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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-09-23 kl. 09:00-15:45

Plats

Triangeln 1&2, Stadshuset, August Palms plats 1

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)
Yvonne Olsson (S)
Magdalena Beck (S)
Stefana Hoti (MP)
Susanna Lundberg (V)
Lars-Göran Jönsson (M)
Karin Elisabet Olsson (M)
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Pripp (SD)
Fehim Yilmaz (S) ersätter Stefan Pinjefors (S)
Niclas Röhr (M) ersätter Henrik Malmberg (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Roland Hejde (S)
Teréz Palffy (S)
Marja Harborn (L)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Mats Billberg Johansson (V)
Lars Hallberg (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Benny Nilsson (kanslichef)
Håkan Thulin (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Gustav Svanborg Edén (personalrepresentant, Vision)
Annika Abrahamsson (kommunikationschef)

Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2020-10-06
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Tillfällig justering av taxa för markupplåtelse på offentlig plats –
uteserveringar

TN-2020-2735
Sammanfattning

Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder och Folkhälsomyndighetens (FHM)
föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020-37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen, begränsar kapaciteten på många restauranger. Anpassningen gäller från fall
till fall men kan innebära en kapacitetsbegränsning uppemot 50%.
Fastighets- och gatukontorets taxa för offentlig plats, som gäller för upplåtelser av
uteserveringar, beräknas utifrån kvadratmeter som tas i anspråk och inte kapacitet. Eftersom
FHM:s rekommendationer innebär en begränsning av kapacitet och de upplåtna
kvadratmeterna bara kan användas i begränsad omfattning är förslaget att reducera avgiften
med 50% under lågsäsong 2020–2021, 1 november–28 februari.
Ekonomiska konsekvenser
Lågsäsong 2019 (november–februari) genererade 1 300 tkr i intäkter. Föreliggande
förslag skulle innebära en halvering av intäkterna. Dock har flera verksamheter indikerat att
de är intresserade av fler kvadratmeter än normalt vilket i så fall skulle innebära en mindre
minskning. Fastighets- och gatukontoret bedömer detta från fall till fall.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att föreslå Kommunfullmäktige besluta att reducera avgiften för kategorin 1:6 uteserveringar i
taxa för markupplåtelse med 50% under taxans lågsäsong, november 2020–februari 2021,
samt
att förklara paragrafen vara omedelbart justerad.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
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