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Förslag till prishöjning för marknadsförsäljare som säljer 
mat för direkt konsumtion under vintermarknaden 
 
 

I dag kostar en 3-meters marknadsplats under Jokkmokks Vintermarknad 
700 kr.  Priset är detsamma oavsett vilket utbud försäljaren har. Priserna för 
marknadsplats under vintermarknaden har inte förändrats eller justerats se-
dan 2008. 
 
På grund av att kommunens kringkostnader i form av att exempelvis sopkärl 
och personal för städning ökar finns ett behov av att justera priserna för 
framförallt de försäljare som säljer mat för direkt konsumtion ( exempelvis 
hamburgare, korv, suovaskebab mm) 
 
Många andra marknader har idag en prissättning som innebär att mark-
nadsplatser som avser direkt matförsäljning har ett högre pris. Gällivare vin-
termarknad har exempelvis följande priser: Ordinarie marknadsplats 700 kr, 
matförsäljare 1 400 kr för första platsen och därefter 700 kr/ plats om försäl-
jaren har fler än en plats. I Pajala kostar en ordinarie marknadsplats 550 kr 
och en plats för matförsäljning 800 kr. 
 
För att täcka ökade omkostnader samt harmonisera prissättningen gentemot 
andra marknader i regionen föreslår marknadsgruppen en hyreshöjning för 
marknadsplatser som avser direkt matförsäljning under vintermarknaden. 
 
Förslag till nya priser för marknadsplatser där direkt matförsäljning sker är 1 
400 kr för första 3-metersplatsen och därefter behålla nuvarande pris om 
700kr/ plats om försäljaren har fler än en plats.  
 
Marknadsgruppen föreslår också prisändringar på de fåtal platser som är 
större till ytan än ordinarie marknadsplatser. Detta skulle gälla till exempel 
vissa platser på Taxiparkeringen och Svenssons tomt där restaurang kå-
torna står. I nuläget kostar dessa platser 1 500 kr/plats. Marknadsgruppens 
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föreslag till ny prissättning är 3000 kr första platsen och därefter behålla nu-
varande pris om 1 500 kr/ plats om försäljaren har fler än en plats.    
 
 
 
Förslag till beslut 
 
Marknadsgruppen, genom utvecklingskontoret, föreslår kommunstyrelsen 
besluta: 
 

- att höja priset på marknadsplats under vintermarknaden för direkt 
matförsäljning till 1 400 kr för första 3-metersplatsen och därefter be-
hålla nuvarande pris om 700kr/ plats om försäljaren har fler än en 
plats.  

- Att höja priset för stora marknadsplatser till 3000 kr för första platsen 
och därefter behålla nuvarande pris om 1 500 kr/ plats om försäljaren 
har fler än en plats.    

 
 
 
 
 
 
 
Magdalena Fjellner 
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