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Kommunfullmäktige

Per Eneroth

Tillfällig avgiftsfritt för torghandel pga Corona
Dnr TN 2020/337

Sammanfattning

På uppdrag av kommunens krisstab förslås följande åtgärder för att
underlätta för alla handlare i staden, nu när många delar av
samhället är begränsat på grund av Corona virushot.
För att underlätta för torghandlarna på Mårtenstorget ska nära
dialog fortsätta och platsen ständigt utvecklas, samtidigt som
avgiftsbefrielse införs under april, maj och juni månad, med
möjlighet till förlängning. Avgiftsfritt föreslås även gälla för
Clemenstorget, så snart torget öppnar efter ombyggnaden, till den
sista juni, också det med möjlighet till förlängning. Denna åtgärd
bedöms minska intäkterna med cirka 200.000 kronor under
tremånadsperioden.
Möjlighet till fler platser på Mårtenstorget med elförsörjning
kompletteras om möjligt under året.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 29 mars 2020.

Barnets bästa

Förslag till beslut bedöms varken påverka barn och unga positivt
eller negativt.

Miljömässiga konsekvenser

Förslag till beslut bedöms inte medföra några miljömässiga
konsekvenser.

Ärendet

Torghandeln på Mårtenstorget och Clemenstorget är en uppskattad
verksamhet och del av stadens identitet. Det utvecklas och anpassas
ständigt till förändrade trender och krav. Senaste större förändring
på Mårtenstorget var 2018 då möjlighet för torghandel utökades
fram till klockan 16 på del av torget. Övriga delar för torghandel
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pågår fram till klockan 14. Efter städning övergår torget till
bilparkering. Viss del av torget har bilparkering hela dagen och
sedan öppnas bilparkeringen efterhand som torghandeln stänger.
Denna indelning och dessa tider fungerar tillfredsställande idag. På
Clemenstorget har torgtiden förlängts till klockan 18 efter önskemål
från torghandlarna.

Skiss över Mårtenstorget med de torghandlare som har årskontrakt, 2020-03-31

Förvaltningen tillhandahåller försäljningsbänkar för torghandlarna
på Mårtenstorget. Bänkarna förvaras under icke torghandelstid i
Råbygatan, ett utrymme som ingår i omgestaltningen av kvarteret
Galten. Bänkarna har varit föremål för diskussioner under de senaste
åren. Förvaltningen kommer att se över användningen av torgbänkar
och komplettera med fler bänkar men också se över andra alternativ
i anslutning till omdaningen av Mårtenstorget.
På Mårtenstorget framförs ofta önskemål om att ha sin bil parkerad
på torghandelsytan, vilket idag är tillåtet endast under de kalla
månaderna 15 oktober till 15 april. För att bibehålla karaktären av
torghandel från försäljningsstånd begränsas även fortsatt
möjligheten att parkera sin bil på Mårtenstorget under
sommarhalvåret. Torghandlarna har möjlighet att hyra
parkeringsplats i Råbygatan under torghandelstid. Förslagsvis
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avgiftsbefrias även parkeringen för torghandlarna under perioden
april till juni.

Det finns även önskemål om utökat antal torghandelsplatser med
elförsörjning. Cirka en tredjedel av torgplatserna erbjuds el idag, det
är platserna längs torgets södra sida. Platserna på östra sidan har
också el, men dessa är till för fasta försäljningsvagnar och food
trucks. En torghandelsplats kostar 8.550 kronor/år, och plats med el
kostar 12.795 kronor/år. De presumtiva försäljare som kontaktar
förvaltningen och önskar torgplats med el, önskar plats för
försäljningsvagn för försäljning av tillagad mat. Denna typ av
försäljningsvagnar är endast tillåtna längs den södra sidan, utmed
körbanan. Med samma motiv som begränsning av bilparkering,
begränsas även tillstånd för försäljningsvagn för att bibehålla
karaktären av torghandel från försäljningsstånd.
I samband med arbetena för installation av kroggas till
uteserveringarna längs torget norra sida har tomrör lagts ner som
förberedelse för elförsörjning till torgytan. Om möjligt kompletteras
de med nya anslutningspunkter på torghandelns nordöstra del och
till torgplatserna mitt på torget.
Under rådande Corona-situation föreslås dessutom att torgavgift
sätts till noll kronor under april, maj och juni månad, med möjlighet
till förlängning.

Ekonomiska konsekvenser

Kostnadsbedömningarna bygger i detta tidiga skede på grova
bedömningar. En uppskattning av kostnaden för denna
avgiftsreducering ger att det löpande intäktsbortfallet blir cirka
200.000 kronor för april till juni månad.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

ge tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra åtgärder
enligt tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse.

