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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-05-27 kl. 08:59-11:53

Plats

Kungsgatan 13 / Teams

Beslutande ledamöter

Joel Laguna (L) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Anders Nilsson (S)
Pernilla Hagen (S)
Janne Grönholm (MP)
Kerstin Håkansson (V)
Ingrid Gunnarson (M)
Farishta Sulaiman (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Magnus Olsson (SD)
Simon Enqvist (SD)
Peter Nilsson (S) ersätter Sedat Arif (S) (Ordförande)
Vanja Andersson (S) ersätter Ann-Marie Hansson (S)

Ej tjänstgörande ersättare

William Spegel (S)
Mira Markovinovic (S)
Ulla Herbert (L)
Louise Arndt (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Anna Adell (M)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M)
Lars Eriksson (C)
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)
Felicia Siecke (SD)

Övriga närvarande

Rebecca Setterberg (Nämndsekreterare)
Daniel Mattsson (Nämndsekreterare)
Britt-Marie Pettersson (Förvaltningsdirektör)
Rebecka Kärrholm (Enhetschef)
Peppe Fransson (Förvaltningsjurist)
Sara Kleijsen Åhlander (Avdelningschef)
Rebecca Bichis (Avdelningschef)
Luisa Hansson (Ekonomichef)
Petra West Stenkvist (Enhetschef)
Jonas Magnusson (Enhetschef)
Hanna Ljungberg (Facklig representant)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Rebecca Setterberg
Ordförande

...........................................

…………………………………

Joel Laguna
Justerande

...........................................

Helena Nanne

…………………………………
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Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2021-05-27

Protokollet omfattar

§170
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§

170

Remiss angående Nämndinitiativ angående förbättrade villkor
för Malmös besöksnäring

ASN-2021-5937
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit remiss angående nämndinitiativ angående
förbättrade villkor för Malmös besöksnäring. I nämndinitiativet föreslås att arbetsmarknadsoch socialnämnden bemyndigas 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.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens bedömning är att avgifterna är skäliga. De
ekonomiska konsekvenserna av en eventuell avgiftsbefrielse för anmälan och godkännande av
serveringslokal vid catering till slutna sällskap i lokaler som ej är avsedda för allmänheten,
bedöms vara små i nuläget. Avgiftens nivå är, likt övriga ansöknings- och anmälningsavgifter
som tas ut enligt alkohollagen, kostnadsmässigt beräknad utifrån att handläggning av ärendet
sker under kontorstid.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen anser att ett eventuellt beslut om avgiftsbefrielse
bör vara tidsbegränsat.
Då det är kommunfullmäktige som fastställt nu gällande avgifter får också
kommunfullmäktige anses ha möjlighet att själva besluta att avgifterna ska avskaffas eller
uppdra åt nämnden att så ska ske. Enligt arbetsmarknads- och socialförvaltningen vore detta
att föredra av effektivitetsskäl och tydlighet i kommunfullmäktiges intentioner.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Yrkanden
Helena Nanne (M), med instämmande av Joacim Ahlqvist (C) och Simon Enqvist (SD) yrkar
att nämnden ska föreslå kommunstyrelsen att bifalla initiativet.
Anders Nilsson (S), med instämmande av Joel Laguna (L), yrkar bifall till föreliggande förslag
till beslut.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer föreliggande förslag
mot Helena Nannes (M) förslag. Ordförande finner att nämnden bifaller föreliggande förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
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Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Joacim Ahlqvist (C)
avser inkomma med en skriftlig reservation, bilaga.
Simon Enqvist (SD) och Magnus Olsson (SD) reserverar sig muntligen till beslutet.
Joel Laguna (L) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen, registrera.stk@malmo.se
Beslutsunderlag




Nämndinitiativ angående förbättrade villkor för Malmös besöksnäring
Följebrev - Nämndinitiativ angående förbättrade villkor för Malmös besöksnäring,
STK-2021-685
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Reservation

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-05-27
Remiss angående Nämndinitiativ angående förbättrade villkor för
Malmös besöksnäring
ASN-2021-5937
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunstyrelsen
att bifalla initiativet. Då vi inte fick gehör för vårt yrkande avger vi härmed denna reservation.

Vidare beklagar vi att en viktig aspekt av ärendet saknas i nämndens yttrande. Tillståndsenheten har efter
nämndens beslut i november om s.k. microcatering samt kommunfullmäktiges beslut om avgiftsbefrielse
till och med 2021-08-31 gjort ett imponerande arbete med att digitalisera och effektivisera processen för
anmälan och godkännande av lokal för catering. Det är en effektivisering som bör medföra en diskussion
om nivån på avgifterna oavsett vad man anser i frågan om personalens närvaro i samband med servering.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Joacim Ahlqvist (C)

Med instämmande av:
Anna Adell (M)

Claes Holmerup (M)

Bertil Lindberg (M)

Lars Eriksson (C)
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Ärende 22 Remiss angående Nämndinitiativ angående förbättrade villkor för Malmös
besöksnäring - ASN 2021 5937
Liberalerna i Malmö hade velat ha en utförlig kostnadsberäkning för digitaliserad handläggning av
anmälan och godkännande av serveringslokalen vid catering till slutna sällskap i lokaler som ej är
avsedd för allmänheten.
Efter redogörelse av tjänstemän i ärendet så nöjer sig Liberalernas med att skriva ett särskilt
yttrande men vill poängtera att Liberalerna anser att Arbetsmarknads och Socialnämnds ambition
är att självkostnadsprincipen ska efterföljas.
Joel Laguna
Liberalerna Malmö
Med instämmande av
Ulla Herbert
Liberalerna Malmö

