Utlåtande Rotel V (Dnr KS 2020/789)

Tillfälligt förändrade avgifter för näringsidkare på
offentlig plats - åtgärder med anledning av
coronapandemin
Framställan från trafiknämnden
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Avgiften för fristående försäljningsbyggnader, under rubriken
”Försäljning” i ”Taxa för upplåtelse av offentlig plats med
polistillstånd”, bilaga 2, sätts till 50 procent av ordinarie taxa för
perioden 1 mars – 30 juni år 2020, i enlighet med trafiknämndens
förslag.
2. Avgiften sätts till noll kronor för övriga upplåtelser (exklusive
fristående försäljningsbyggnad) som ingår under rubriken
”Försäljning” i ”Taxa för upplåtelse av offentlig plats med
polistillstånd”, bilaga 2, under perioden 1-21 maj 2020, i enlighet med
trafiknämndens förslag.
3. Taxan för torghandel sätts till noll kronor för perioden 1-21 maj 2020, i
enlighet med trafiknämndens förslag.
4. Avgiften för Nyttoparkeringstillstånd C för foodtrucks sätts till noll
kronor för perioden 1-21 maj 2020, i enlighet med trafiknämndens
förslag.

Föredragande borgarrådet Daniel Helldén anför följande.
Ärendet
Coronapandemin har snabbt fått stora ekonomiska konsekvenser i hela
Sverige. De näringsidkare som har kiosker på offentlig plats i Stockholms stad
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kommer inte att omfattas av regeringens stöd till hyresvärdarna. Dessa
näringsidkare drabbades hårt av vikande kundunderlag under mars och april
och har i praktiken, till skillnad från andra kategorier av näringsidkare på
offentlig plats, inte möjlighet att återkalla sina tillstånd under en period och
därmed slippa betala avgift. Detta eftersom avgift utgår för
markanvändningen, oavsett om kiosken är öppen eller inte. För att underlätta
för näringsidkare som bedriver kioskverksamhet i Stockholm har
trafiknämnden den 28 maj 2020 föreslagit att markupplåtelseavgiften sätts till
50 procent av ordinarie taxa för perioden mars till och med juni år 2020.
Det som berörs av förslaget är kioskbyggnader, uteserveringar,
försäljningsplatser, marknader, varuskyltningar och övriga verksamheter med
huvudsyfte försäljning i taxan, torghandlare och Foodtrucks med
nyttoparkeringstillstånd C.
Då det är kommunfullmäktige som har att fastställa avgifter har förslaget
hemställts till kommunfullmäktige för beslut.
Beredning
Ärendet har initierats av trafiknämnden och remitterats till
stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret konstaterar trots att förslaget innebär minskade
intäkter för trafiknämnden om cirka 6,8 mnkr att förslaget är motiverat.
Mina synpunkter
Coronapandemin har snabbt fått stora ekonomiska konsekvenser i hela
Sverige. De näringsidkare som omfattas av detta ärende står på offentlig plats i
Stockholms stad och kommer inte att omfattas av regeringens stöd till
hyresvärdarna. Trafiknämnden kan inte heller justera avgifterna då ändringar
av taxa kräver beslut i kommunfullmäktige. Jag är därför glad att vi under
dessa svåra omständigheter kan bidra till att underlätta för dessa näringsidkare.
Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Taxa för upplåtelse av offentlig plats med polistillstånd
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

2

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Avgiften för fristående försäljningsbyggnader, under rubriken
”Försäljning” i ”Taxa för upplåtelse av offentlig plats med
polistillstånd”, bilaga 2, sätts till 50 procent av ordinarie taxa för
perioden 1 mars – 30 juni år 2020, i enlighet med trafiknämndens
förslag.
2. Avgiften sätts till noll kronor för övriga upplåtelser (exklusive
fristående försäljningsbyggnad) som ingår under rubriken ”Försäljning”
i ”Taxa för upplåtelse av offentlig plats med polistillstånd”, bilaga 2,
under perioden 1-21 maj 2020, i enlighet med trafiknämndens förslag.
3. Taxan för torghandel sätts till noll kronor för perioden 1-21 maj 2020, i
enlighet med trafiknämndens förslag.
4. Avgiften för Nyttoparkeringstillstånd C för foodtrucks sätts till noll
kronor för perioden 1-21 maj 2020, i enlighet med trafiknämndens
förslag.

