Nämndsinitiativ: Kommunstyrelsen Malmö
Stöd våra företag under Covid-19 pandemin
Covid-19 pandemin lämnar ingen oberörd. Rädsla för att bli smittad, rädsla för
att smitta, sjukfrånvaro och nedstängda delar av samhället. När många nu tvingas till
isolering har många företag en osäker tillvaro.
Många av Malmös företag går nu en oviss framtid till mötes. Utan kunder sinar
likviditeten och därmed tillgångarna. Konkurser, permitteringar och varsel riskerar att
slå hårt mot stadens tillväxt, arbetsmarknad och ekonomi. Under mars månad
presenterade kommunledningen ett åtgärdspaket riktat till Malmös näringsliv med
anledning av krisen. Åtgärderna är välbehövliga. Centerpartiet välkomnar dem i ett
första skede.
Regeringen har nu i presenterat ett paket för att ge kommunala fastighetsbolag
möjlighet till hyressänkningar för näringsidkare som drabbats av hög
omsättningsminskning. Malmö stad bör snarast lägga fram och implementera åtgärder
som ligger i linje med förslaget.
De ekonomiska effekterna av pandemin riskerar att slå hårt mot stadens
näringsliv. Det är små- och medelstora företag som bygger vårt land. Genom att
stödja dem säkerställer vi ett levande Malmö även när pandemin är över. Med
anledning av den ekonomiska krisen behövs fler akuta stimulansmedel till stadens
företag.
Mot bakgrund av detta föreslår vi kommunstyrelsen att uppdra åt berörda
nämnder

att berörda förvaltningar får i uppdrag att inte debitera stadens näringsidkare
för kommunala tillsynsavgifter, kommunala ansökningsavgifter, kommunala
avgifter vid markupplåtelser och andra taxareglerade avgifter under år 2020 ,
att berörda förvaltningar ges i uppdrag att återbetala avgifter för 2020 som
företag redan har debiterats av kommunen enligt ovan,
att serviceförvaltningen får i uppdrag att sänka hyrorna för företag i
kommunens fastigheter som haft omsättningsnedgång på minst 30 procent
jämfört med senaste två åren,

att ge Malmöungdomar vars skolor tillfälligt har stängt en kredit på 75 kr per
vardagar för att inhandla takeaway lunch hos stadens företag, en kostnad som
sedan faktureras till Malmö Stad
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