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Åtgärder med anledning av Covid-19
STK-2020-716
Sammanfattning

Med anledning av fem nämndinitiativ beslutade kommunstyrelsen den 15 april 2020 att ge
stadskontoret i uppdrag att göra en samlad bedömning utifrån nationella beslut och inkomna
nämndinitiativ samt tillämpbara fall återkomma med förslag vad mer staden kan göra med anledning av Covid-19. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 juni 2020 tillkom ytterligare ett
nämndinitiativ. Stadskontoret bedömer att de åtgärder som föreslås i de sex olika
nämndinitiativen är till stora delar redan vidtagna. Samtidigt föreslår stadskontoret att en
återrapportering görs gällande utökat stöd till kvinnojourerna samt att det görs en djupare analys
kring vilket stöd som civilsamhället behöver på längre sikt. Dessutom föreslås ett särskilt
ekonomiskt stöd till Skåne Stadsmission samt en utökad finansiering till Minc för att aktivt
arbeta för att öka inflödet av entreprenörer som av olika skäl fått en förändrad situation på
grund av Covid-19.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen beslutar att de sex nämndinitiativen ska anses vara besvarade med vad
som redovisas i ärendet.
2. Kommunstyrelsen uppmanar alla nämnder att ta fram och verkställa planer för
tidigareläggning av 2020 års investeringar och inköp, i den mån det är möjligt.
3. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att i samråd med arbetsmarknads- och
socialförvaltningen återrapportera till kommunstyrelsen om behov av utökat stöd till
kvinnojourerna när beslut om fördelning av det statliga stödet till Sveriges kvinnojourer har
tagits.
4. Kommunstyrelsens beviljar med finansiering ur kommunstyrelsens anslag för projekt och
utredningar Skåne Stadsmission 400 tkr under 2020, som ett särskilt verksamhetsstöd med
anledning av coronapandemin.

SIGNERAD

2020-06-11

5. Kommunstyrelsen tilldelar med finansiering från kommunstyrelsens anslag till förfogande
arbetsmarknads- och socialnämnden ett utökat kommunbidrag med 2 000 tkr att fördelas
lika mellan Fryshuset Skåne och Skåne stadsmission i syfte att avhjälpa nöd och ge
humanitärt stöd till utsatta personer.
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6. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att, i dialog med berörda förvaltningar samt
representanter för föreningslivet, göra en djupare analys kring vilket stöd som civilsamhället
behöver på längre sikt. Analysen med förslag på åtgärder ska redovisas till kommunstyrelsen
under hösten 2020.
7. Kommunstyrelsen anslår med finansiering ur styrelsens anslag till förfogande 2 000 tkr till
Minc under 2020 för att kunna öka stödet till entreprenörer, varav 1 mkr reserveras för stöd
till innovation och entreprenörskap inom besöksnäringen.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-15
Kommunstyrelsen 2020-06-17
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Avdelningen för internt stöd och ledning
Omvärld- och näringslivsavdelningen
Ärendet

Sex nämndinitiativ angående åtgärder med anledning av Covid-19
Med anledning av fem nämndinitiativ beslutade kommunstyrelsen den 15 april 2020 att ge
stadskontoret i uppdrag att göra en samlad bedömning utifrån nationella beslut och inkomna
nämndinitiativ samt tillämpbara fall återkomma med förslag vad mer staden kan göra med
anledning av Covid-19. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 juni 2020 tillkom ytterligare
ett förslag till åtgärd med anledning av Corona-pandemin. Nämndinitiativen är:

1. Sverigedemokraterna: Värdecheck för att bistå det lokala näringslivet under
Corona-krisen (STK-2020-558).
Sverigedemokraterna föreslår att alla anställda inom Malmö stad ska tilldelas en
värdecheck på 500 kr för att kunna handla för hos ett företag med sitt säte i Malmö stad.

2. Centerpartiet: Stöd våra företag under Covid-19 pandemin (STK-2020-593)
Centerpartiet föreslår att stadens näringsidkare inte debiteras för kommunala
tillsynsavgifter, ansökningsavgifter, avgifter vid markupplåtelser och andra taxareglerade
avgifter under år 2020. Dessutom bör hyrorna sänkas för företag i kommunens
fastigheter som haft omsättningsnedgång på minst 30 procent jämfört med senaste två
åren.
Vidare föreslås att kommunen ska ge Malmöungdomar vars skolor tillfälligt har stängt en
kredit på 75 kr per vardagar för att inhandla takeaway lunch hos stadens företag.

