Tillfällig användning av Stora Torget 

a. 

b. 

a. 

a. 

b. 

a. Kommersiell verksamhet 
< 100 m2 15 kr/m2 och dag 
< 500 m2 11 kr /m2 och dag 
> 500 m2 8 kr /m2 och dag 
tillkommer för el : 
53 kr/dag för el 

b. Servering 
73 kr /m2 och månad 
tillkommer för el 
53 kr/dag för el 

Försäljningskiosker 

Kiosk för konfektyr, tobak, pressartiklar o dyl. 
11 522 kr/år 

Kiosk för korv och/eller glass 
< 6 månader 1 083 kr /mån. 
> 6-12 månader 8 658 kr 

Gångbaneserveringar 

Friluftsservering och liknande 
35 kr/m2 och månad 

Annat merkantilt ändamål 

Affischpelare och reklamtavlor 
720 kr /m2 skyltyta och år 

Skyltvaror utanför butik 
732 kr /butik och år 

Tillfällig användning av plan vid Lärkan 

Eventuell elanslutning debiteras separat av elleverantören 

a. Kommersiell verksamhet (en! torghandelsstadgans § 10) 
3 631 kr/tillfälle (3 dygn) 

§ 8. Tillfällig användning av plan i Stadsparken 

a. Kommersiell verksamhet 
< 100 m2 16 kr /m 2 och dag 



< 500 m2 11 kr/m 2 och dag 
> 500 m2 8 kr /m2 och dag 

§ 9. Annat nyttjande av allmän mark 

a. Upplag, manskapsbodar o dyl, samt annat nyttjande av mark inom Sala 
tätort 
23 kr /m2 och månad 

b. Tillfällig uppställning av container, inom Sala tätort 
112 kr/dag 

c. Utanför Sala tätort 
105 kr /100 m2 och vecka 
363 kr /100 m2 och månad 

§ 10. Indexreglering 

Kommunstyrelsen reglerar på kommunfullmäktiges uppdrag taxan varje år i 
februari med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 
Konsumentprisindex (KPI). 

§ 11. Ikraftträdande 

Denna taxa träder i kraft från och med 1 februari 2020. 


