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Nämndsinitiativ angående krisstöd till Malmös besöksnäring
Besöksnäringen är oerhört viktig för Malmö. Utbudet av restauranger, barer och annan
krogverksamhet sätter staden på kartan. Här finns några av de allra bästa i hela landet och ett
utbud bredare än någon annanstans. Alla vi som representerar Malmöborna i politiska
församlingar bör vara stola över det. Coronapandemin har slagit oerhört hårt mot Malmös
besöksnäring. Många av Malmös krögare vittnar om en akut situation med närmast obefintliga
intäkter och statliga stöd som många gånger träffar fel. Flertalet uppmärksammade konkurser har
redan ägt rum och risken är stor att de blir fler om utvecklingen fortsätter.
Malmö har en betydligt mindre andel industrijobb än genomsnittskommunen vilket innebär att
jobben i servicesektorn och besöksnäringen utgör ett oerhört viktigt fundament på Malmös
arbetsmarknad. Malmöpolitiken måste därför göra allt som står i vår makt för att bidra till att så
många jobb som möjligt kan räddas. Arbetslösheten i Malmö är redan högst i hela landet. Om
konkurserna i restaurangbranschen tillåts fortsätta blir konsekvenserna för Malmö oöverskådliga.
Malmöpolitiken kunde vid flera tillfällen under vår och sommar 2020 samla sig och besluta om
stödpaket för att lindra krisens skadeverkningar för Malmös näringsliv. När regeringens
restriktioner nu skärpts ytterligare, med direkt negativa konsekvenser för Malmös besöksnäring,
måste politiken åter samla sig för att göra allt vi kan för att rädda företag och arbetstillfällen.
När regeringen explicit kommunicerar att människor ska undvika att besöka restauranger och
caféer slår det direkt mot deras möjlighet att bedriva sin verksamhet. Det föreligger ett stort
informationsbehov där Malmöborna behöver göras medvetna om krisen i besöksnäringen.
Handlar vi inte hos våra favoritrestauranger idag är det stor risk att de inte finns kvar imorgon.
Det finns möjlighet att göra en insats för att stötta genom att handla hos caféet eller restaurangen
på tidpunkter då det inte råder trängsel, eller genom att köa take away eller genom att beställa
hemkörning. Malmö stad har en stor kommunikationsavdelning, den bör nu användas för att
informera om hur Malmöborna kan fortsätta bidra till att minska smittspridningen, men samtidigt
också bidra till att Malmös besöksnäring inte går under.
Under krisen har restauranger och caféer försökt ställa om och utöka sin försäljning i form av
hemleveranser. Detta måste Malmöpolitiken göra allt vi kan för att understödja. Därför bör
Malmö stads avgifter för anmälan och godkännande av serveringslokal vid catering till slutna
sällskap i lokaler som ej är avsedda för allmänheten avskaffas. När Malmös restauranger och
caféer försöker ställa om sina affärsmodeller för att överleva krisen är det inte acceptabelt att
detta försvåras av höga avgifter från Malmö stad.
Med anledning av ovan föreslår vi kommunstyrelsen att besluta
Att ge stadskontoret i uppdrag att genomföra en informationskampanj om hur medborgarna på
ett smittsäkert sätt kan konsumera för att stötta Malmös besöksnäring,
Att föreslå kommunfullmäktige att vid kommunfullmäktigesammanträdet 2020-12-22 att besluta
att avskaffa avgifterna för anmälan och godkännande av serveringslokal vid catering till slutna
sällskap i lokaler som ej är avsedda för allmänheten i avgifter för serveringstillstånd,
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