3. Sverigedemokraterna: Sänk
civilsamhället (STK-2020-604)

hyreskostnaderna

för

småföretagare

och

Sverigedemokraterna föreslår att stadens berörda förvaltningar ska utreda möjligheterna
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att ge Malmös småföretagare och civilsamhället, som hyr kommunala lokaler möjlighet
till fem hyresfria månader, samt att ge småföretagarna och civilsamhället, som hyr
kommunala lokaler möjlighet till en hyressänkning om upp till 50% under fem månader.

4. Sverigedemokraterna: Stärk möjligheterna för Malmös företagare under covid-19
(STK-2020-627)
Sverigedemokraterna föreslår att tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram och
verkställa tidsbestämda reduceringar av tomträttsavgälder och arrenden för kommersiell
verksamhet, samt att berörda nämnder ges i uppdrag att ta fram och verkställa tillfälliga
riktlinjer med syftet att erbjuda företag avgiftsfria avbokningar av kommunala
anläggningar.
Dessutom föreslås att samtliga nämnder ges i uppdrag att ta fram och verkställa en plan
för tidigareläggning av investeringar och inköp, i den mån det är möjligt, samt att
nämnderna ges i uppdrag att föra dialog med deras respektive leverantörer om att inte
begära vite till de företag som inte, enligt avtal, kan leverera med anledning av covid-19.

5. Vänsterpartiet: Krispaket för den vanlige Malmöbon och ideella föreningar (STK2020-636)
Vänsterpartiet föreslår att stadskontoret ges i uppdrag att utforma ett krispaket för
de vanliga Malmöbor och ideella föreningar som drabbas av Corona-krisen, för beslut i
respektive nämnd eller i kommunstyrelsen. Vänsterpartiet har identifierat ett antal
exempel på åtgärder som skulle kunna genomföras, bland annat
-

MKB inför vräkningsstopp samt fryser hyrorna på 2019 års nivå.
Habiliteringsersättning utbetalas under en tidsbegränsad period vid sjukdom eller när
daglig verksamhet är stängt.
En extra satsning för hemlösa Malmöbor, genom att ge ett extra ekonomiskt tillskott
till stadens frivilligorganisationer som arbetar med hemlösa varje dag.
Malmö Stad ger restauranger rätt att fakturera kommunen för en lunchkostnad till
elever som inte får skollunch under perioden gymnasieskolan är stängd.
Malmö Stad ger restauranger rätt att fakturera kommunen för
hemkörningskostnaden av mat till personer över 70 år, samt att maten på
kommunens äldreboenden vissa dagar levereras av lokala restauranger.
Matvaruhandling ordnas åt sjuka och riskgrupper.
Extra specialpedagogiskt stöd till elever som nu har distansundervisning och har
svårt att nå målen.
Malmö Stad efterskänker hyra för idrotts- och kulturföreningarnas inställda
arrangemang i kommunala lokaler, samt går in med ett stödpaket för kostnader i
samband med att ideella kulturföreningars arrangemang avbokas.
Utökat stöd till t.ex. Skåne Stadsmission, ABF Malmö, HelaMalmö, Malmös fyra
kvinno-, tjej och transjourer, Värmestugorna som drivs i ideell regi samt ideella
kulturföreningar som prövas svårt under krisen.
Malmö Stad säkerställer att hemtjänstpersonal har adekvat skyddsutrustning.

6. Centerpartiet: Stöd våra kvinnojourer under Corona-pandemin (STK-2020-908)
Centerpartiet föreslår att 3 mkr anslås till arbetsmarknads- och socialnämnden för stöd
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till stadens kvinnojourer med anledning av Corona-pandemin.

