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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.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen beslutar att nämndinitiativet avslås i sin helhet utifrån vad som anges
i ärendet.
Beslutsunderlag
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Nämndinitiativ med anledning av krisen i Malmös besöksnäring
§155 KS Nämndinitiativ med anledning av krisen i Malmös besöksnäring
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210607 Nämndinitiativ med anledning av krisen i Malmös
besöksnäring
Tjänsteskrivelse från arbetsmarknads- och socialnämnden
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 210527 § 169 med Särskilt yttrande (SD) och
muntlig Reservation (M+C)
Bilaga till yttrande - KSAU 200414 §239 Tillfälligt undantag från taxa för upplåtelse på
offentlig plats, STK-2020-633
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-20201484
Remissvar från tekniska nämnden
Miljönämnden beslut 210525 § 96 med Särskilt yttrande (SD)
Remissvar från miljönämnden
Tekniska nämnden beslut 210525 § 199 med Reservation (M+C) och muntlig Reservation
(SD)
Miljönämnden beslut 210525 § 96 med Särskilt yttrande (SD)
Remissvar från miljönämnden
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Beslutsplanering

Kommunstyrelsen 2021-04-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-07
Kommunstyrelsen 2021-06-09
Beslutet skickas till

Torbjörn Tegnhammar
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Miljönämnden
Tekniska nämnden
Ärendet

Torbjörn Tegnhammar (M) har inkommit med ett nämndinitiativ med anledning av krisen i
Malmös besöksnäring.
Torbjörn Tegnhammar föreslår att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta
att bemyndiga arbetsmarknads- och socialnämnden att efterskänka 2021 års avgifter gällande
tillsyn enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter, samt
att bemyndiga miljönämnden att efterskänka 2021 års avgifter gällande livsmedelskontroll för
serveringsställen.
Vidare föreslår Torbjörn Tegnhammar att kommunstyrelsen för egen del beslutar
att uppdra åt stadskontoret att i samråd med fastighets- och gatukontoret utreda möjligheten att
under juni, juli och augusti möjliggöra en sommarmarknad på gågatan genom att ge tillåtelse för
butiker, restauranger och caféer till utökad försäljning utanför butiken utan att betala avgift till
kommunen, samt
att uppdra åt stadskontoret uppdrag att i samråd med fastighets- och gatukontoret utreda
möjligheten att tillfälligt införa två timmars fri parkering i handels- och restaurangnära lägen.
Kommunstyrelsen beslutade den 7 april att uppdra åt stadskontoret att bereda nämndinitiativet.
I handläggningen av ärendet har arbetsmarknads- och socialnämnden beretts möjlighet att yttra
sig om första att-satsen, miljönämnden om andra att-satsen och tekniska nämnden om att-sats 3
och 4.

Nämndernas yttranden och stadskontorets bedömning och förslag
-

att bemyndiga arbetsmarknads- och socialnämnden att efterskänka 2021 års avgifter gällande tillsyn
enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter

Arbetsmarknads- och socialnämndens yttrande
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Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade 2021-01-28 att godkänna yttrande avseende
nämndinitiativ om stödpaket för Malmös företag med anledning av rådande pandemi (Dnr
ASN-2020-16006). I likhet med tidigare yttrande vill nämnden framhålla att ett eventuellt
efterskänkande av 2021 års avgifter för tillsyn enligt alkohollagen och lagen om tobak och
liknande produkter fordrar att kommunfullmäktige ger arbetsmarknads- och socialnämnden
kostnadstäckning för tillsynsarbetet på annat sätt.
Nämndinitiativet tar upp de restriktioner som riktas mot serveringsställen och den stora
påverkan detta har för restaurangbranschen och besöksnäringen i stort men går inte närmare in
på försäljning av tobak och liknande produkter. Tobaksförsäljning är inte lika intimt förknippad
med besöksnäringen och förvaltningen har inga uppgifter om minskad tobaksförsäljning till följd
av rådande pandemi. Arbetsmarknads- och socialnämnden ser därför inte samma tydliga skäl att
efterskänka tillsynsavgifter avseende försäljning av tobak och liknande produkter.
Tillsynsverksamheten inom arbetsmarknads- och socialnämnden är till största del
avgiftsfinansierad, vilket innebär att avgiftsbefrielse för tillsyn medför konsekvenser för
nämndens budget och dess förmåga att utföra tillsynen. Summan av tillsynsavgifterna för tillsyn
enligt lagen om tobak och liknande produkter samt serveringstillstånd enligt alkohollagen uppgår
under år 2021 till 2 976 800 respektive 6 492 314 kronor. Den totala summan att eventuellt
efterskänka uppgår därmed till 9 469 114 kr.
Moderaterna och Centerpartiet har reserverat sig muntligen till beslutet. Sverigedemokraterna
har inkommit med ett särskilt yttrande.

