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Samhällsbyggnadsförvaltning
Planeringsenheten gata och
park
Trafikingenjör

Veronica Bodin
Telefon

Samhällsbyggnadsnämnden

0141 - 22 51 31
e-postadress

veronica.bodin@motala.se

Diarienummer

19/SBN 0030

Reducering av taxa för offentlig plats, Motala AIF
friidrottsklubb
Sammanfattning
Motala AIF friidrottsklubb söker tillstånd för Nya broloppet på Hamnparkeringen och liten
del av stadsparken. Ytan som ansökts för uppgår inte till minimum taxa för upplåtelse av
offentligplats, Övrig markanvändning som inte går att härleda till annan rubricerad punkt i
taxa, zon 1-2, 2.90 per kvadratmeter, minimiavgift 500kr.
Avgift för upplåtelse av avgiftsbelagda parkeringsplatser, uppgår till 1250 kr. Sammanlagd
summa för avgift för upplåtelse av marken blir 1750 kr.
Summa med reducering, då Motala AIF friidrottsklubb är en idrottsförening, 875 kr.

Förslag till beslut
1.
Taxa för Motala AIF friidrottsklubb, Nya broloppet reduceras med 50% med
anledning av att Motala AIF friidrottsklubb är en idrottsförening.

Bakgrund
Enligt Motala kommuns ”Taxa för upplåtelse av offentlig plats”, beslut 18/KS 0168 §151,
finns möjlighet för ansvarig nämnd, sedan årsskiftet är detta samhällsbyggnadsnämnden, att
reducera taxa. Taxan för idrottsförening reduceras med 50%. Endast
samhällsbyggnadsnämnden kan fatta beslut om reducering.
Motala AIF friidrottsklubb söker tillstånd för Nya broloppet på Hamnparkeringen och liten
del av stadsparken. Ytan som ansökts för uppgår inte till minimum taxa för upplåtelse av
offentligplats, Övrig markanvändning som inte går att härleda till annan rubricerad punkt i
taxa, zon 1-2, 2.90 per kvadratmeter, minimiavgift 500kr.
Avgift för upplåtelse av avgiftsbelagda parkeringsplatser, uppgår till 1250 kr. Sammanlagd
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summa för avgift för upplåtelse av marken blir 1750 kr.
Summa med reducering, då Motala AIF friidrottsklubb är en idrottsförening, 875 kr.

.

Veronica Bodin
Trafikingenjör

Bilaga:

Yttrande Motala AIF friidrottsklubb, Nya broloppet

Beslutsexpediering
Trafikingenjör, för vidare expediering till sökande.
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