Stadskontorets synpunkter

Med anledning av Covid-19 och dess konsekvenser har kommunledningen och stadens nämnder
redan tagit flera initiativ för att stödja det lokala näringslivet och civilsamhället. De åtgärder som
nu föreslås i de fem olika nämndinitiativen är till stora delar redan vidtagna. Flera av föreslagen
faller dessutom utanför kommunstyrelsens kompetensområde och ska handhas av de enskilda
nämnderna inom ramen för deras respektive ansvarsområde och uppdrag.
Vad gäller värdecheck till kommunanställda finns en tillfällig lag kopplad till inkomstskattelagen
som gör det möjligt för arbetsgivaren att ge en gåva om max 1000 kronor utan att
arbetsgivaravgifter och skatt utgår. Beloppet får inte utgöra rena pengar men väl vara ett
presentkort. En sådan gåva kan därmed ligga i linje med inkomstskattelagen men risk finns att
den kan komma att utgöra ett brott mot kommunallagen utifrån att kommunen inte får gynna
viss näringsidkare framför annan på ett otillbörligt sätt.
Vad gäller uppdrag att ta fram och verkställa en plan för tidigareläggning av 2020 års
investeringar och inköp bör kommunstyrelsen uppmana samtliga nämnder att göra det i den
mån det är möjligt utifrån ekonomiska förutsättningar. När det gäller vite bör stadens nämnder
ha en flexibel och tillmötesgående hållning gentemot sina leverantörer i anledning av
pandemisituationen. Samtidigt bör krävas att leverantörerna redovisar en tydlig koppling till
pandemin. Detta för att ingen ska kunna använda pandemin som ursäkt för brister i leverans
utan saklig grund hänförlig till just pandemin.

Åtgärder för att stödja det lokala näringslivet
För att dämpa de negativa effekterna för företagen i staden och som komplement till nationella
insatser har bl.a. följande åtgärder redan vidtagits:











Kortare betalningstider till leverantörer till Malmö stad.
Frysta hyror och möjlighet till avbetalningsplan och/eller sänkta hyror.
Anstånd och reduceringar av tomträttsavgälder och arrenden.
Säkra samverkan kring Malmö som besöksdestination.
Anstånd med att erlägga avgift för uteserveringar till och med augusti.
Anstånd för avgifter för vatten, avlopp och sophantering.
Stärkt rådgivning och vägledning för företagare.
Anstånd på avgifter som rör tillstånds- och tillsynsärenden samt lyhördhet och flexibilitet
för den extraordinära situationen.
Möjlighet för hyresgäster hos kommunala hyresvärdar att tillfälligt sänka sin månadshyra
för kommersiella lokaler.
Tillåtelse för alla butiker till utökad försäljning utanför butiken utan att betala avgift till
kommunen. Det blir även möjligt att ordna avhämtning för takeaway-mat utanför en
restauranglokal. Fortfarande måste ansökan om tillstånd göras hos polisen.

Åtgärder för att stödja civilsamhället och invånare i staden

För att dämpa de negativa effekterna för civilsamhället och invånare i staden och som
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komplement till nationella insatser har bl.a. följande åtgärder redan vidtagits:












Ingen av MKB:s hyresgäster kommer avhysas med anledning av Coronapandamin
Barn och ungdomar vars skolor är stängda har möjligheten att hämta lunch när skolan är
stängd.
Handläggningen av försörjningsstöd har förstärkts genom införandet av en
automatiserad process som görs digitalt.
Individer inom daglig verksamhet får behålla sin habiliteringsersättning vid frånvaro.
Enskilda undantag från distansundervisningen görs för elever i extra behov av
specialpedagogiskt stöd.
Inga avbokningsavgifter ska krävas av föreningar som har avbokat sina arrangemang till
följd av Coronapandemin.
Föreningar som har beviljats bidrag ska vid behov få bidraget baserat på
deltagartillfällen/aktivitet i den egna lokalen under våren 2020.
Fakturor som avser bokningar/föruthyrningar/tjänster till och med juli 2020 erbjuds
föreningar upp till 90 dagars anstånd med att betala och/eller erbjuda avbetalningsplan.
Anstånd och hyresrabatter för vissa kulturföreningar.
Tillfälligt boende erbjuds till individer som befinner sig i akut hemlöshet och som har
beviljats bistånd för att sköta om hygien och andra basala behov.
En särskild föreningsakut har bildats av Malmö Ideella och MISO (Malmö
Idrottsföreningars samorganisation) med stöd från MKB. Stödet blir en hjälp för ideella
föreningar att klara krisen och kunna fortsätta ha aktiviteter som når barn och unga i
MKB:s områden.

