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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.
Förslag till 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.
Beslutsunderlag











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

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-02
Kommunstyrelsen 2019-09-11
Kommunfullmäktige 2019-09-26
Beslutet skickas till

SIGNERAD

2019-08-26

Tekniska nämnden

2 (2)
Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade senast den 28 september 2017 (§217 STK-2016-1345) att anta
taxor för upplåtelse på offentlig plats.
Tekniska nämnden anhåller nu om kommunfullmäktiges godkännande av revideringar i gällande
regelverk.
Offentlig plats upplåts efter polistillstånd. Fastighets- och gatukontoret är remissinstans i dessa
ärenden. Taxan för upplåtelse av offentlig plats reglerar den ekonomiska ersättningen för
upplåtelsen.
Förslaget innehåller förutom förtydligande text också en ny upplåtelsetyp (”fritidsanläggningar
med säsongsbetonad verksamhet”) samt en ny avgift (”återställning efter grävningsarbeten”).
Förslaget innehåller också tre nya avgiftsfria upplåtelser (”marknadsföring av föreningar och
trossamfund”, ”mindre uteserveringar” och ” vissa TA-planer”). Två upplåtelsekategorier
föreslås utgå (”loppmarknader i gatukontorets regi” och ”förtöjningsplatser”). I övrigt är taxan
oförändrad.
SD lämnade skriftlig reservation vid tekniska nämndens möte.
Stadskontorets bedömning

Ytterligare detaljer framgår av tekniska nämndens handlingar i ärendet. Alla ändringar i
dokumenten från tekniska nämnden är ”gulmarkerade” för att ge en bättre översikt. Avsikten är
att hålla dokumenten levande genom att ha en löpande revidering med 1 – 2 års intervall
beroende på vilket behov som finns. Dock inkommer ibland förfrågningar för verksamheter
som ligger utanför stadens antagna taxa. Därför förslås det även att tekniska nämndens
arbetsutskott får mandat att besluta om att tillfälligt fastställa upplåtelseavgifterna fram till nästa
revidering.
Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
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