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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-05-23 kl. 08:30-11:45

Plats

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

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)
Stefan Pinjefors (S)
Magdalena Beck (S)
Susanna Lundberg (V)
Lars-Göran Jönsson (M)
Karin Elisabet Olsson (M)
Peter Olsson (C)
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Pripp (SD)
Fehim Yilmaz (S) ersätter Yvonne Olsson (S)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP) ersätter Märta Stenevi (MP)

Ej tjänstgörande ersättare

Shler Murad Bradostin (S)
Roland Hejde (S)
Marja Harborn (L)
Mats Billberg Johansson (V)
Niclas Röhr (M)
Petter Naef (M)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Henrik Malmberg (C)
Lars Hallberg (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Eva Nilsson Lundqvist (stadsjurist)
Ingrid Persson Westberg (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Torbjörn Håkansson (miljöingenjör)
Benny Nilsson (enhetschef)
Ingrid Karlsson (assistent)
Annika Abrahamson (enhetschef)
Håkan Thulin (bitr. avdelningschef)
Fredrika Swedenborg (kommunikatör)

Underskrifter

Sekreterare

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

Kristina Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

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

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Magnus Fahl (strateg)
Anna-Karin Engdahl (personalföreträdare, SACO)
Jessica Grundén (personalföreträdare, Vision)
Annika Holst (personalföreträdare, Kommunal)
Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2019-06-05

Protokollet omfattar

§150
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§

150

Revidering av taxa för upplåtelser på offentlig plats

TN-2019-1653
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade senast den 28 september 2017 (§217 STK-2016-1345) att anta
taxor för upplåtelse på offentlig plats. Malmö stads taxa för upplåtelse av offentlig plats är
stadens verktyg för ekonomisk ersättning i samband med upplåtelse av offentlig plats som
staden förvaltar. Denna revidering innehåller förutom en förtydligande text också en ny
upplåtelsetyp avseende fritidsanläggningar med säsongsbetonad verksamhet samt en ny avgift
gällande återställning efter grävningsarbeten. Revideringen innehåller även tre nya avgiftsfria
upplåtelser.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att för sin del godkänna bilagda förslag till ändrad taxa med förtydligande text, allmänna
bestämmelser och där till hörande områdeskartor,
att hemställa hos kommunfullmäktige att antaga förslaget till ändrad taxa med förtydligande
text, allmänna bestämmelser och där till hörande områdeskartor samt fastställa datum för när
förslaget ska börja gälla.
Yrkanden

Stefan Plath (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Andréas Schönström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner sitt eget vara bifallet.
Reservationer

Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) med instämmande av Lars Hallberg (SD) avser att
lämna in en skriftlig reservation, bilaga §150a.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse TN 190523 Revidering av taxa på offentlig plats
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 §150a
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Reservation
Tekniska nämnden 2019-05-23
Ärende: TN-2019-1653

Revidering av taxa för upplåtelser på offentlig plats
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.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut..

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Ilvars Hansson (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)

