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Nämndinitiativ om Stödpaket för Malmös företag med anledning av rådande
pandemi
STK-2020-1584
Sammanfattning

Charlotte Bossen (C) har inkommit med ett nämndinitiativ om stödpaket för Malmös företag
med anledning av rådande pandemi.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
1. Kommunstyrelsen remitterar initiativet, såvitt avser tillfällig avgiftsbefrielse för
livsmedelskontroll och tillsyn enligt alkohollagen, miljöbalken och lagen om tobak och
liknande produkter till och med 01-06-2021, till arbetsmarknads- och socialnämnden
och miljönämnden för skyndsam beredning.
2. Kommunstyrelsen beslutar att initiativet, såvitt avser uppdrag åt berörda nämnder att
erbjuda elever med distansundervisning möjlighet att hämta lunch på restauranger som
ingår överenskommelse med kommunen, ska anses besvarat med vad som anges i
ärendet.
3. Kommunstyrelsen beslutar att initiativen, såvitt avser uppdrag åt berörda nämnder att
effektivisera ansökningsprocesserna för företag som behöver olika typer av tillstånd
samt införa en bortre tidsgräns för hur lång tid ansökan får ta samt uppdrag åt
kommunstyrelsen att komma med förslag på hur metoden SPOC (single point of
contact) kan användas i kontakten med stadens företag, ska anses besvarat med vad som
anges i ärendet.
4. Kommunstyrelsen beslutar att initiativet, såvitt avser uppdrag åt berörda nämnder att
korta ner betalningstider till leverantörer, ska anses besvarat med vad som anges i
ärendet.

SIGNERAD

5. Kommunstyrelsen remitterar initiativet, såvitt avser uppdraget åt arbetsmarknads- och
socialnämnden att erbjuda företagare kompetensutveckling utifrån förändrade
förutsättningar under krisen, till arbetsmarknads- och socialnämnden för skyndsam
beredning
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6. Kommunstyrelsen remitterar initiativet, såvitt avser uppdrag åt arbetsmarknads- och
socialnämnden att underlätta återstart av verksamheter genom hänsyn till situationen
före krisen vid tillståndsprövningar, till arbetsmarknads- och socialnämnden för
skyndsam beredning.
7. Kommunstyrelsen beslutar att initiativen, såvitt avser uppdrag åt berörda nämnder att ej
avkräva vite från företag som ej kan leverera enligt avtal till följd av rådande pandemi
samt uppdrag åt berörda nämnder att vid behov använda bestämmelserna i kap. 17 LOU
som ger möjlighet till ändringar av kontrakt och ramavtal vid bland annat oförutsedda
händelser, ska anses besvarade med vad som anges i ärendet.
Beslutsunderlag




Nämndinitiativ om Stödpaket för Malmös företag med anledning av rådande pandemi
Tjänsteskrivelse KS 2020-12-09 Nämndsinitiativ: Stödpaket för Malmös företag med
anledning av rådande pandemi

Beslutsplanering

Kommunstyrelsen 2020-12-09
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Miljönämnden
Charlotte Bossen (C)
Ärendet