Utöver ovanstående stöd har till kommunstyrelsen inkommit ett fåtal ansökningar om extra
ekonomiskt stöd med anledning av Corona.
 Bris Region Syd har beviljats ett extra stöd om 300 tkr med anledning av ökat behov
kopplat till Corona (STK-2020-589).
 IOGT Regnbåge (STK-2020-548) har ansökt om 57 tkr, men ansökan avslogs med
anledning av brister i föreningens styrelsearbete.
 KFUM KIOSK (STK-2020-812) ansöker om 75 tkr för 2020, med anledning av
minskade intäkter pga. Corona (förslag till beslut sannolikt att bevilja hela det sökta
beloppet).
 Skåne Stadsmission (STK-2020-850) ansöker om 780 tkr med anledning av minskade
intäkter och ökade kostnader kopplade till Corona. Se särskilt avsnitt nedan.
Malmö stad har tagit ett större ansvar för sommarpraktik för unga denna sommar när
arbetsmarknaden inte klarar att ta emot feriearbetare under pågående kris. Bland annat har
miljöförvaltningen anställt ”trygghetsvärdar” och MKB har fördubblat de särskilda
sommarinsatserna för barn och unga. MKB ger jobb till cirka 250 ungdomar och handledare
varav huvuddelen via Ung i Sommar.

Utökat stöd till kvinnojourerna

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har löpande kontakt med kvinnojourerna i Malmö
kring hur situationen är under Covid -19. I början av pandemin sjönk antalet kvinnor som tog
kontakt med jourerna. Nu har situationen mer normaliserats så att de stödsökande är ungefär
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som vanligt.
Regeringen har avsatt 100 miljoner kronor extra till de ideella organisationerna för 2019.
Huvudparten beräknas fördelas till kvinnojourerna. Hur mycket jourerna i Malmö får är ännu
inte klart. Beslut om fördelningen bedöms komma under juni månad.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens bedömning är att om kommunen förstärker
kvinnojoursarbetet i Malmö bör även Trans- och tjejjouren, Noomi och Kvinnorättsförbundet
få del av medlen. Då dessa inte ingår i de två riksorganisationerna för kvinnojourer, är det
osäkert om de kan få del av de nationella medlen. Förvaltningens uppfattning är att de bedriver
ett lokalt aktivt och betydelsefullt arbete i Malmö för våldsutsatta kvinnor och flickor.
Kvinnojourerna har framfört att ett problem med de extra nationella medlen är att de måste
användas under 2020. Men jourerna, liksom arbetsmarknads- och socialförvaltningen, bedömer
att effekterna av Covid 19 kommer att kvarstå under betydligt längre tid oavsett om pandemin
klingar av. De trauman som kvinnor och barn riskerar att utsättas för kan påverka dem under
lång tid framöver. Det handlar inte bara om det omedelbara skyddet utan också om att bearbeta
det som hänt och i vissa fall skapa sig ett nytt liv och förhindra att hamna i nya svårigheter.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att det inte finns ett akut behov av att
förstärkningar av kvinnojourerna. Då beslutet om extra medel förväntas komma inom ett par
veckor bedömer förvaltningen att det hade varit en fördel att avvakta den nationella
fördelningen och då göra en bedömning med en mer långsiktig analys.
Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen avvaktar med beslut om eventuellt utökat stöd till
kvinnojourerna och föreslår att kommunstyrelsen beslutar ge stadskontoret i uppdrag att i
samråd med arbetsmarknads- och socialförvaltningen återrapportera till kommunstyrelsen om
behov av utökat stöd till kvinnojourerna när beslut om fördelning av det statliga stödet till
Sveriges kvinnojourer har tagits. Rapporteringen bör även omfatta Trans- och tjejjouren, Noomi
och Kvinnorättsförbundet.

