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Patrik Hellsberg,

Telefon: 0457—618279
E-post: patrik.hellsberg@ronneby.se

Servicetaxa för hantering av stolpar avseende
uteserveringar på allmän plats
Sammanfattning
Kommunñallmäktige beslutade 2015-05-28
o

124

§

att

tekniska förvaltningen att lägga fram ett beslutsförslag
till kommunstyrelsen rörande en rimlig taxa för stolparna,
fundamentsättning med mera senast i oktober 2015.
Tillägg i beslut

till

Bedömning
Dagens hantering av uteserveringar innebär att Tekniska förvaltningen
köper in och placerar ut staketstolpar.
Gatu- och Parkenheten har utrett frågan genom att beräkna alla kostnader som
avgiftsfritt

ingår i detta förfarande. Parametrar som beaktats är timpris
anläggningsarbetare, timpris lastbil, kostnad för fundamentsättning, inköp av
stolpar, uppskattat underhållsbehov, transporter, förvaring, underhåll av stolpar
samt tidsåtgång för de olika parametrarna.
o

Servicetaxa för relevant fundamentgjutning, uppsättning samt årlig uppoch nerrnontering inklusive underhåll och eventuellt utbyte av trasiga
stolpar ger två olika taxor, en förstagångstaxa samt en årlig taxa för

uppsättning - nedtagning- underhåll/utbyte

beräknade enligt följande:

-

vinterförvaring

som

är

Årlig taxa:

Nypris alternativ stolpe inklusive relevant fundament 1600 kr (nuvarande
stolpar kostar 4500kr)med en livslängd på 10 år plus 20
underhållskostnad
blir 160 + 32 = 192 kr, till detta kommer arbetskostnad för Gata/Park anläggare
med maskiner en halvtimme per stolpe = 315/2 +55/2 = 185 kr. Summan blir
192 kr + 185 kr = 377 kr/stolpe/är.

%

Fôrstagângstaxa:
Relevant fundamentsättning samt montering av stolpe. Tidsåtgång beräknat till
en timme per stolpe inklusive fundamentsättning. Detta ger 3 1 5+5 Skr = 370
kr/ stolpe
o

Sôkanden ansvarar för allt inköp och montering av staketmaterial
exklusive stolpar. Samråd skall ske med Miljö- och byggnadsförvaltningen

om utfomining,

vilken skall följa kommunens gestaltningspro gram.
Samråd skall även ske med Tekniska förvaltningen om förankring av

staketstolpar
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o

Tekniska förvaltningen genomför relevant fundamentsättning mot ersättning
för nedlagda kostnader enligt servicetaxan.

o

Servicetaxan: Avgiftsnivåer kopplas till KPI avseende oktober 2016, och
indexuppdateras årligen baserat på respektive följ ande års oktobervärde.

Avrundas
Förslag

till

till

hel krona.

ny hanteringsordning

att

gälla från

och med 2017-01-01

Servicetaxa för hantering av stolpar avseende
uteserveringar på allmänplats
Årlig taxa för upp-och nermontering inkl. underhåll
Förstagångstaxa för fundamentsgjutning och uppsättning av
stolpe

Avgift exkl.

moms

377 kr/stolpe/ år
370 kr/stolpe

Avgiftsnivåer kopplas till KPI avseende oktober 2016, och indexuppdateras årligen baserat på
respektive följande års oktobervärde. Avrundas till hel krona.

Beslutsförslag
Tekniska förvaltningen föreslår att:

Kommunfullmäktige besluta att "Servicetaxa för hantering av
avseende uteserveringar på allmän plats ”skall ske i enlighet med av

-att föreslå

stolpar

Tekniska förvaltningen redovisat nytt

Undeﬂag
"[Skriv text här]"

Bilagor
"[Skriv text här]"

Förslag

till

expediering:

"[Skriv text här]"

förslag.

