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Tillfälligt undantag från taxa för upplåtelse på offentlig plats

STK-2020-633
Sammanfattning

Coronautbrottet och dess konsekvenser drabbar näringslivet hårt. Kommunledningen och
Moderaterna har därför kommit överens om att Malmö stad ska vidta ett flertal åtgärder i
syfte att dämpa de negativa effekterna för företagen i staden.
Åtgärderna syftar till att komplettera de nationella insatserna och bidra till förbättrad likviditet
och förenkla företagarnas vardag i den rådande krisen. Stärkt samarbete, korta beslutsvägar
samt flexibilitet och lyhördhet ska prägla stadens bemötande av det lokala näringslivet.
En av de aktuella åtgärderna är att ge tillåtelse för alla butiker till utökad försäljning utanför
butiken utan att betala avgift till kommunen. Det blir även möjligt att ordna avhämtning för
takeaway-mat utanför en restauranglokal. Fortfarande måste ansökan om tillstånd göras hos
polisen.
För att tekniska nämnden ska kunna medge undantag för avgifter för markupplåtelse krävs
ett undantag från den av kommunfullmäktige beslutade Malmö stads taxa för upplåtelse på
offentlig plats
Kommunfullmäktige föreslås därför besluta att medge tekniska nämnden att beträffande
markupplåtelse för utökad försäljning utanför butiker eller för avhämtning av takeaway-mat
utanför restauranger medge sådan upplåtelse utan avgift till och med den 31 augusti 2020 om
nämnden bedömer att förutsättningar för avgiftsfrihet föreligger. Om det finns behov av
fortsatta undantag därefter kan kommunfullmäktige pröva frågan på nytt.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige beslutar att medge tekniska nämnden att beträffande
markupplåtelse för utökad försäljning utanför butiker eller för avhämtning av
takeaway-mat utanför restauranglokaler medge sådan upplåtelse utan avgift till och
med den 31 augusti 2020 om nämnden bedömer att förutsättningar för avgiftsfrihet
föreligger.
Beslutsunderlag
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