Mikael Fritzon
Teknisk direktör
Beslut expedieras till:
Akten
Tekniska nämnden

Per Eneroth
Gatuchef

3 (3)

Tekniska förvaltningen
Gatu- och trafikavdelningen

Tjänsteskrivelse
2020-03-29

1 (5)

Kommunfullmäktige

Per Eneroth

Tillfälligt avgiftsfritt för Food trucks pga Corona
Dnr TN 2020/336

Sammanfattning

På uppdrag av kommunens krisstab förslås följande åtgärder för att
underlätta för de som driver verksamhet med Food trucks. Det är
viktigt att vi underlättar för alla handlare i staden, nu när många
delar av samhället är begränsat på grund av Corona virushot.
För att underlätta för Food trucks att verka i staden ska nära dialog
fortsätta och nya platser ständigt utvecklas, samtidigt som en
tillfällig avgiftsbefrielse införs under april, maj och juni månad.
Möjlighet till elförsörjning är dock alltför komplicerad och kostsam,
och minskar rörligheten i denna rörliga verksamhet.

Likt vissa andra större städer med Food trucks föreslås att möjlighet
till dagbetalning studeras och om möjligt införs i Lund.

Under rådande Corona-situation föreslås dessutom att avgift sätts till
noll kronor under april, maj och juni månad, med möjlighet till
förlängning. Intäktsbortfallet bedöms bli cirka 30.000 kronor för
denna temporära åtgärd under cirka tre månader.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 29 mars 2020.

Barnets bästa

Förslag till beslut bedöms varken påverka barn och unga positivt
eller negativt.

Miljömässiga konsekvenser

Förslag till beslut bedöms inte medföra några miljömässiga
konsekvenser.
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Ärendet

Möjligheten för Food trucks att bedriva försäljning på Lunds
allmänna gator och platser infördes 2016. Sedan dess har
verksamheten kontinuerligt utvecklats i samråd med de cirka fem
aktörer som verkat i Lund. Årsavgift (18.000 kronor/år) har
kompletterats med möjligheten till månatlig betalning
(2.000 kronor/mån). Platser har regelbundet flyttats och lagts till,
från en start med sju platser till idag tio platser i lägen invid stråk
och större arbetsplatser. Ytterligare två platser undersöks just nu.
Förvaltningen avser även omgående undersöka möjliga platser i de
östra tätorterna. I avtalet för Food trucks ställs krav på att man
flyttar runt mellan platserna, enligt kravet ”Efter ett pass måste ditt
fordon flyttas till annan placering”. Det är därmed Food truck
ägarens ansvar att växla till nästa plats.

Illustration: Food trucks lägen mars 2020.
, studeras .

Ursprunglig ,

ny sedan 2016
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Möjliga lägen för Food Trucks i tätorterna
Södra Sandby

Dalby
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Veberöd

Genarp

Önskemål om elförsörjning har framförts av Food trucks ägarna.
Möjlighet till detta varierar kraftigt från plats till plats, beroende på
anslutningspunkt, möjlighet till placering av mätarskåp m m.
Anslutningsavgift på cirka 40.000 kronor plus anläggningskostnad
på cirka 60.000 kronor. Det innebär att varje plats kostar cirka
100.000 kronor, vilket med tio platser kostar cirka en miljon kronor.
Till detta kommer sedan löpande el- och nätavgifter. Dessutom
begränsas rörligheten i att skapa och flytta platserna, eftersom det
krävs nya investeringar i varje ny plats. Förvaltningen föreslår att
elinstallation inte erbjuds vid Food trucks platserna.
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Likt vissa andra större städer med Food trucks föreslås att möjlighet
till dagbetalning studeras och om möjligt införs i Lund.

Under rådande Corona-situation föreslås dessutom att avgift sätts till
noll kronor under april, maj och juni månad, med möjlighet till
förlängning. Erlagda årsavgifter återbetalas för tre månader.

Ekonomiska konsekvenser

Kostnadsbedömningarna bygger i detta tidiga skede på grova
bedömningar. En uppskattning av kostnaden för denna
avgiftsreducering ger att det löpande intäktsbortfallet blir cirka 30.000
kronor för april till juni månad.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

ge tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra åtgärder
enligt förvaltningens tjänsteskrivelse.

