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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.
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.
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.
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.
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Beslutsunderlag
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