Stockholm den 3 juni 2020
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR
Daniel Helldén
Mats Larsson
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Remissammanställning
Ärendet
Coronapandemin har snabbt fått stora ekonomiska konsekvenser i hela
Sverige. De näringsidkare som har kiosker på offentlig plats i Stockholms stad
kommer inte att omfattas av regeringens stöd till hyresvärdarna. Dessa
näringsidkare drabbades hårt av vikande kundunderlag under mars och april
och har i praktiken, till skillnad från andra kategorier av näringsidkare på
offentlig plats, inte möjlighet att återkalla sina tillstånd under en period och
därmed slippa betala avgift. Detta eftersom avgift utgår för
markanvändningen, oavsett om kiosken är öppen eller inte. För att underlätta
för näringsidkare som bedriver kioskverksamhet i Stockholm har
trafiknämnden den 28 maj föreslagit att markupplåtelseavgiften sätts till 50
procent av ordinarie taxa för perioden mars till och med juni år 2020.
De näringsidkare som berörs av förslaget är kioskbyggnader,
uteserveringar, försäljningsplatser, marknader, varuskyltningar och övriga
verksamheter med huvudsyfte försäljning i taxan, torghandlare och Foodtrucks
med nyttoparkeringstillstånd C.
Då det är kommunfullmäktige som har att fastställa avgifter har förslaget
hemställts till kommunfullmäktige för beslut.
Trafiknämnden
Trafiknämnden beslutade vid sitt sammanträde den 28 maj 2020 följande.
1. Trafiknämnden godkänner kontorets förslag att sätta
markupplåtelseavgiften för kioskbyggnader på offentlig plats till 50 %
av ordinarie taxa för perioden mars - juni år 2020.
2. Trafiknämnden godkänner kontorets förslag att sätta
markupplåtelseavgiften till noll kronor för perioden 1-21 maj 2020,
för de upplåtelser som ingår i taxans huvudsyfte försäljning.
3. Trafiknämnden godkänner kontorets förslag att sätta taxan för
torghandel till noll kronor för perioden 1-21 maj 2020.
4. Trafiknämnden godkänner kontorets förslag att sätta avgiften till noll
kronor för perioden 1-21 maj 2020, för foodtrucks med
nyttoparkeringstillstånd C.
5. Trafiknämnden hemställer åt kommunfullmäktige att fastslå förslagen
i tjänsteutlåtandet.
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6. Beslutet justeras omedelbart.
Särskilt uttalande gjordes av Peter Wallmark (SD), bilaga 1.
Trafikkontorets tjänsteutlåtande daterat den 8 maj 2020 har i huvudsak
följande lydelse.
Stockholms stad arbetar på bred front för att minska skadeverkningarna av
coronapandemin. För trafikkontorets del har detta bland annat inneburit att stödja
stadens näringsidkare genom att korta betaltiden från staden för att stärka företagens
kassaflöde och likviditet. Vidare har trafikkontoret beviljat anstånd för betalning till
90 dagar för till exempel tillstånd för uteserveringar och torghandel. Svårigheterna
för näringslivet är dock fortsatt stora och trafikkontoret föreslår därför ytterligare
åtgärder enligt nedanstående.
Kiosker på offentlig plats
Coronapandemin har snabbt fått stora ekonomiska konsekvenser i hela Sverige.
Läget har särskilt påverkat verksamheter inom hotell- och restaurangbranschen,
handeln samt vissa andra branscher. För att stödja vissa lokalhyresgäster med
anledning av utbrottet av coronaviruset har regeringen beslutat att avsätta fem
miljarder kronor i stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror för dessa utsatta branscher. En
hyresvärd som har träffat en överenskommelse om rabatt på lokalhyran för en
hyresgäst i en utsatt bransch har möjlighet att ansöka om statligt stöd för en del av
denna rabatt.
De näringsidkare som har kiosker på offentlig plats i Stockholms stad kommer
inte att omfattas av regeringens stöd till hyresvärdarna. Dessa näringsidkare
drabbades hårt av vikande kundunderlag under våren 2020 och har i praktiken, till
skillnad från andra kategorier av näringsidkare på offentlig plats, inte möjlighet att
återkalla sina tillstånd under en period och därmed slippa betala avgift. Detta
eftersom avgift utgår för markanvändningen, oavsett om kiosken är öppen eller inte.
För att underlätta för näringsidkare som bedriver kioskverksamhet i Stockholm
föreslår trafikkontoret att markupplåtelseavgiften sätts till 50 % av ordinarie taxa för
perioden mars till och med juni år 2020.
Övriga näringsidkare på offentlig plats
Många andra näringsidkare i Stockholms stad har liksom kioskinnehavarna all sin
verksamhet på offentlig plats, men har till skillnad från dem som driver
kioskverksamhet möjlighet att återkalla sina tillstånd under en period och därmed
slippa betala avgift. Dessa näringsidkare har ändå drabbats hårt av coronapandemin.
För att stödja dessa näringsidkare föreslår kontoret att avgifterna inom
upplåtelsetaxans huvudsyfte försäljning sätts till noll kronor för perioden 1 maj – 21
maj 2020.
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Kontoret anser att samma stöd ska gälla stadens torghandlare och foodtrucks med
nyttoparkeringstillstånd C och föreslår att avgiften för dessa verksamheter sätts till
noll kronor under perioden 1 maj – 21 maj 2020.
- Berörda näringsidkare
- Kioskbyggnader
- Uteserveringar
- Försäljningsplatser
- Marknader
- Varuskyltningar
- Övriga verksamheter med huvudsyfte försäljning i taxan
- Torghandlare
- Foodtrucks med nyttoparkeringstillstånd C
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av tillståndsavdelningen.
Analys och konsekvenser
Enligt 2 kap. 8 § kommunallagen får individuellt inriktat stöd inte ges till
enskilda näringsidkare om det inte föreligger synnerliga skäl för det. Kontoret
bedömer att coronapandemins följdverkningar är att betrakta som synnerliga skäl.
Ekonomi
En sänkning av avgiften för kiosker med 50 % under mars-juni innebär ett
ungefärligt inkomstbortfall för staden på totalt cirka 3 000 000 kr.
De tre veckorna avgiftsfritt för övriga kategorier inom huvudsyfte försäljning
innebär ett inkomstbortfall på ca 3 000 000 kr, beräknat på 2019 års intäkter för
samma period.
De tre avgiftsfria veckorna för torghandeln innebär ett ungefärligt inkomstbortfall
på 750 000 kr för perioden.
För foodtrucks som har nyttoparkeringstillstånd C innebär förslaget ett
inkomstbortfall på ca 60 000 kr.
Sammanlagt bedöms förslaget därmed innebära minskade intäkter för staden med
ca 6 800 000 kr. De allra flesta fakturor har ännu inte betalats in, då kontoret gett
anstånd med betalning, vilket beskrivits ovan. Dessa fakturor makuleras, och övriga
som eventuellt har betalats in, återbetalas.
Trafikkontorets förslag
Trafiknämnden godkänner kontorets förslag och hemställer åt
kommunfullmäktige att fastslå förslagen i tjänsteutlåtandet, enligt följande:
- Trafiknämnden godkänner kontorets förslag att sätta markupplåtelseavgiften för
kioskbyggnader på offentlig plats till 50 % av ordinarie taxa för perioden mars - juni
år 2020.
- Trafiknämnden godkänner kontorets förslag att sätta markupplåtelseavgiften till
noll kronor för perioden 1-21 maj 2020, för de upplåtelser som ingår i taxans
huvudsyfte försäljning.
- Trafiknämnden godkänner kontorets förslag att sätta taxan för torghandel till
noll kronor för perioden 1-21 maj 2020.
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- Trafiknämnden godkänner kontorets förslag att sätta avgiften till noll kronor för
perioden 1-21 maj 2020, för foodtrucks med nyttoparkeringstillstånd C.

