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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-09-07 kl. 15:00-15:25

Plats

Stadshuset vån 7, 7046

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Anders Rubin (S)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar

§540

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Roko Kursar
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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§

540

Ändring av lokal ordningsstadga med anledning av
elscootrar/elsparkcyklar samt revidering av taxa för
markupplåtelse på offentlig plats

STK-2020-1001
Sammanfattning

Tekniska nämnden har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar om ändringar i den lokala
ordningsstadgan och taxan för upplåtelse av/på offentlig plats. Syftet är att bättre kunna
reglera uthyrningen av elsparkcyklar. Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen tillstyrker
förslaget.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige beslutar revidera Lokal ordningsstadga för Malmö kommun, på
det att ny paragraf, med följande lydelse, tillförs som 5 §: ”Det krävs tillstånd för att
bedriva uthyrning av eldrivna enpersonsfordon, (sparkcyklar, elcyklar och likande, oberoende av om
de har ett eller flera hjul, en sitt- eller ståplats för föraren)”, då med påföljande justering i
numreringen för efterföljande paragrafer.
2. Kommunfullmäktige beslutar revidera taxa för upplåtelse av/på offentlig plats, på det
att ny kategori rubricerad ”Mobila tjänster”, med följande lydelse, tillförs som punkt
4:11: "Avser tillhandahållande av friflytande mobilitetstjänster av eldrivna enpersonsfordon såsom
sparkcyklar, elcyklar och likande, oberoende av om de har ett eller flera hjul, en sitt- eller ståplats för
föraren.
Uthyrning av eldrivna enpersonsfordon
Alla lägen 1825 kr/fordon/år
Avgiften utgår per fordon och år
Mervärdesskatt tillkommer enligt lag med 25 procent”
Beslutsunderlag











G-Tjänsteskrivelse KSAU 200907 Ändring av lokal ordningsstadga med anledning
av elscootrar/elsparkcyklar samt revidering av taxa för markupplåtelse
Tekniska nämnden beslut 200612 §233 med Reservation (C)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Förslag revidering av lokal ordningsstadga för Malmö stad
Förslag revidering av taxa för markupplåtelse på offentlig plats, tillägg 411 mobila
tjänster
Polismyndighetens yttrande
Promemoria - Kommunal reglering m.m. av friflytande mobilitetstjänster
Utredning behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon TSV
Delrapport ett - redovisning av dagens regelverk
Yttrande från Sveriges Kommuner och Regioner över Transportstyrelsens
utredning
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