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Budgetuppdrag 2021 – Utredning avseende
alternerande gator/platser för försäljning av
streetfood
Tekniska nämnden uppdrar åt fastighets- och gatukontoret att utreda
möjligheterna att skapa en, gärna flera, alternerade gator för försäljning av
streetfood. Tanken är upplåta en återkommande plats/gata för streetfood för
att göra det enklare för både entreprenörer och malmöbor att veta var maten
säljs. Önskvärt är att det är en gata eller i ett område där det inte finns redan
etablerade restauranger.
I denna uppdragsbeskrivning redogör fastighets- och gatukontoret hur
förvaltningen planerar att utföra och redovisa uppdraget.

Bakgrund
Förvaltningen med markupplåtelsesektionen i spetsen har arbetat aktivt på
allmän platsmark med foodtruck sedan år 2014/15 och med mobil försäljning
under 5 kvadratmeter (kvm) sedan år 2017. Förvaltningens arrangemangsenhet
har även anordnat foodtruckfestival i Magistratsparken och barnens
foodtruckfestival i Enskifteshagen.
Under 2019 och 2020 har förvaltningen i öppen dialog med aktörerna reviderat
platser och bestämt andra platser som än mer gagnat både aktörerna,
malmöborna och besökare i staden. Några av dessa platser har klustrats med 2
eller 3 streetfoodplatser bredvid varandra. I början av februari 2020, strax innan
coronapandemin drabbade Sverige, inledde förvaltningen interna diskussioner
och direkt med aktörerna om att kunna samla flera streetfoodaktörer på en
återkommande plats. Den skulle vara känd för allmänheten och lätt att hitta till.
Sen kom coronapandemin tillsammans med åtföljande restriktioner och
rekommendationer och då lades planerna för en streetfoodgata/plats i
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vänteläge tills pandemin var över. Istället såg då förvaltningen en kraftig ökning
av antal aktörer som sökte polistillstånd för mobil försäljning under 5 kvm.
Från 3 aktörer till som flest 16 aktörer under sommaren 2020. När det gäller
foodtrucks så finns det för närvarande 12 foodtrucks av 15 möjliga som har ett
gemensamt polistillstånd. Nämnden har tidigare beslutat om en maxgräns på 15
foodtrucks som får nyttja allmän platsmark samtidigt. Skåne Streetfoodförening
har ett gemensamt polistillstånd för sina foodtruckmedlemmar för 15
foodtrucks. Aktörerna med mobila försäljningsvagnar under 5 kvm ansöker var
för sig om ett separat polistillstånd.
Uppdrag och syfte
Förvaltningen utreder möjligheterna att skapa en, gärna flera, alternerade gator
för försäljning av streetfood. Tanken är upplåta en återkommande plats/gata
för streetfood för att göra det enklare för både entreprenörer och malmöbor att
veta var maten säljs. Önskvärt är att det är en gata eller i ett område där det inte
finns redan etablerade restauranger.
Avgränsningar sker genom att förvaltningen använder sig av det befintliga
systemet som idag finns inarbetat för streetfood och mobil försäljning under 5
kvm. Det betyder att markupplåtelsetaxa, allmänna och särskilda villkor, andra
bestämmelser och bokningssystemet för platser som finns för foodtrucks och
mobil försäljning under 5 kvm gäller. Förvaltningen kompletterar de
förutbestämda platserna som finns idag med ytterligare 2 streetfoodgator eller
klustrade platser.
Hur ska uppdraget utföras?
Ansvariga chefer på förvaltningen är upplåtelseenhetens enhetschef Annika
Larsson och markupplåtelsesektionens sektionschef Erik Löfvander.
Förvaltningen kompletterar de idag förutbestämda bokningsbara platserna som
finns runt om i Malmö på allmän platsmark med 2 streetfoodgator eller
klustrade platser. Platserna utförs som ett test mellan april-september som
sedan utvärderas av förvaltningen tillsammans med aktörerna. Efter testet görs
dessutom en övergripande översyn och utvärdering av hela systemet för
foodtrucks och annan mobil försäljning. Det innebär att förvaltningen tittar på
sina nuvarande arbetssätt, villkor och markupplåtelsetaxa och ser vad som kan
förändras, förbättras och vad som kan behållas. 2 platser där 5 foodtrucks och 5
mobila försäljningsvagnar under 5 kvm kan vara placerade samtidigt.
Möjliga samarbetspartners är Skåne streetfood förening med sina 12
foodtruckmedlemmar, Pedallers kitchen (matcykelkollektiv med bas på
Augustenborgstorg) och andra enskilda aktörer med mobil försäljning under 5
kvm. Ännu något initiativ planeras att lanseras under 2021 med bland andra
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Miljöförvaltningen Malmö. Alla ovanstående intressenter och
samarbetspartners har förvaltningen redan idag kontinuerlig kontakt med.
Tidplan
Uppdraget ska, om inte annat anges, genomföras så fort som möjligt under
budgetåret och redovisas i samband med nämndens årsanalys.
Förberedelser och möten februari-mars
Nya platser öppna april-september
Utvärdering oktober-november
Bemanning av uppdraget
Erik Löfvander, sektionschef markupplåtelsesektionen, upplåtelseenheten
Kristoffer Gröhn, handläggare/utredare markupplåtelsesektionen,
upplåtelseenheten
Rodrigo Lopez Calderon, evenemangssekreterare/projektledare för
matarrangemang, Arrangemangsenheten
Kommunikation
Kommunikation ska ske löpande mellan:
Erik Löfvander, sektionschef markupplåtelsesektionen, upplåtelseenheten
Kristoffer Gröhn, handläggare markupplåtelsesektionen, upplåtelseenheten
Rodrigo Lopez Calderon, evenemangssekreterare/projektledare för
matarrangemang, Arrangemangsenheten
Streetfood aktörer

