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Nämndinitiativ angående förbättrade villkor för Malmös
besöksnäring
Besöksnäringen är oerhört viktig för Malmö. Utbudet av restauranger, barer och annan
krogverksamhet sätter staden på kartan. 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.
Svensk ekonomi befinner sig för närvarande i en återhämtningsfas efter den akuta krisen. I
många branscher har utvecklingen vänt upp och läget har förbättrats. Så ser det inte ut i
besöksnäringen, där krisen fortsatt är akut och konkurserna är många. Besöksnäringen kan inte
heller på samma sätt som tillverkningsindustrin dra nytta av ett uppdämt konsumtionsbehov. En
person som behöver köpa en ny bil men som väntat med detta på grund av det osäkra
ekonomiska läget kommer att köpa bilen när ekonomin förbättras. Ett uteblivet restaurangbesök
kommer inte kompenseras, den förlorade intäkten är för alltid förlorad.
Malmös besöksnäring kommer därför vara i behov av långvarigt förbättrade villkor för att
fortsatt kunna vara en väg in på arbetsmarknaden för Malmöbor som annars har svårt att få jobb.
I början av 2021 beslutade Malmö kommunfullmäktige att fram till augusti befria Malmös
krögare ifrån avgifterna för anmälan och godkännande av serveringslokal vid catering till slutna
sällskap i lokaler som ej är avsedda för allmänheten. I samband med detta genomförde också
förvaltningen ett utvecklingsarbete där handläggningen gick från att vara helt manuell till så när
som helt automatiserad, där handläggaren numera i princip bara behöver expediera beslutet.
Denna kostnadsbesparing skapar förutsättningar för Malmö stad att göra förbättringen för
Malmös krögare permanent och som en åtgärd av många bidra till att skapa ett näringslivsvänligt
klimat i Malmö där fler Malmöbor kan lämna arbetslöshet till förmån för egen försörjning.
Med anledning av ovan föreslår vi kommunstyrelsen besluta
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.
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