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Nämndinitiativ om krisstöd till Malmös besöksnäring

STK-2020-1590
Sammanfattning

Torbjörn Tegnhammar (M) har inkommit med ett nämndinitiativ om krisstöd till Malmös
besöksnäring. I handläggningen av ärendet har arbetsmarknads- och socialnämnden yttrat sig
gällande den del av initiativet som berör nämndens ansvarsområde.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen beslutar att initiativet, såvitt avser uppdraget att genomföra en
informationskampanj om hur medborgarna på ett smittsäkert sätt kan konsumera för
att stötta Malmös besöksnäring, ska anses besvarat med att stadskontoret ges i
uppdrag att beakta dylik information i det löpande kommunikationsarbetet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige bemyndigar arbetsmarknads- och socialnämnden att tillfälligt
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, fram till och med 31 augusti 2021.
Beslutsgång
Roko Kursar (L) yrkar bifall till den första beslutspunkten i stadskontorets förslag samt ett
ändringsyrkande i den andra beslutspunkten enligt följande:
"Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
2. Kommunfullmäktige bemyndigar arbetsmarknads- och socialnämnden att tillfälligt 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, fram till och med
31 augusti 2021."
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till Roko Kursars (L) yrkande.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar ändra i den andra att-satsen i nämndinitiativet med att
stryka bisatsen som är överstruken: "Att föreslå kommunfullmäktige att vid
kommunfullmäktigesammanträdet 2020-12-22 bemyndiga arbetsmarknads- och
socialnämnden 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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Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller Roko
Kursars (L) yrkande.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 2.
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 3.
Beslutsunderlag






Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 210128 § 25 med muntlig Reservation
(M)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Beslut KS 201209 §421 med Reservation M+C) och Muntlig reservation (SD) och
(V)
Nämndinitiativ om krisstöd till Malmös besöksnäring
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Reservation
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-08
Ärende 15. Nämndinitiativ om krisstöd till Malmös besöksnäring
Moderaterna yrkade att kommunstyrelsens arbetsutskott skulle föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att bemyndiga arbetsmarknads- och socialnämnden 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.
Socialdemokraterna och Liberalerna röstade igenom ett beslut som innebär att avgifterna endast
tillfälligt avskaffas fram till 2021-08-01. Detta är anmärkningsvärt då det tidigare beslutet i
arbetsmarknads- och socialnämnden som Liberalerna var med och fattade om att möjliggöra
microcatering i Malmö i praktiken endast är genomförbart om avgifterna är avskaffade. Förslaget
om microcatering initierades förvisso som en krisåtgärd, men det finns överhuvudtaget ingen
anledning att försämra villkoren för Malmös näringsliv på grundval av att krisen upphör.
Tvärtom led Malmö redan innan krisen av massarbetslöshet och jobb inom besöksnäringen är ett
oerhört viktigt verktyg för att i synnerhet unga människor ska kunna ta steget in på
arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Det blir tyvärr tydligt att Socialdemokraterna och
Liberalerna är fullkomligt inkapabla att bidra till att genomföra åtgärder för att införa en
fungerande arbetslinje i Malmö och trycka tillbaka massarbetslösheten.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget yrkande.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Bilaga 2
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Bilaga 3
Särskilt yttrande
Nämndinitiativ om krisstöd till Malmös besöksnäring
STK-2020-1590
Läget är allvarligt för stora delar av handeln och restaurangnäringen i spåren av pandemin.
Få klarar att ensam stå emot denna dramatiska påverkan.
Som komplement till de statliga stöden har Malmö stad beslutat om flera kommunala stöd
för att hjälpa handeln och besöksnäringen genom en pressad period. Bland dessa ingår
slopade avgifter för uteserveringar under hela 2020, slopade avgifter för tillsyn,
efterskänkning av medlemsavgifterna i handelsföreningen Malmö Citysamverkan samt
medlemsavgifterna i Destinationssamverkan, möjliggjort för sänkta hyror i kommunala
fastigheter under en period och tillstånd för att ordna avhämtning av mat utanför
restauranglokaler. Kommunens näringslivsstöd för 2020 uppgick till i 37 miljoner kronor för
2020. Utöver det har de två besöksmotorerna Malmömässan och Malmö arena fått extra
stöd om 11 miljoner kronor för 2021, då de är viktiga för att locka stora evenemang till
Malmö för flera år framöver.
Samtidigt vill vi socialdemokrater i Malmö inte bidra till att väcka falska förhoppningar
genom stadens olika beslut.
Länsstyrelsen i Skåne har inlett en tillsyn enligt alkohollagen med anledning av
arbetsmarknads- och socialnämndens beslut den 19 november 2020 Nämndinitiativ
angående tolkning av alkohollagen.
I sitt svar till Länsstyrelsen på denna tillsyn, antagen av arbetsmarknads- och socialnämnden
den 28 januari 2021, tolkar nämnden alkohollagstiftningen enligt följande: ”Begreppet
servering i alkohollagen innebär inte enbart ett överlämnande av en i regel upphälld
alkoholdryck till en konsument. Tillståndshavaren ansvarar inom ramen för serveringen även
för att alkohollagens bestämmelser följs.”.
Vidare skriver nämnden: ”Arbetsmarknads- och socialnämnden tolkar detta som att
servering respektive genomförd servering omfattar att en serveringsansvarig finns på plats
under den tid som servering av alkoholdryck och alkoholdrycksliknande preparat pågår och
under hela den tid som alkohol och mat förtärs och när alkoholdryck eller
alkoholdrycksliknande preparat finns kvar i lokalen och inte enbart efter att alkoholens
förslutning brutits eller hällts upp.”
I arbetsmarknad- och socialnämndens yttrande på ärendet Nämndsinitiativ angående
krisstöd till Malmös besöksnäring, som också hanterades den 28 januari 2021, bedömer
nämnden att ”de ekonomiska konsekvenserna av ett eventuellt införande av avgiftsbefrielse
vid anmälan och godkännande av serveringslokaler vid catering till slutna sällskap” är små,
men att en ”avgiftsbefrielse bör vara tidsbegränsad”.
Vi socialdemokrater i Malmö väljer att rösta för ett beslut i enlighet med arbetsmarknad och
socialnämnden om att en tidsbegränsad avgiftsbefrielse införs. Risken är dock överhängande
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Bilaga 3
att stödet inte ger önskad effekt och väcker falska förhoppningar i en redan pressad
bransch.
För Socialdemokraterna i Malmö
Katrin Stjernfeldt Jammeh
Kommunstyrelsens ordförande