Fördjupat stöd till civilsamhället

Malmö Ideella har gått ut med en enkät hur föreningsledarna bedömer att det ser ut 3-6 månader
framåt i tiden i Malmö. Ett femtiotal har svarat, med en stor bredd av civilsamhället i Malmö.
Resultatet visar att hälften av föreningarna inte tror sig klara längre än 3-6 månader med
nuvarande stöd. Trots den negativa påverkan visar enkäten att hälften av föreningarna klarar sig
utan särskilt stöd och kommer inte heller enligt deras egna bedömningar att få problem närmaste
året. Däremot verkar många oroliga för långsiktiga effekter och hur det påverkar rekrytering av
medlemmar och ledare.
Stadskontorets bedömning är att det behöver göras en djupare analys kring vilket stöd som
civilsamhället behöver på längre sikt. Stadskontoret har i sina kontakter uppfattat att de
föreningar som arbetar mer socialt och stödjande (inte idrottsföreningar) är oroliga hur de ska
klara sig på längre sikt in i år 2021 och framåt. Stadskontoret bör därför ges i uppdrag att göra
denna analys mot bakgrunden att det är svårt att på kort tid konkretisera ett förslag till insatser
för civilsamhället utöver det som redan görs bl.a. från kultur och fritid, framför allt då behoven
är så olika inom föreningslivet.

Särskilt stöd till Skåne Stadsmission
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Skåne Stadsmission har inkommit med ansökan (STK-2020-850) till kommunstyrelsen om
särskilt stöd med 780 tkr i samband med Corona-krisen som beskriver att de drabbats av stora
inkomstbortfall samtidigt som de har fått ökade kostnader på grund av den omställning som de
tvingas göra i verksamheterna för att minska smittspridning och möta människors behov i en
svår tid. Skåne Stadsmission bedömer i sin ansökan att verksamhetens förlorade intäkter och
ökade kostnader kommer att uppgå till knappt 2 mkr under 2020.
Stadskontoret bedömer efter samråd med arbetsmarknads- och socialförvaltningen att de
insatser som Skåne Stadsmission gör inom ramen för sin verksamhet är av stor betydelse för de
allra mest utsatta Malmöborna, och att insatserna på ett välfungerande och viktigt sätt
kompletterar de kommunala insatserna för dessa grupper. Stadskontoret delar arbetsmarknadsoch socialförvaltningens bedömning att coronapandemins effekter slår hårt mot redan utsatta
målgrupper, inte minst de som ryms inom Skåne Stadsmissions verksamheter. Samtidigt är
Malmö stad redan en stor bidragsgivare till organisationen, och extra stöd har utlovats från
regeringen även om fördelningen av dessa ännu inte är fastställd. Det finns med anledning av
coronapandemin också ett förhållandevis hårt söktryck från föreningar och organisationer hos
kommunstyrelsen. Stadskontoret förordar mot bakgrund av detta att kommunstyrelsen beviljar
Skåne Stadsmission ett extra verksamhetsbidrag om 400 tkr för 2020. Stadskontoret avser att ha
en fortsatt dialog med Skåne Stadsmission inom ramen för den analys som ska göras kring vilket
stöd civilsamhället behöver på längre sikt.

Stärkt stöd till civilsamhället inom hemlöshetsområdet

För att säkerställa att personer som vistas i Malmö under pågående pandemi av Covid-19 och
befinner sig i social eller ekonomisk utsatthet ska kunna ges ett humanitärt stöd utifrån de mest
grundläggande behoven föreslår arbetsmarknads- och socialförvaltningen att ett utökat
ekonomiskt stöd ges till Fryshuset Skåne och Skåne Stadsmission. Fryshuset i Skåne och Skåne
Stadsmission har sedan tidigare en upprättad kontaktyta med målgruppen och har god
kännedom om målgruppens situation och behov. Organisationerna arbetar i nära samverkan
med bland annat Röda Korset, Svenska Kyrkan och andra aktörer inom civilsamhället kring målgruppen.
Stödet syftar till att komplettera arbetsmarknads- och socialförvaltningens förmåga att klara
förvaltningens tre viktigaste huvudområden med anledning av Covid-19: mat på bordet, tak över
huvudet och undanröja fara för liv. Insatserna ska komplettera och inte konkurrera med, ersätta
eller ta över ett lagstadgat kommunalt ansvarsområde. Stödet ska förstärka befintlig samverkan
och pågående eller planerade insatser inom hemlöshetsområdet i samverkan med andra aktörer
inom civilsamhället i Malmö. Insatserna ska ha mänskliga rättigheter i förgrunden och fokus på
dem som befinner sig längst bort från samhällets skyddsnät och i riskgrupp för Covid-19.
Stadskontoret förordar att arbetsmarknads- och socialnämnden tilldelas ett utökat
kommunbidrag med 2 000 tkr att fördelas lika mellan Fryshuset Skåne och Skåne stadsmission i
syfte att avhjälpa nöd och ge humanitärt stöd till utsatta personer.

