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Ansökan hos Tekniska nämnden om avgiftsfrihet gällande upplåtelseavgift för
affischering på elskåp
TN-2020-1418
Sammanfattning

Fastighetsägare BID Möllevången och Fastighetsägare BID Sofielund inkommit med förfrågan
om att, under 2 år, inom projekt som kallas för kulturaffischering få sätta upp reklam med
kulturella budskap. Förutsättningen enligt sökande är avgiftsbefrielse från gällande taxa för
reklam som är beslutad av kommunfullmäktige.
Tekniska nämnde beslutade 2020-06-12 om att förvaltningen ska skapa förutsättningar för
projektet vilket nu har tagits fram.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att avgift för ansökan om kulturreklam, A531.601/2020, fastställs till 0 kr i enlighet med § 15 i
de allmänna bestämmelserna för taxa för upplåtelser ovan mark på offentlig plats,
att tillståndsperioden för projektet justeras till och med 2022-02-28, samt
att ärende och testperioden följs upp vid Tekniska nämndens sammanträde i januari 2022,
då för beslut om eventuell förlängning av tillståndsperioden med ett år.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2020-06-12
Tekniska nämndens arbetsutskott 2021-02-09
Tekniska nämnden 2021-06-17
Beslutet skickas till

SIGNERAD

2021-01-24

[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
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till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]
Ärendet

Fastighetsägare BID Möllevången och Fastighetsägare BID Sofielund inkommit med förfrågan
om att, under 2 år, inom projekt som kallas för kulturaffischering få sätta upp reklam med
kulturella budskap. Förutsättningen enligt sökande är avgiftsbefrielse från gällande taxa för
reklam som är beslutad av kommunfullmäktige.
Idén går ut på att skapa en förmånlig kommunikationsplattform för kulturella budskap i staden
med hjälp av arbetsmarknadsåtgärder och människor som står långt från arbetsmarknaden.
Samtidigt menar sökanden att stadsmiljön förbättras och att en renare stad samtidigt skapas då
skåpen underhålls i samband med byte av budskapen.
BID Sofielund och företaget Kulturreklam AB har tidigare genomfört test med affischramar i
Sofielund. Genom denna ansökan är området avsett utökas till att även omfatta Möllevången
samt Rådmansvången. Utöver kulturreklam ingår även i projektet att på en del av elskåpen visa
historiska bilder från Malmö, ”seriestrippar” samt konst enligt bilagd beskrivning.
Totalt antal elskåp i projektet är planerat till 536 stycken som preliminärt fördelas på 263 skåp
med kulturreklam och 273 för ”seriestrippar”, konst och historiska bilder. Fördelningen av
skåpen med kulturreklam är preliminär och kan komma att omfördelas under projektets gång.
Tekniska nämnden beslutade 2020-06-12 att förutsättningar ska skapas för att genomföra
projektet under en testperiod om ett år, med möjlighet till ett års förlängning.
Efter vidare utredning har förvaltningen kommit fram till att E.On är den part som ska ansöka
om tillstånd enligt ordningslagen hos polismyndigheten då E.On:s anläggningar redan är
befintliga på platserna. Upplåtelse genom ordningslagen på annans egendom är inte juridiskt
möjlig. E.on har därför i samarbete med BID Sofielund inkommit med tillståndsansökan,
A531.601/2020. Ansökan biläggs ärendet.
Någon kategori avseende endast kulturreklam finns i dagsläget inte upptaget i Malmö stads taxa
för upplåtelser på allmän plats. För att möjliggöra att projektet kan genomföras utan
upplåtelseavgift behövs ett beslut om fastställa avgiften för ansökan om kulturreklam. Avgift ska
i annat fall tas ut i enlighet med ordinarie reklamtaxa.
Tekniska nämndens arbetsutskott har enligt, §15 i de allmänna bestämmelser för upplåtelser
ovan mark på offentlig plats i gällande taxa, möjlighet att fastställa avgifter som inte är reglerade i
taxan. Förvaltningen föreslår därför, i enlighet med tekniska nämndens tidigare beslut, att
ansökan tillstyrks och att någon avgift inte tas ut för denna upplåtelse. Tillståndsperioden
föreslås att justeras tom 2022-02-28 och att uppföljning av ärendet tas upp i på tekniska
nämndens sammanträde i januari 2022 för beslut om eventuell förlängning av testperioden med
ett år.
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