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Sammanfattning

Med anledning av budgetuppdraget – ”att inrätta en struktur för samordning av större
evenemang” (STK-2020-1681) får Tekniska nämnden ett utökat ansvar att bistå externa
evenemangsarrangörer med stöd. Det utökade uppdraget förutsätter en justering av Tekniska
nämndens reglemente samt en uppdatering av taxa för offentlig plats för att medge nämndens
möjlighet att ändamålsenligt bidra eller på annat sätt stödja externa aktörer som vill arrangera
evenemang eller andra aktiviteter på offentlig plats.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta:
-

att godkänna förvaltningens förslag till justeringar i Tekniska nämndens reglemente och
i taxa för offentlig plats, samt
att överlämna beslut om föreslagna justeringar i Tekniska nämndens reglemente, samt i
taxa för offentlig plats, till Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2022-02-17
Beslutet skickas till

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller
organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på
ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information
till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]
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Nämnden får inom sitt ansvarsområde revidera av kommunfullmäktige antagna taxor och
avgifter, dock endast i enlighet med tydliga föreskrifter i lag eller annan författning. Nämnden får
även lämna förslag på sådana taxor inom nämndens verksamhetsområde som nämnden inte själv
får besluta om.
För att Tekniska nämnden ska kunna fullgöra det utökade uppdraget i STK-2020-1681 krävs en
justering i § 7 i Tekniska nämndens reglemente. Justeringen tydliggör nämndens grunduppdrag i
det att uppdraget även omfattar stöd till externa aktörer och gör det därför möjligt för nämnden
att hantera uppdraget såsom formulerat i STK-2020-1681.
Förslag till justering av Tekniska nämndens reglemente

Ur Tekniska nämndens reglemente § 7
Tekniska nämnden ansvarar för förvaltning, utveckling och upplåtelse av kommunens allmänna
platsmark och kvartersmark //…//Nämndens ansvar för utveckling av mark, utöver vad i
övrigt anges i detta reglemente, omfattar utformning av det offentliga rummet för att skapa
förutsättningar för stadens sociala hållbarhet, så att det offentliga rummet är tillgängligt för alla
genom att det offentliga rummet fylls med mötesplatser, stadsliv och aktiviteter.
Nämnden ska även tillgodose en god stadsmiljö och en förstärkt Malmöidentitet.
Föreslaget tillägg:

Från; en förstärkt Malmöidentitet ”genom att nämnden både genomför evenemang i egen regi och ger
stöd till externa evenemang. Nämnden genomför inom sitt ansvarområde även aktiviteter och evenemang
som äger rum i av nämnden förvaltat fastighetsbestånd.
Nämnden ansvarar för samordning av evenemang, som riktar sig till allmänheten och genomförs i
stadsrummet, inom av nämnden förvaltat område, på av kommunen tillhörig mark, på strategisk och
operativ nivå. Nämnden har samordningsansvar för stadens insatser och värdskap vid större evenemang
som genomförs på offentlig plats, om inte annat överenskommits.”
Bifogat är förslag till reglementets utformning i sin helhet där tillägg är gulmarkerat
Förslag till uppdatering av taxa för offentlig plats

Tekniska nämndens taxa för offentlig plats revideras för att underlätta och tydliggöra uppdraget i
STK-2020-1681. De ändringar och förtydliganden som föreslås hanterar två avsnitt under §3.1a
– ”Evenemang utan avgift”. Dels justeras hela avsnittet som behandlar ”evenemang med
kommunala bidrag, dels görs ett förtydligande avseende ”evenemang för barn och unga”.
”Evenemang med kommunala bidrag”
Avser evenemang där sökande erhåller bidrag från Malmö stad för evenemanget.
Justeras enligt förslag till:
”Evenemang som sker i samarbete med Malmö stad ”
Förtydligande: Sökande ansöker om ekonomiskt stöd enligt varje nämnds gällande riktlinjer för stöd om
evenemang. Stödet kan endast avse upplåtelsetyper 3:1b - 3:1e i denna taxa. Evenemang där sökande genom
tekniska nämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden eller kommunstyrelsen ingått i samarbete med Malmö stad
och därmed skriftligen mottagit beslut om ekonomiskt stöd motsvarande markupplåtelseavgiften. Om det
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ekonomiska stödet inte minst motsvarar markupplåtelseavgiften debiteras sökande enligt 3:1b för kvarstående
belopp. Har tillståndshavaren fått det ekonomiska stödet utbetalt debiteras tillståndshavaren hela avgiften.
”Evenemang för barn- och ungdom”
Gäller inte evenemang med inträdes- eller anmälningsavgift om de inte innehar särskilt
kommunalt bidrag för evenemanget.
Förslag på förtydligande:
Vid evenemang med inträdes- eller anmälningsavgift utgår avgift enligt 3:1b om det inte sker i samarbete med
Malmö stad enligt gällande riktlinjer för stöd om evenemang
Bifogat är förslag till justerad taxa, inklusive allmänna bestämmelser, i sin helhet där tillägg och
ändringar är gulmarkerade.
Förvaltningen vill fästa nämndens uppmärksamhet på att Tekniska nämndens roll som
bidragsgivande nämnd har tydliggjorts genom kommunstyrelsen reviderade principer för
bidragsgivning till externa verksamhetsutövare. Dessa reviderade principer är vägledande för
arbetet med framtagande av Tekniska nämndens riktlinjer för samordning och bidragsgivning,
för vilket ändamål reglemente och taxa nu föreslås ändras. Kommande riktlinjer avser att
tydliggöra hur Tekniska nämnden framöver, i samverkan med andra bidragsgivande nämnder i
Malmö, ska hantera frågan framledes för följsamhet med bindande lagstiftning. Riktlinjerna
kommer också ge förutsättningar för Tekniska nämnden att, på av kommunen ägd mark, skapa
möjligheter för fler värdeskapande evenemang.
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