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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-10-23 kl. 08:30-11:00

Plats

Sessionssalen (S 7045), stadshuset, August Palms plats 1

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Anders Törnblad (MP) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (Andre vice ordförande)
Leif Weine Benthon Tisell (S)
Morgan Svensson (V)
Lars-Göran Jönsson (M)
Per Håkan Linné (L)
Stefan Robert Plath (SD)
Fehim Yilmaz (S) ersätter Yvonne Olsson (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Anna-Karin Bengtsdotter (S)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Susanna Lundberg (V)
Helena Grahn (M)
Petter Naef (M)
Marja Harborn (L)
Anders Pripp (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Eva Nilsson Lundqvist (stadsjurist)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Ingrid Persson Westberg (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Camilla Morland (sektionschef)
Katarina Burle (sektionschef)
Ingrid Karsson (assistent)
Joakim Florén (enhetschef)
Kristoffer Gröhn (sekreterare)
Larsola Bromell (landskapsarkitekt)
Maria Montelius (personalföreträdare, SACO)
Jessica Grundén (personalföreträdare, Vision)

Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2018-10-29

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Kristina Andersson
Ordförande

...........................................

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

...........................................

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Protokollet omfattar

§255
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§

255

Justerade taxor för nyttokort samt avgifter för handläggning av undantag
från bestämmelser i Trafikförordning och lokala trafikföreskrifter

TN-2018-3744
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret har vid tidigare tillfällen föreslagit om handläggningsavgifter vid
ansökan om undantag för färd och parkering. Frågan aktualiserades igen i och med förslag i
ärende: ”Avgiftsbelagd parkering för rörelsehindrade TN-2016-522”. I ärendet föreslås möjligheter
till ansökan om undantag, undantaget bedöms bli attraktivt således kan antalet ansökningar
bli stort. Detta i kombination med att övriga undantag/dispenser i staden ökar i antal gör att
förvaltningen bedömer att det finns ett behov av införande av handläggningsavgift vid
ansökningar av undantag för färd och parkering. Ärendet innehåller även förslag på justering
av kostnader gällande nuvarande handläggningsavgifter samt taxor för nyttokort.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa avgifter för handläggning till de nivåer som
framgår av förvaltningens förslag,
att taxorna för nyttokort justeras till de nivåer som framgår av förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse TN 181023 Justerade taxor för nyttokort samt avgifter för
handläggning

