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Sammanträdesdatum

2021-01-27

Kommunstyrelsen

§7

Dnr 00135/2020119

Tillfällig ändring av Mölndals stads avgifter för upplåtelse av
offentlig plats i anledning av coronapandemin
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Med ändring av Mölndals stads avgifter för upplåtelse av offentlig plats, antagen av
kommunfullmäktige 2018-12-12 § 201, beslutar fullmäktige att för 2021 sätta ned avgiften till
noll (0) kr för följande upplåtelseändamål:
Punkt 2. Uteservering
Punkt 4. Varuexponering utanför egen butiksfasad
Punkt 5. Gatupratare utanför butiksfasad (gäller även beachflagga och liknande)
Punkt 6. Blommor/dekoration utanför butiksfasad
Nedsättningen av avgifterna, avseende ovan angivna punkter, gäller fr.o.m. 1 januari 2021.
Har avgift redan inbetalts ska inbetalningen krediteras.
Ärendet
Under år 2021 ser vi att effekterna som kommer till följd av åtgärder mot Covid-19 kommer
att fortsätta att drabba flera lokala näringsidkare hårt i Mölndals stad. På grund av detta
föreslås att vidtagna lättnader fortsätter gälla för år 2021.
En sådan vidtagen åtgärd är att underlätta för lokala näringsidkare att använda sig av offentlig
plats för till exempel uteserveringar och varuförsäljning utanför butikslokaler samt att sätta
ned vissa kommunala upplåtelseavgifter till noll.
Mölndals stads avgiftstaxa för upplåtelse av offentlig plats är antagen av kommunfullmäktige
2018-12-12 § 201. Det ankommer på kommunfullmäktige att ta ställning till om taxan ska
sättas ned.
Ärendets behandling
Tjänsteskrivelse daterad 14 januari 2021.
Förslag till beslut
Med ändring av Mölndals stads avgifter för upplåtelse av offentlig plats, antagen av
kommunfullmäktige 2018-12-12 § 201, beslutar fullmäktige att för 2021 sätta ned avgiften till
noll (0) kr för följande upplåtelseändamål:
Punkt 2. Uteservering
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Punkt 4. Varuexponering utanför egen butiksfasad
Punkt 5. Gatupratare utanför butiksfasad (gäller även beachflagga och liknande)
Punkt 6. Blommor/dekoration utanför butiksfasad
Nedsättningen av avgifterna, avseende ovan angivna punkter, gäller fr.o.m. 1 januari 2021.
Har avgift redan inbetalts ska inbetalningen krediteras.
Beslutsgång
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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Fortsatt tillfällig ändring av Mölndals stads avgifter för
upplåtelse av offentlig plats i anledning av
coronapandemin
Förslag till beslut
Med ändring av Mölndals stads avgifter för upplåtelse av offentlig plats,
antagen av kommunfullmäktige 2018-12-12 § 201, beslutar fullmäktige att för
2021 sätta ned avgiften till noll (0) kr för följande upplåtelseändamål:
Punkt 2. Uteservering
Punkt 4. Varuexponering utanför egen butiksfasad
Punkt 5. Gatupratare utanför butiksfasad (gäller även beachflagga och
liknande)
Punkt 6. Blommor/dekoration utanför butiksfasad
Nedsättningen av avgifterna, avseende ovan angivna punkter, gäller fr.o.m. 1
januari 2021. Har avgift redan inbetalts ska inbetalningen krediteras.
Ärendet
Under år 2021 ser vi att effekterna som kommer till följd av åtgärder mot
Covid-19 kommer att fortsätta att drabba flera lokala näringsidkare hårt i
Mölndals stad. På grund av detta föreslås att vidtagna lättnader fortsätter gälla
för år 2021.
En sådan vidtagen åtgärd är att underlätta för lokala näringsidkare att använda
sig av offentlig plats för till exempel uteserveringar och varuförsäljning utanför
butikslokaler samt att sätta ned vissa kommunala upplåtelseavgifter till noll.
Mölndals stads avgiftstaxa för upplåtelse av offentlig plats är antagen av
kommunfullmäktige 2018-12-12 § 201. Det ankommer på
kommunfullmäktige att ta ställning till om taxan ska sättas ned.
Beredning och bedömning
På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har tekniska förvaltningen
och stadsledningsförvaltningen tagit fram följande förslag till förlängning av
nolltaxa för upplåtelse av mark för uteserveringar samt varuexponering.
Syftet med detta är att underlätta för näringsidkare att klara av att driva sin
verksamhet.
Mölndals stad upplåter offentlig plats till näringsidkare för till exempel
uteservering och för att exponera varor på utsidan butikslokaler. För att få
använda offentlig plats måste näringsidkaren först söka tillstånd från hos
polisen. Detta framgår av ordningslagen.
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Mölndals stad har inga rättsliga möjligheter att själva ge tillstånd eller att
meddela avvikelser från tillstånd för sådant som omfattas av Polismyndigens
ansvarsområde. För att polisen ska kunna ge tillstånd uttalar sig dock
Mölndals stad (genom tekniska förvaltningen) om ansökan.
För att ansöka om tillstånd måste näringsidkaren betala en ansökningsavgift
till polisen (oftast 870 kr). Därtill får näringsidkaren betala en
upplåtelseavgift till Mölndals stad enligt den taxa som kommunfullmäktige
har fastställt 2018-12-12 § 201. Som exempel uppgår upplåtelseavgiften i
Mölndals centrum för en uteservering under sommarhalvåret till 71 kr per m2
och månad medan varuexponering utanför butikslokalen uppgår till 1 524 kr
per m2 och år.
Mölndals stads taxa för upplåtelse av offentlig plats omfattar flera olika
upplåtelseändamål. De ändamål som bedömts vara verkningsfulla för att
underlätta för näringslivet är följande.
- Punkt 2. Uteservering
- Punkt 4. Varuexponering utanför egen butiksfasad
- Punkt 5. Gatupratare utanför butiksfasad (gäller även beachflagga och
liknande)
- Punkt 6. Blommor/dekoration utanför butiksfasad
Den föreslagna förändringen av stadens taxa påverkar inte kravet på att söka
tillstånd via polisen eller ansökningsavgiften till polisen. Dessutom gäller
alltjämt följande förutsättningar.
- Hänsyn ska tas till ledstråk och övriga fasta objekt för att säkerställa
god framkomlighet, minst 1,5 m fritt och 2 m på större gångstråk
(främst Mölndals innerstad)
- Uteserveringens staket får inte förses med reklam, loggor eller dylikt.
- Uteserveringen ska vara tillgängligt möblerad och lämplig för
personer med funktionsnedsättning.
- Bygglov krävs om uteserveringen ska ha tak, höga avgränsningar
eller byggt underlag t.ex. trädäck (ej tillåtet på brandgator!). Bygglov
ges som huvudregel 1 april – 30 september.
- Huvudregeln är att uteserveringen ska ligga i direkt anslutning till
restaurangen och får vara lika lång som restaurangen inne i lokalen,
om det inte är olämpligt ur trafik-eller framkomlighetssynpunkt. Om
restauranglokalens fasadlängd är otillräcklig kan uteserveringen
göras större. Då krävs berörd butiksägares tillstånd.
- Serveringstillstånd för alkohol kräver att uteserveringen är avgränsad
på alla sidor och bara har en ingång som måste vara minst 90 cm
bred.
- Varuexponering får vara max 1,5 m djup, utanför egen butiksfasad.
- Gatupratare ska placeras i anslutning till fasad (max 1,5 m ifrån), det
får finnas max en per 5 m fasad och de ska ha en rund fot.
- Gatupratare samt varuvisning ska tas in över natten för att möjliggöra
renhållning av gatan.
Juridiska förutsättningar för stöd till näringslivet
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En kommun får vidta åtgärder för att allmänt främja näringslivet. Till
åtgärder som anses allmänt främja näringslivet i kommunen hör främst
markupplåtelser och kommunalteknisk service till företagen, allmäninriktade
åtgärder för att tillgodose näringslivets behov av lokaler engagemang i
utställningar, mässor och annan kollektiv marknadsföring samt, i begränsad
omfattning, branschinriktade stödåtgärder. Det finns goda argument för att
de föreslagna åtgärderna dels har ett allmänt intresse för kommuninvånarna,
dels utgör ett sådant allmänt stöd till näringslivet som omfattas av
kommunallagen eller lagen om särskilda kommunala befogenheter. De
föreslagna stödåtgärderna är vidare, i förhållande till varje enskild näringsidkare, av ett så begränsat värde att det inte riskerar att stå i strid med
statsstödsreglerna.
Det råder i normala fall ett förbud för kommuner att fatta beslut med
tillbakaverkande kraft (retroaktivitetsförbudet). Detta gäller dock inte beslut
som är till fördel för kommun-medlemmarna eller om det annars finns
synnerliga skäl för att fatta retroaktiva beslut. I detta sammanhang är
bedömningen att det är lagenligt att låta nedsättningen gälla från den 1
januari år 2021 så att näringsidkare som använder offentlig plats slipper
betala för perioden fram till kommunfullmäktige fattar beslut i frågan.
Erfarenheterna från år 2020 är att det fungerat bra. En risk med 0 taxa under
vintermånaderna är att möblemang som inte används lämnas kvar ute och då
är ett hinder i vinterväghållningen (snö och halkbekämpning) utan någon
uppsida. Vår bedömning är dock att detta inte är ett så stort problem att det
förändrar förslaget under rådande omständigheter.
Ekonomi
Under år 2019 tog staden in cirka 366 tkr i avgifter för uteserveringar, 22 tkr
för gatupratare samt 6 tkr för varuexponering. En nolltaxa för år 2021
innebär således en minskad intäkt för staden på knappt 400 tkr förutsatt
samma nyttjande som år 2019. Man kan dock förvänta sig att under rådande
förhållanden upplåtelsen kommer att bli betydlig lägre på grund av att
verksamheter sparar in på denna kostnad av ekonomiska skäl.
Tekniska förvaltningen har inte fakturerat några av de avgifter som föreslås
sättas ned. Skulle någon avgift ändå råka ha fakturerats bör den krediteras.
Beroende hur man hanterar inkomstbortfallet i stadens budget kan det få
olika konsekvenser för stadens verksamhet.
Expedieras till
Tekniska förvaltningen, Näringslivsenheten
Göran Werner
Förvaltningschef, tekniska
förvaltningen

Henriette de Maré
Avdelningschef, stadsjurist
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