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Justera antalet streetfoodbilar från 10 st till 15 st, upplåtelse av allmän
platsmark
TN-2019-1058
Sammanfattning

Tekniska nämnden beslutade i TN-GK-2014-00056 § 64 att tillstyrka upplåtelse av allmän plats
till max 10 stycken streetfoodbilar. Den kvoten är nu uppfylld då det idag finns 10
streetfoodbilar på ett gemensamt polistillstånd. Därmed önskas en justering av antalet från
nuvarande max 10 till max 15 stycken streetfoodbilar med i övrigt samma villkor som beslutades
i ärende TN-GK-2014-00056.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta
att justera antalet Streetfoodbilar på allmän platsmark till max 15 stycken.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TNAU 190611 utökat antal streetfoodbilar på allmän platsmark
Streetfoodbilar beslut TN-GK-2014-00056
Beslut TN-GK-2014-00056 §64

Beslutsplanering

Tekniska nämndens arbetsutskott 2019-06-11

Ärendet

Det finns idag 10 streetfoodbilar på ett gemensamt polistillstånd. Tillståndshavare är en
streetfoodförening där enskilda streetfoodbilar ansöker om medlemskap. För att bli beviljad ett
medlemskap krävs det att de uppfyller villkoren som Malmö Stad har bestämt. Nu finns det
ytterligare streetfoodbilar som vill utnyttja de särskilt bestämda platserna på allmän platsmark.
Detta för att antingen bilda en egen förening eller ingå i föreningen som redan har tillstånd.

SIGNERAD

2019-06-02

Malmö stad arrangerar under 2019 Barnens foodtruck festival och foodtruck festival i
Magistratsparken för tredje året i rad. På dessa arrangemang kommer ett antal streetfoodbilar
från resten av Skåne och Sverige men även från Köpenhamnsområdet. Ett antal av dessa har
uttryckt önskan att också kunna stå med sina streetfoodbilar i Malmö. Detta skulle i sig öka
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samhörigheten mellan Malmö-Köpenhamn
streetfoodregionen i Sverige och Danmark.

och

stärka

rollen

som

den

ledande

Alltså för att öppna upp för fler streetfoodaktörer krävs en justering av beviljat antal
streetfoodbilar. Det skulle därmed underlätta och locka fler streetfoodbilar till Malmö, bredda
matutbudet, möta en ökad efterfråga och samtidigt utöka möjligheterna att fler av de bestämda
platserna på allmän platsmark aktiveras.
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