Stadskontorets bedömning och förslag
Stadskontoret instämmer i att tobaksförsäljning inte kan anses förknippad med besöksnäringen.
Dessutom anger arbetsmarknads- och socialnämnden att det inte finns några uppgifter om att
tobaksförsäljningen ska ha minskat till följd av pandemin. En avgiftsbefrielse gällande tillsyn
enligt lagen om tobak och liknande produkter bedöms också som mycket kostsam för
kommunen. Även en avgiftsbefrielse gällande tillsyn enligt alkohollagen bedöms som kostsam
och stadskontoret föreslår därför att denna del av initiativet ska avslås i sin helhet.
-

att bemyndiga miljönämnden att efterskänka 2021 års avgifter gällande livsmedelskontroll för
serveringsställen.

Miljönämndens yttrande
Miljönämnden anser att kommunen är skyldig att ta ut avgifter för livsmedelskontrollen.
Registrerade livsmedelsverksamheter ska kontrolleras och vara avgiftsfinansierade. Det finns
inte lagstöd för att efterskänka avgiften. En avgift eller pålaga, oavsett om den grundar sig på
kontrollförordningen eller nationella bestämmelser, får inte återbetalas direkt eller indirekt
förutom i de fall de har tagits ut felaktigt.
Sverigedemokraterna har lämnat ett särskilt yttrande.

Stadskontorets bedömning och förslag
Miljönämndens yttrande är entydigt och stadskontoret föreslår därför avslag på initiativet i denna
del.
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-

att uppdra åt stadskontoret att i samråd med fastighets- och gatukontoret utreda möjligheten att under
juni, juli och augusti möjliggöra en sommarmarknad på gågatan genom att ge tillåtelse för butiker,
restauranger och caféer till utökad försäljning utanför butiken utan att betala avgift till kommunen.

Tekniska nämnden

Att arrangera sommarmarknad i enlighet med rådande restriktioner är inte genomförbart i den
föreslagna formen. 2020 beslutade kommunfullmäktige i ärendet ”STK-2020-633 Tillfälligt
undantag från taxa för upplåtelse på offentlig plats” (KS § 239) att medge avgiftsfrihet beträffande
markupplåtelser för utökad försäljning utanför butiker eller för avhämtning av takeaway-mat
utanför restauranglokaler till och med 31 augusti 2020. I beslutsunderlaget framgick även att om
behov av fortsatta undantag finns därefter kan kommunfullmäktige pröva frågan på nytt.
Utfallet av beslutet var att endast ett fåtal verksamhetsinnehavare utnyttjade möjligheten att
utöka sin verksamhet på allmän plats.
Om kommunstyrelsen i nuläget önskar att ge verksamhetsinnehavare möjligheten att utöka sin
verksamhet på allmän plats föreslås att frågan prövas på nytt inom ramen för det tidigare
beslutet som STK-2020-633 (KS § 239) ger möjlighet till.

Stadskontorets bedömning och förslag

Tekniska nämnden anger att arrangera sommarmarknad i enlighet med rådande restriktioner är
inte genomförbart i den föreslagna formen. Dessutom framgår att av utfallet av
kommunstyrelsens tidigare beslut (STK-2020-633) var det endast ett fåtal
verksamhetsinnehavare utnyttjade möjligheten att utöka sin verksamhet på allmän plats.
Stadskontoret föreslår därför avslag på initiativet i denna del.
-

att uppdra åt stadskontoret uppdrag att i samråd med fastighets- och gatukontoret utreda möjligheten att
tillfälligt införa två timmars fri parkering i handels- och restaurangnära lägen.

Tekniska nämnden

I initiativet från Moderaterna föreslås också att införa 2-timmars fri parkering med p-skiva i
handels- och restaurangnära lägen. Exakt samma formulering behandlade tekniska nämnden
som ett nämndsinitiativ i maj 2020, där beslutet blev avslag. Vad gäller delen om avgiftsfri
parkering anser tekniska nämnden det ska avslås, i enlighet med tidigare beslut.
Moderaterna och Centerpartiet reserverar sig skriftligt mot beslutet. Sverigedemokraterna
reserverar sig muntligen mot beslutet.

Stadskontorets bedömning och förslag

Stadskontoret delar tekniska nämnden uppfattning och föreslår att initiativet i denna del ska
avslås.
Ansvariga

Micael Nord Näringslivsdirektör
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör
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