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Samhällsbyggnadsförvaltning
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Reducering av taxa för offentlig plats, Lions, med
anledning av att föreningen är en ideell förening
Sammanfattning
Lions Borensberg har sökt polistillstånd för anordnande av Husbyfjöls marknad. Ytan som
sökts för uppgår enligt ungefärliga beräkningar av sökande till 9000 m2 inklusive yta till
parkering, samt 3122m2 för tivoli. Taxan för tex en ideell förening reduceras med 50% och
för innehavare av 90-konto reduceras taxan med 100%. Endast samhällsbyggnadsnämnden
kan fatta beslut om reducering. Taxa för evenemanget uppgår innan reducering till 20 000kr.

Förslag till beslut
1. Lions Borensberg ska för upplåten yta i samband med Husbyfjöls marknad 2019 erlägga
taxa reducerad med 50% med anledning av att de är en ideell förening.

Bakgrund
Enligt Motala kommuns ’Taxa för upplåtelse av offentlig plats’, beslut 18/KS 0168 §151,
finns möjlighet för ansvarig nämnd att reducera taxa. Taxan för tex en ideell förening
reduceras med 50% och för innehavare av 90-konto reduceras taxan med 100%. Endast
samhällsbyggnadsnämnden kan fatta beslut om reducering.
Lions Borensberg, ideell förening, har sökt polistillstånd för anordnande av Husbyfjöls
marknad. Ytan som sökts för uppgår enligt ungefärliga beräkningar av sökande till 9000 m2
inklusive yta till parkering, samt 3122m2 för tivoli. För utställning eller evenemang där det är
entrékostnad och eller försäljning ska bedrivas, inom zon 3 (Detaljplanelagd yta inom Motala
kommun, utom zon 1 och 2), är taxan per påbörjade 1000m2 2000kr. För tivoli per påbörjad
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tredagarsperiod är taxan 2000kr. Taxa för evenemanget uppgår därmed innan reducering till
20 000kr.
Som ideell förening kan Lions få 50% reducering på denna summa, vilket tidigare tillämpats
för föreningens andra evenemang i kommunen.
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