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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-09-11 kl. 13:00-14:07

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Elin Kramer (S) ersätter Andréas Schönström (S)
John Roslund (M) ersätter Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Kommunfullmäktiges ordförande)
Frida Trollmyr (S) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Carina Tempel (HR-direktör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Ola Yndeheim (Enhetschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Håkan Fäldt

…………………………………
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Åsa Björkén Seydlitz (Enhetschef)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Utses att justera

Håkan Fäldt

Justeringen
Protokollet omfattar

§216
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Revidering av taxa för upplåtelser på offentlig plats

STK-2019-894
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med förslag till revidering av gällande taxor för upplåtelse
på offentlig plats. Revideringen omfattar viss förtydligande text, en ny upplåtelsetyp
(”fritidsanläggningar med säsongsbetonad verksamhet”), förändrad avgift (”återställning efter
grävningsarbeten) men även tre nya avgiftsfria upplåtelser. Vidare förslås att tekniska
nämndens arbetsutskott ska medges rätt att tillfälligt fastställa upplåtelseavgifter för det fall att
tillstånd till upplåtelse söks för en verksamhet som inte finns reglerad i taxan. Stadskontoret
förordar att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige antar i ärendet redovisat förslag till ändrad taxa med
förtydligande text, allmänna bestämmelser samt därtill hörande områdeskartor (”A”,
”AB”, ”ABC” och ”D”) med ikraftträdande den 1 november 2019.
Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 23.
Beslutsunderlag












Förslag till beslut KSAU 190902 §501
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190902 Taxa offentlig plats
Tekniska nämnden beslut 190523 §150 med Reservation (SD)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Allmänna bestämmelser för upplåtelser på offentlig plats
Malmö stads taxa för upplåtelse på offentlig plats
Taxa område A
Taxa område AB
Taxa område ABC
Taxa område D Ribersborgsstranden
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Bilaga 23

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-09-11
Ärende: STK-2019-894
Revidering av taxa för upplåtelser på offentlig plats
Sverigedemokraterna har sedan tidigare i Tekniska nämnden inkommit med en reservation i ärendet.
”Sverigedemokraterna är kritiska till stadens hantering av streetfoodbilar, då de har stora
konkurrensfördelar jämfört med stadens livliga restaurangliv. Förutom fördelarna med lägre hyror och
större mobilitet är det svårare att kontrollera hygienaspekten än på vanliga restauranger. Det ska dock
tilläggas att vi är positiva till de ökade restriktionerna som föreslås i ärendet. Vi motsätter oss dock
absolut 1:5 punkt 2, som öppnar upp för att en eller flera gemensamma föreningar kan söka tillstånd.
Denna ändring gör det bara lättare att fuska och försvårar dessutom tillsynen.”
Vi kommer att återkomma i fullmäktige med vårt ställningstagande.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

