Enkel fråga till Andreas Schönström (S) angående avgifter för uteserveringar
Våra restauratörer är viktiga komponenter i den arbetspolitiska näringslivskedjan. Otaliga människors
första stapplande steg in på arbetsmarknaden har gått via diskplockare, servitör eller bartender. Sällan
krävs hög utbildning och restaurangbranschen hjälper som sagt många människor in på
arbetsmarknaden.
Just i detta nu är hela restaurangbranschen i gungning. I Covid-19s spår har har gäster svikit och hur
många är det inte nu av restauratörerna som balanserar på ruinens brant.
Samtidigt stundar sommaren en period då våra krögare hämtar hem en stor del av sina intäkter för att
klara vintern. Malmö stad har skickat ut fakturorna för årets uteserveringsavgifter och enligt uppgift
debiterar staden krögarna full avgift. Samtidigt har regeringen gått ut med restriktioner för
restaurangbranschen avseende begränsningar i antal besökande gäster på bland annat dessa uteplatser.
Våra restauranger kan i år inte utnyttja uteserveringens normala fulla potential. Stora summor riskerar
restauratörerna tappa i intäkter under en redan besvärlig tid. Ändå verkar inte politikerna i Malmö stad
som ansvarar för våra uteserveringsavgifter förstå allvaret och konsekvenserna av att debitera full avgift
på det just nu kraftigt minskandet av serveringsplatser. Om inga åtgärder sätts in snabbt finns risken att
Malmö tappar en del av sin själ. Otaliga restauranger lär gå omkull och dörren för instegsjobb stängs.
Malmö stad kan och borde göra en större insats. Är det verkligen rimligt att man som restauratör ska
betala full uteserveringsavgift trots att antalet sittplatser och gäster blivit kraftigt decimerade? Jag menar
att våra restauratörer är viktiga kuggar till att göra Malmö till en attraktiv stad, samt att hjälpa
människor ut på arbetsmarknaden.
Utifrån ovanstående önskar jag fråga ansvarigt kommunalråd Andreas Schönström (S):
Avser Malmö stad överväga att minska uteserveringsavgiften med motsvarande summa som den
procentuella påtvingade minskningen av gäster eller rent av helt efterskänka avgiften för 2020 i ett
försök till att hjälpa våra restauratörer genom denna kris orsakad av pandemin?
John Roslund (M)
2020-05-15