Beredning
Ärendet har initierats av trafiknämnden och remitterats till
stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 29 maj 2020 har i
huvudsak följande lydelse.
Stadsledningskontoret konstaterar att förslaget innebär minskade intäkter för
trafiknämnden om cirka 6,8 mnkr. Enligt trafiknämnden har de flesta fakturor ännu
inte betalats in, då nämnden gett anstånd med betalning. Dessa fakturor ska enligt
trafiknämnden makuleras, och övriga som eventuellt har betalats in, återbetalas.
Stadsledningskontoret konstaterar vidare att det statliga stödet som riktats mot
utsatta branscher och som innebär att stöd kan sökas av hyresvärdar som ger en rabatt
på lokalhyran, inte omfattar de näringsidkare som trafiknämndens förslag avser där
avgiften utgår från markanvändningen. Det skulle vara rimligt att staten ser över om
inte det riktade bidraget även skulle inkludera eller likställas med sådan avgift som
utgår från markanvändningen och som betalas direkt av den berörda näringsidkaren.
Stadsledningskontoret anser att förslaget är motiverat och föreslår därför att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa avgifterna i enlighet med
trafiknämndens förslag.
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Bilaga 1

Reservationer m.m.
Trafiknämnden
Särskilt uttalande gjordes av Peter Wallmark (SD) enligt följande.
Sverigedemokraterna välkomnar förslaget. Detta beslut borde tagits mycket tidigare,
näringsidkare behöver långsiktighet i sin planering.
Med den fortsatt höga smittspridningen i åtanke bör man minska byråkratin och
öka förutsägbarheten för näringsidkarna. Man ska vara tydliga i processen kring
villkor gällande markupplåtelser, torghandel och foodtrucks under pågående pandemi.
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