Initiativet
Charlotte Bossen (C) har inkommit med ett nämndinitiativ där hon mot bakgrund av att den
rådande pandemin slår hårt mot de enskilda företagen och mot Malmös tillväxt, arbetsmarknad
och ekonomi, föreslår ett stödpaket för Malmös företag.
Charlotte Bossen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att uppdra åt arbetsmarknads- och socialnämnden att införa en tillfällig
avgiftsbefrielse för livsmedelskontroll och tillsyn enligt alkohollagen, miljöbalken och lagen om
tobak och liknande produkter till och med 01-06-2021,
att uppdra åt berörda nämnder att erbjuda elever med distansundervisning möjlighet att hämta
lunch på restauranger som ingår överenskommelse med kommunen,
att uppdra åt berörda nämnder att effektivisera ansökningsprocesserna för
företag som behöver olika typer av tillstånd samt införa en bortre tidsgräns för
hur lång tid ansökan får ta,
att uppdra åt kommunstyrelsen att komma med förslag på hur metoden SPOC (single point of
contact) kan användas i kontakten med stadens företag,
att uppdra åt berörda nämnder att korta ner betalningstider till leverantörer,
att uppdra åt arbetsmarknads- och socialnämnden att erbjuda företagare kompetensutveckling
utifrån förändrade förutsättningar under krisen,
att uppdra åt arbetsmarknads- och socialnämnden att underlätta återstart av verksamheter genom
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hänsyn till situationen före krisen vid tillståndsprövningar. En ny tillståndsprövning ska ha som
utgångspunkt att förutsättningarna vid tidigare tillstånd fortfarande gäller,
att uppdra åt berörda nämnder att ej avkräva vite från företag de som ej kan leverera enligt avtal
till följd av rådande pandemi,
att uppdra åt berörda nämnder att vid behov använda bestämmelserna i kap. 17 LOU som ger
möjlighet till ändringar av kontrakt och ramavtal vid bland annat oförutsedda händelser.
Stadskontorets bedömning
Allmänt om det s.k. beredningstvånget
Innan ett ärende avgörs av kommunfullmäktige, ska det enligt kommunallagen ha beretts
antingen av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning,
det s.k. beredningstvånget.
Beredningen syftar till att kommunfullmäktige ska ha tillgång till ett tillförlitligt och allsidigt
belyst beslutsunderlag när de avgör ärenden, och centrala nämnder som utför för kommunen
obligatoriska uppgifter kan därför inte förbigås när ett ärende ska avgöras.
1. Initiativ om tillfällig avgiftsbefrielse för livsmedelskontroll och tillsyn enligt alkohollagen, miljöbalken
och lagen om tobak och liknande produkter till och med 01-06-2021
Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar enligt sitt reglemente för handläggning av ärenden
som gäller alkoholserveringstillstånd och försäljningstillstånd för tobak, samt för försäljning av
övriga produkter som omfattas av lagen om tobak och liknande produkter och för försäljning av
folköl enligt alkohollagen. Arbetsmarknads- och socialnämnden är vidare lokal
tillsynsmyndighet enligt alkohollagen och gällande försäljning av tobak och övriga produkter
enligt lagen om tobak och liknande produkter.
Miljönämnden fullgör enligt sitt reglemente de uppgifter som enligt lag eller annan författning
ankommer på kommunal nämnd för miljöfrågor, och ansvarar även i övrigt för kommunens
prövnings-, tillsyns- och kontrolluppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedels- och
foderområdet samt närliggande område.
Mot bakgrund av det s.k. beredningstvånget som redogjorts för ovan förordas att initiativet,
såvitt avser förslaget om att föreslå kommunfullmäktige att besluta om tillfällig avgiftsbefrielse
för livsmedelskontroll och tillsyn enligt alkohollagen, miljöbalken och lagen om tobak och
liknande produkter till och med 01-06-2021, remitteras till arbetsmarknads- och socialnämnden
och miljönämnden för beredning. Arbetsmarknads- och socialnämnden och miljönämnden bör
bereda ärendet med skyndsamhet mot bakgrund av den pågående coronapandemin och dess
konsekvenser för näringslivet.
I sammanhanget ska även nämnas att kommunfullmäktige den 29 oktober 2020, § 222 beslutade
att bemyndiga arbetsmarknads- och socialnämnden att efterskänka/återbetala samtliga
tillsynsavgifter för året avseende tillsyn av utskänkningstillstånd.
2. Initiativ om uppdrag åt berörda nämnder att erbjuda elever med distansundervisning möjlighet att hämta lunch
på restauranger som ingår överenskommelse med kommunen
Ett liknande initiativ behandlades av kommunstyrelsen den 17 juni 2020, § 243 som med
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hänvisning till att barn och ungdomar vars skolor är stängda kan hämta lunch på ett antal utvalda
grundskolor, ansåg initiativet besvarat. Mot bakgrund av att elever som har distansundervisning
på samma sätt som i våras kan hämta matpaket från grundskolor, förordas att initiativet i denna
delen anses besvarat med vad som anges i ärendet.
3. Initiativ om uppdrag åt berörda nämnder att effektivisera ansökningsprocesserna för