Utökad finansiering till Minc

Stadskontoret har fört en dialog med Minc om deras möjligheter att stödja företag att ta sig
igenom Corona-krisen. Minc kommer på initiativ av Region Skåne att tillsammans med IUC ta
fram en projektansökan till Europeiska regionalfonden (ERUF) som handlar om att hantera
Corona-pandemins konsekvenser på skånska startups och tillväxtföretag. I projektet kommer
Minc samverka med ett antal aktörer i Skåne och fokus ligger både på uppsökande verksamhet
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och direkt stöd. För Mincs del blir det naturligt med ett fokus på Malmö. Om ansökan kommer
beviljas kommer Region Skåne finansiera projektet med 5 000 tkr av totalt 10 000 tkr.
Utöver detta kan Minc med en utökad finansiering från Malmö stad med 2 000 tkr under 2020
kunna öka stödet till entreprenörer i tidiga skeden och aktivt arbeta för att öka inflödet av
entreprenörer som av olika skäl fått en förändrad situation p.g.a. Covid-19. Minc kan också
underlätta omställning genom att exempelvis sätta upp ett Makers Space/Lab med viss
utrustning samt tillhandahålla personer med relevant tech kompetens som praktiskt kan rådge
bolag. Detta kan kombineras med stöd för innovation och att utveckla nya affärsmodeller och
söka nya marknader. Idag når Minc i mindre utsträckning befintliga företag, men med ett Lab
skulle det attrahera etablerade företag och sannolikt skapa en mer dynamisk scen där Minc skulle
kunna ge företagen praktisk och handfast hjälp.
Stadskontorets bedömning är att en utökad finansiering med 2 000 tkr till Minc under 2020 bör
fördelas så att ca 1 000 tkr reserveras för att stödja innovation och entreprenörskap inom
besöksnäringen, en bransch som drabbats hårt av krisen och som har stor betydelse för Malmö.
Stadskontorets förslag

Kommunstyrelsen föreslås besluta att de sex nämndinitiativen ska anses vara besvarade med vad
som redovisas i ärendet.
Kommunstyrelsen föreslås besluta uppmana alla nämnder att ta fram och verkställa planer för
tidigareläggning av 2020 års investeringar och inköp, i den mån det är möjligt.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att ge stadskontoret i uppdrag att i samråd med
arbetsmarknads- och socialförvaltningen återrapporterar till kommunstyrelsen om behov av
utökat stöd till kvinnojourerna när beslut om fördelning av det statliga stödet till Sveriges
kvinnojourer har tagits. Rapporteringen bör även omfatta Trans- och tjejjouren, Noomi och
Kvinnorättsförbundet.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att uppdra åt stadskontoret att, i dialog med berörda
förvaltningar samt representanter för föreningslivet, göra en djupare analys kring vilket stöd som
civilsamhället behöver på längre sikt. Analysen med förslag på åtgärder ska redovisas till
kommunstyrelsen under hösten 2020.
Kommunstyrelsen föreslås bevilja Skånes Stadsmission ett särskilt verksamhetsstöd med 400 tkr
under 2020 med anledning av coronapandemin. Finansiering föreslås ske med medel från
kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar.
Kommunstyrelsen föreslås tilldela arbetsmarknads- och socialnämnden ett utökat
kommunbidrag med 2 000 tkr att fördelas lika mellan Fryshuset Skåne och Skåne stadsmission i
syfte att avhjälpa nöd och ge humanitärt stöd till utsatta personer. Finansiering föreslås ske med
medel från kommunstyrelsens anslag till förfogande.
Kommunstyrelsen föreslås besluta om ett utökat ekonomiskt stöd med 2 mkr till Minc under
2020 för att kunna öka stödet till entreprenörer, varav en 1 mkr reserveras för stöd till
innovation och entreprenörskap inom besöksnäringen. Finansiering föreslås ske med medel från
kommunstyrelsens anslag till förfogande.

9 (9)
Ansvariga

Micael Nord Näringslivsdirektör
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör

