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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-06-07 kl. 15:00-15:10

Plats

Distans via Teams

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar

§374
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Nämndinitiativ med anledning av krisen i Malmös besöksnäring

STK-2021-558
Sammanfattning

Torbjörn Tegnhammar (M) har inkommit med ett nämndinitiativ med anledning av krisen i
Malmös besöksnäring. I handläggningen av ärendet har arbetsmarknads- och socialnämnden,
miljönämnden och tekniska nämnden yttrat sig gällande de delar av initiativet som berör
dessa nämnders ansvarsområden. Nämndinitiativet föreslås avslås i sin helhet.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen beslutar att nämndinitiativet avslås i sin helhet utifrån vad som
anges i ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till stadskontorets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till nämndinitiativet.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller
stadskontorets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 3.
Beslutsunderlag













G-Tjänsteskrivelse KSAU 210607 Nämndinitiativ med anledning av krisen i
Malmös besöksnäring
Nämndinitiativ med anledning av krisen i Malmös besöksnäring
§155 KS Nämndinitiativ med anledning av krisen i Malmös besöksnäring
Bilaga till yttrande - KSAU 200414 §239 Tillfälligt undantag från taxa för upplåtelse
på offentlig plats, STK-2020-633
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 210527 § 169 med Särskilt yttrande
(SD) och muntlig Reservation (M+C)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Tjänsteskrivelse från arbetsmarknads- och socialnämnden
Tekniska nämnden beslut 210525 § 199 med Reservation (M+C) och muntlig
Reservation (SD)
Bilaga - Tekniska nämnden beslut 200523 § 213 Nämndinitiativ från Moderaterna
om att införa 2 timmars fri parkering med p-skiva i handels- och restaurangnära
lägen, TN-2020-1484
Remissvar från tekniska nämnden
Miljönämnden beslut 210525 § 96 med Särskilt yttrande (SD)
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Remissvar från miljönämnden
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Reservation

Bilaga 3

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-07
Ärende 19. Nämndinitiativ med anledningen av krisen i Malmös
besöksnäring
Moderaterna yrkade att initiativet skulle bifallas.
Situationen i Malmös besöksnäring är fortsatt akut. Krögarna har gjort exceptionella insatser för att
rädda sina livsverk och viktiga arbetstillfällen i massarbetslöshetens Malmö. Välskötta företag har under
en lång tid lyckats hålla ut tack vare pengar som funnits i ladorna, men som hos de flesta nu är helt slut.
Många krögare har belånat sina hem för att överleva några månader till.
Trots att samhället nu öppnar upp igen är risken stor att konkurserna fortsätter om inte fler åtgärder
vidtas. Semesterskulder ska lösas upp och uppskov på skattekontot ska återbetalas. Malmö stads
politiker får rannsaka sig själva och avgöra vilken sida av historien de vill stå på. Har man varit med och
gjort allt för att människor som kämpat genom en hel pandemi för att rädda företag och arbetstillfällen
ska kunna komma på benen igen eller var man en av dem som la krokben strax innan målet?
Moderaterna kommer kämpa in i det sista för att rädda varje jobb som går att rädda och yrkade därför
bifall till initiativet.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget yrkande.

Torbjörn Tegnhammar (M)