företag som behöver olika typer av tillstånd samt införa en bortre tidsgräns för
hur lång tid ansökan får ta samt uppdrag åt kommunstyrelsen att komma med förslag på hur
metoden SPOC (single point of contact) kan användas i kontakten med stadens
företag
Kommunledningen och Moderaterna enades den 21 mars 2020 om ett paket för att lindra de
negativa effekterna av coronapandemin för företagarna i staden. En av åtgärderna man enades
om var stärkt rådgivning och vägledning för företagare. Detta har bland annat genomförts i form
av förstärkt rådgivning och vägledning genom Malmö stads företagslots i Kontaktcenter och
genom Näringslivskontorets verksamhet. I Malmö stads budget 2021 ges vidare
kommunstyrelsen i uppdrag att utveckla och förbättra arbetet med en serviceinriktad
myndighetsutövning. Mot bakgrund härav förordas därför att initiativet i denna delen anses
besvarat med vad som anges i ärendet.
4. Initiativ om att uppdra åt berörda nämnder att korta ner betalningstider till leverantörer
Så som angetts ovan enades kommunledningen och Moderaterna den 21 mars 2020 om ett paket
för att lindra de negativa effekterna av coronapandemin för företagarna i staden. En av
åtgärderna var kortare betalningstider till leverantörer till Malmö stad och Malmö stads
verksamheter uppmanades i linje härmed att betala leverantörsfakturor tidigare än det datum
som leverantören angett som sista betalningsdag och verka för att samtliga fakturor betalades 15
dagar från leverantörens fakturadatum. Hälsa, vård och omsorgsförvaltningen, som är under hårt
tryck och behöver fokusera sina resurser, har undantagits härifrån. Mot bakgrund härav förordas
därför att initiativet i denna delen anses besvarat med vad som anges i ärendet.
5. Initiativ om att uppdra åt arbetsmarknads- och socialnämnden att erbjuda företagare kompetensutveckling
utifrån förändrade förutsättningar under krisen
Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar enligt sitt reglemente för utförande och
uppföljning av Malmö stads arbetsmarknadsinsatser.
Mot bakgrund av det s.k. beredningstvånget som redogjorts för ovan förordas att initiativet,
såvitt avser uppdraget åt arbetsmarknads- och socialnämnden att erbjuda företagare
kompetensutveckling utifrån förändrade förutsättningar under krisen, remitteras till
arbetsmarknads- och socialnämnden för beredning. Arbetsmarknads- och socialnämnden bör
bereda ärendet med skyndsamhet mot bakgrund av den pågående coronapandemin och dess
konsekvenser för näringslivet.
6. Initiativ om att uppdra åt arbetsmarknads- och socialnämnden att underlätta återstart av verksamheter genom
hänsyn till situationen före krisen vid tillståndsprövningar. En ny tillståndsprövning ska ha som utgångspunkt
att förutsättningarna vid tidigare tillstånd fortfarande gäller.
Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar enligt sitt reglemente för handläggning av ärenden
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som gäller alkoholserveringstillstånd och försäljningstillstånd för tobak, samt för försäljning av
övriga produkter som omfattas av lagen om tobak och liknande produkter och för försäljning av
folköl enligt alkohollagen.
Mot bakgrund av det s.k. beredningstvånget som redogjorts för ovan förordas därför att
initiativet, såvitt avser uppdrag åt arbetsmarknads- och socialnämnden att underlätta återstart av
verksamheter genom hänsyn till situationen före krisen vid tillståndsprövningar, remitteras till
arbetsmarknads- och socialnämnden för beredning. Arbetsmarknads- och socialnämnden bör
bereda ärendet med skyndsamhet mot bakgrund av den pågående coronapandemin och dess
konsekvenser för näringslivet.
7. Initiativ om att uppdra åt berörda nämnder att ej avkräva vite från företag de som ej kan leverera enligt avtal
till följd av rådande pandemi samt att uppdra åt berörda nämnder att vid behov använda bestämmelserna i kap.
17 LOU som ger möjlighet till ändringar av kontrakt och ramavtal vid bland annat oförutsedda händelser.
Ett liknande initiativ behandlades av kommunstyrelsen den 17 juni 2020, § 243.
Kommunstyrelsen beslutade då att initiativet skulle anses besvarat med vad som angavs i
ärendet. I tjänsteskrivelsen konstaterades vad gäller vite att stadens nämnder bör ha en flexibel
och tillmötesgående hållning gentemot sina leverantörer i anledning av pandemisituationen men
att det samtidigt bör krävas att leverantörerna redovisar en tydlig koppling till pandemin för att
ingen ska kunna använda pandemin som ursäkt för brister i leverans utan saklig grund hänförlig
till just pandemin. Samma synsätt gör sig gällande när det gäller att öppna upp för ändringar av
kontrakt och ramavtal. Förenlighet med kommunallagen och upphandlingslagstiftningen i övrigt
måste dock också alltid beaktas. Mot bakgrund härav förordas att initiativet i denna del anses
besvarat med vad som anges i ärendet.
Ansvariga

Jonas Rosenkvist Avdelningschef
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör

