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Till Kommunstyrelsen

Nämndsinitiativ
Stärk möjligheterna för Malmös företagare under covid-19
Covid-19 är ett ständigt återkommande problem för Malmös småföretagare. Kommunstyrelsen
måste vara lyhörd, flexibla och stärka våra företagares möjligheter till överlevnad. Vi kan inte
veta med säkerhet hur länge denna kris kommer att pågå, inte heller dess framtida omfattning
eller hur den kommer att utveckla sig. Det som vi kan arbeta för, är att lätta på företagens
kostnader gentemot kommunen och därmed bidra till att komplettera de åtgärder som redan har
tagits.
I det krispaket som kommunstyrelsens arbetsutskott tog fram kan följande åtgärder utläsas:
Kortare betalningstider till verksamheter till Malmö stad, frysta hyreshöjningar, möjlighet till
avbetalningsplan, samverkan kring Malmö som besöksdestination, anstånd för uteserveringar,
anstånd för avgifter till sopor, vatten och avlopp samt anstånd på olika avgifter.
Sverigedemokraterna välkomnar naturligtvis samtliga av dessa förslag. Problemet är att det är,
såsom delar av arbetsutskottet skriver i sin respektive kommentar, att detta är bara ett ”första
paket”. Det kommenteras även att ”vi är också öppna for att genomföra ytterligare åtgärder”
vilket är av mycket stor vikt. Därav är det dags att genomföra ytterligare åtgärder med ett
kompletterande åtgärdspaket. I dessa tider måste vi enas och agera som en gemensam enhet för
att möjliggöra för våra företagares överlevnad.
Sverigedemokraterna menar att de förslag som vi presenterar i detta initiativ, är en del av de
åtgärder som kommunstyrelsen bör vara beredda att ställa sig bakom. Åtgärderna ska fungera
som ett komplement till de redan tagna åtgärderna. Det krävs ett ständigt och kontinuerligt
arbete framöver, med att se över åtgärder som kan minska kostnaderna för våra företagare i de
tuffa tider som många av Malmös företagare nu upplever.
Fastighets- och gatukontoret är en stor arrendator och tomträttsägare i Malmö och har många
småföretagare som kunder. Många företagare befinner sig mitt i en djup kris och därför är det

rimligt att fastighets- och gatukontoret reducerar både tomträttsavgälder och arrenden Malmös
småföretagare och näringsidkare. Givetvis bör en reducering inte gälla längre än nödvändigt.
Berörda nämnder och förvaltningar bör göra en avvägning när det är tillfälle att återgå till de
normala arrendena och tomträttsavgälderna.
Företag som bokar kommunala anläggningar bör i nuläget och en tid framöver inte krävas på
avgift efter att dessa har behövt avboka anläggningen. Följderna av covid-19 kan innebära att
tillställningar i de bokade anläggningarna måste ställas in med kort varsel. För att inte påbörda
företagen med den kostnaden till följd av dessa olyckliga händelser menar vi att de inte skall
behöva betala avgifter vid avbokningar.
Samtliga nämnder och förvaltningar måste börja med att påskynda arbetet med sina
investeringar då det inte är helt omöjligt att en ekonomisk osäkerhet kan uppstå hos
förvaltningarna. Vi menar därav att inköp och investeringar bör påskyndas i så stor utsträckning
som det går, för att inte ligga efter i det planerade arbetet med framtida investeringar. Effekterna
av ett lyckat verkställande av en sådan påskyndning, kan bli att förvaltningarnas respektive
verksamheter inte blir lika hårt påverkade efter covid-19s härjande.
Sverigedemokraterna vill även uppmana våra nämnder och förvaltningar att på ett förnuftigt
sätt föra en för leverantören kanske välbehövlig dialog om att inte förvaltningen begär vite efter
att leverantören inte har kunnat leva upp till förväntningarna (med anledning av covid-19). En
förståelse och ödmjukhet inför dessa utmaningar måste finnas och därmed vore det inte riktigt
att begära vite av ett företag som inte kan leverera enligt avtal på grund av konsekvenserna av
covid-19. Naturligtvis är även detta något som bör ske under en begränsad period och respektive
förvaltning får göra avväganden när det är riktigt och rätt att begära eventuella viten igen.

Det är dags att enas och vidta fler åtgärder och fortsätta på ett kontinuerligt sätt agera för våra
företagares överlevnad i Malmö. Vi, Malmö stad, måste ge möjligheterna och verktygen till
våra företagare för att de skall kunna klara denna kris.

Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna Malmö kommunstyrelsen
besluta:
Att uppdra åt tekniska nämnden att ta fram och verkställa tidsbestämda reduceringar av
tomträttsavgälder och arrenden för kommersiell verksamhet.
Att uppdra åt berörda nämnder, som hyr ut kommunala anläggningar/fastigheter att ta fram och
verkställa tillfälliga riktlinjer med syftet att erbjuda företag avgiftsfria avbokningar av
kommunala anläggningar.
Att uppdra åt samtliga nämnder, att ta fram och verkställa en plan för tidigareläggning av
investeringar och inköp, i den mån det är möjligt.
Att uppdra åt samtliga nämnder 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.
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