Mikael Fritzon
Teknisk direktör

Beslut expedieras till:
Akten
Tekniska nämnden

Per Eneroth
Gatuchef

5 (5)

Tekniska förvaltningen
Gatu- och trafikavdelningen

Tjänsteskrivelse
2020-03-29

1 (4)

Kommunfullmäktige

Per Eneroth

Tillfällig avgiftsreducering för bilparkering runt
Universitetssjukhuset vid Corona
Dnr TN 2020/286

Sammanfattning

På uppdrag av kommunens krisstab förslås följande åtgärder för att
underlätta för människor att ta sig till sina arbetsplatser
Universitetssjukhuset, nu när många delar av samhället är begränsat
på grund av Corona virushot.

Därför föreslås tillfällig avgiftsreducering för att på bilparkeringar på
allmänna gator i zonen runt sjukhuset. All denna parkering blir då
tillgänglig för arbetsplatsparkering för 18 kronor per dag, vilket
motsvarar kostnaden för boendeparkering i områdena. Undantaget
viss korttidsparkering, handikapparkering och zoner för
varulastning och lossning.

Totalt bedöms intäktsbortfallet bli cirka 300 tkr för denna temporära
åtgärd under cirka tre månader.
Föreslagen åtgärd bör iordningställas snarast möjligt och
tidsbegränsas fram till juni månads utgång, med möjlighet till
förlängning.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 11 april 2020.

Barnets bästa

Förslag till beslut bedöms varken påverka barn och unga positivt
eller negativt.

Miljömässiga konsekvenser

Förslag till beslut bedöms inte medföra några miljömässiga
konsekvenser på lång sikt, förutsatt att vår höga andel hållbart
resande återställs efter dessa temporära förhållanden.
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Ärendet

Det gäller att underlätta för människor att enkelt och effektivt kunna
ta sig till sina arbetsplatser, särskilt viktigt för samhällsviktiga
funktioner som vård, apotek, räddningstjänst, polis, och vissa
kommunala förvaltningar etc. Eftersom kollektivt resande utgör en
ökad smittrisk väljer många att använda bilen istället. Behovet anses
vara stort runt sjukhusområdet.

Idag sker största delen av arbetsplatsparkering till sjukhuset i
Region Skånes p-hus och markparkeringar på tomtmark, därför bör
möjligheterna att förenkla parkering i dessa i första hand prövas. På
allmänna gator finns inom en zon på 700 meter från sjukhuset
avgiftsreglerad parkering som kan utnyttjas för arbetsplatsparkering
med reducerad avgift.
Parkeringsavgiften på allmänna gator i dessa områden är varierar
mellan 6 till 12 kronor/timme vardagar klockan 9 till 18 och
lördagar klockan 9 till 15, eller boendeparkering för 18 kronor/dygn
på vissa.

Avgiftsreduktionen föreslås bestå i att timparkering sänks till 2
kronor/timme på alla dessa gator, vilket motsvarar
boendeparkeringens nivå. Boendeparkeringen bibehålls, och
korttidsparkering, handikapparkering och zoner för varulastning och
lossning är undantaget. Tillåten tid förlängs också till max 12 tim, på
de gator som idag har max 4 tim. Denna temporära avgiftsreduktion
föreslås gälla endast under denna period av Corona-virusspridning.
Det betyder avgiftsreduktion för all timparkering i ”mellanzonen” på
kartan nedan. Med reservation för detaljanpassningar inom zonen
och i gränserna.

Möjligheterna att tillskapa fler bilplatser på vissa gator ska studeras,
och där det är möjligt tillfälligt skylta om under april, maj och juni,
med möjlighet till förlängning.
Föreslagen åtgärd innebär en större arbetsinsats och
uppskattningsvis kan åtgärderna verkställas en vecka efter beslut är
taget.
För att få bilburna kunder att parkera på ett enkelt sätt krävs
information i flera kanaler, bland annat på kommunens hemsida
samt ändrad regleringsform vid varje gata med parkering.
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Avgiftsreglerat

UNIVERSITETS
SJUKHUSET
Avgiftsreglerat
Avgiftsreglerat

STADSKÄRNAN
Grov indelning av zoner för parkeringsregleringar runt stadskärnan.

Ekonomiska konsekvenser

Kostnadsbedömningarna bygger i detta tidiga skede på grova
bedömningar. En uppskattning av kostnaden för denna
avgiftsreducering ger att det löpande intäktsbortfallet blir cirka 300 tkr
för april till juni månad. Om avgift eller området ändras innebär det ett
ändrat intäktsbortfall.
Åtgärder medför en risk att användandet av p-hus och garage
minskar eftersom gatuparkeringen blir billigare.
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

ge tekniska förvaltningen i uppdrag att genomför temporära
åtgärder enligt förvaltningens tjänsteskrivelse.

Mikael Fritzon
Teknisk direktör
Beslut expedieras till:
Akten
Tekniska nämnden

Per Eneroth
Gatuchef
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