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Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-04-23

Yrkande från (D) gällande coronaåtgärd 
angående markupplåtelsetaxa samt yrkande 
från (MP) och (V) angående förlängning av 
tillfällig stödåtgärd för restaurangnäringen 
gällande avgift för markupplåtelse
§ 163, 02662/21

Beslut
1. Trafikkontoret ges i uppdrag att till trafiknämnden i maj 2021 ta fram 

beslutshandling gällande att fortsätta med borttagen markupplåtelsetaxa under 
andra halvåret 2021 som ett stöd till restaurangnäringen.

Handlingar
Yrkande från (D) (protokollsbilaga 1, § 163) 

Yrkande från (MP) och (V) (protokollsbilaga 2, § 163) 

Yrkanden
Ordförande Toni Orsulic (M) och Blerta Hoti (S) yrkar avslag på yrkandet från (MP) och 
(V) samt bifall på yrkandet från (D). 

Karin Pleijel (MP) och Gertrud Ingelman (V) yrkar i första hand bifall på yrkandet från 
(MP) och (V) och i andra hand bifall på yrkandet från (D).

Henrik Munck (D) yrkar i första hand bifall på yrkandet från (D) och i andra hand bifall 
på yrkandet från (MP) och (V). 

Propositionsordning 
Ajournering kl. 15:40-15:45

Ordförande Toni Orsulic (M) ställer inledningsvis proposition på bifall mot avslag på 
yrkandet från (MP) och (V). Han finner att trafiknämnden avslår yrkandet. 

Omröstning begärs och verkställs.

Omröstning
Trafiknämnden godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst innebär avslag på yrkandet från (MP) och (V).

Nej-röst innebär bifall på yrkandet från (MP) och (V).
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Ja-röster lämnas av: Blerta Hoti (S), Peter Lintin-Wold (L), Ronny Svensson (S), Hans 
Arby (C), Leif Blomqvist (S) och Toni Orsulic (M). 

Nej-röster lämnas av: Gertrud Ingelman (V), Henrik Munck (D) och Karin Pleijel (MP) 

Med sex ja-röster och tre nej-röster beslutar trafiknämnden att avslå yrkandet från (MP) 
och (V). 

Propositionsordning fortsättning
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer sedan proposition på bifall mot avslag på yrkandet 
från (D). Han finner att trafiknämnden bifaller yrkandet. 

Dag för justering
2021-05-04

Vid protokollet
Sekreterare
Sara Olsson

Ordförande
Toni Orsulic (M) 

Justerande
Karin Pleijel (MP) 
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