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Samhällsutvecklingsnämnden

Införande av taxa för uppställning av mobil matvagn på allmän
platsmark.
SUN-2019/51
Förslag till beslut
Samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
besluta
Att införa en taxa för uppställning av mobil matvagn på allmän platsmark
att fastställa taxan till 2500 kr/3 månader och vid förnyelse 1500 kr/3 månader,
att avgiften årligen räkans upp med PKV som Sveriges kommuner och landsting publicerar i
oktober månad från och med 2019.
Sammanfattning
Kommunen har erhållit förfrågningar från företag som är intresserade av att etablera sig med
mobila matvagnar i Knivsta och Alsike. En sådan verksamhet kan öka utbudet av färdigmat
till försäljning och sannolikt tillföra positiva kvaliteter till gaturummet. För att administrera och
samordna verksamheten avser kommunen att fakturera en självkostnad från företagarna.
Bakgrund
Omfattningen av mobila matvagnar har ökat i landet de senaste åren. I Knivsta kommun har
intresset från aktörer varit relativt svagt, men förfrågningarna har ökat under 2018. För att
kunna möta företagarnas intresse har kommunen för avsikt att ta fram regler och rutiner för
att möjliggöra uppställning av mobila matvagnar på anvisade platser. Ärenden av det här
slaget kommer att behandlas som upplåtelse av allmän platsmark och administreras av
Gatuenheten.
Ekonomisk konsekvensanalys
Taxan är beräknad att täcka kostnaden för handläggarens arbetade timmar i ärendet.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
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Beslutet ska expedieras till:
Akten
Gatuchef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn
Ja

Nej

x

Förklara oavsett svar.
Verksamheten kommer inte att inkräkta på barns möjligheter att röra sig i det offentliga
rummet.
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

