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Lokala åtgärder för att lindra konsekvenserna av
pandemin under 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att

tillsynsavgifterna för stadigvarande serveringstillstånd sätts till
0 kr 2022,

att

avgifterna för uteserveringar, torghandel samt varuexponering
sätts till 0 kronor 2022,

att

kommunala korttidsparkeringar (30 min) i gaturummet i
stadskärnan ska vara avgiftsfria under resterande del av 2022.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

kommunens verksamheter förlänger betalningstiden på
fakturor och avgifter till 90 dagar under 2022,

att

minska betaltiden till kommunens leverantörer i den mån det
är möjligt under 2022,

att

bevilja socialnämnden tilläggsanslag om 1 780 000 kr för 2022,

att

bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag om 2 630 000 kr för
2022 samt

att

finansiering sker via kommunstyrelsens reserverade medel.

Sammanfattning
Pandemin (covid-19) medför stora utmaningar för samhället.
Kommunen utgår i sitt arbete och åtgärder från ansvariga
myndigheters bedömningar och rekommendationer. Lunds kommun
har beslutat om ett antal åtgärder för att hantera och lindra
konsekvenserna av pandemin under 2020 och 2021. Nya åtgärder
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föreslås i detta ärende. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade
2022-01-31 att ärendet skulle kompletteras med underlag avseende
ekonomiska konsekvenser och hantering, vilket har gjorts i denna
tjänsteskrivelse.

Underlag för beslutet


Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-02-01 Lokala
åtgärder för att lindra konsekvenserna av pandemin

Ärendet
Bakgrund
Pandemin (covid-19) som pågått sedan i början av 2020 medför
stora utmaningar för samhället. Den ökande smittspridningen under
vintern ställer krav på åtgärder för att lindra konsekvenserna.
Lunds kommun utgår i sitt arbete och åtgärder från ansvariga
myndigheters bedömningar och rekommendationer. Åtgärder som
beslut om allmänna råd, begränsningar för sammankomster och
rekommendationer att undvika fysiska möten drabbar branscher och
näringar mycket hårt.
Kommunfullmäktige har avsatt medel i budgeten för 2022 till
tekniska nämnden till en utökad satsning på natur- och
fritidsområden och förstärkt utsmyckning i tätorterna och i staden.
Kultur- och fritidsnämnden har fått förstärkningar i budget 2022 till
lovaktiviteter och fritidsverksamhet för barn och unga, utökat stöd
till idrottsrörelser samt en satsning på för att återstarta kulturlivet
samt till att försköna stadsmiljöer med offentlig konst.
Kommunstyrelsen har där utöver beviljat ett förstärkt
verksamhetsbidrag till Citysamverkan i syfte att skapa ytterligare
utvecklingskraft i stadskärnan.

Föredragning
Lunds kommun bör fortsatt genomföra åtgärder för att lindra
konsekvenserna av pandemin. Åtgärder som underlättar för
näringsidkare samt besökare till stadskärnan prioriteras i detta
ärende.

Serveringstillstånd
De aktörer som har serveringstillstånd i Lund är nu inne på sitt
tredje kalenderår med restriktioner som drabbar verksamheterna
negativt ekonomiskt. Både 2020 och 2021 har haft kortare perioder
utan restriktioner och hur 2022 kommer att se ut på sikt går ej att
avgöra i nuläget.
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För närvarande och sedan december 2021 gäller restriktioner som
utesluter nattklubbsverksamhet med dans och som gör att många
konsert- och nöjesarrangemang har fått ställas in i vart fall under de
närmaste månaderna. Vidare får endast bordsservering ske och det
finns krav på avstånd mellan sittande gäster vilket innebär att
verksamheterna inte kan ta emot lika många gäster som vanligt i
restaurangverksamheten. Alla måste stänga för förtäring på stället
senast klockan 23:00, vilket även gör att viktig serveringstid går
förlorad då de flesta har serveringstid till 01 eller 02 i sina
serveringstillstånd. Särskilt drabbade är nöjesarrangörer,
nattklubbar, barer och hotell som sysslar med konferens- och
mötesverksamhet.
Servering av alkoholdrycker kräver särskilt tillstånd enligt alkohollagen.
Enligt 8 kap. 10 § AL får kommunen ta ut avgift för prövningen enligt de
grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen föreslås att
för 2022 sätta ner tillsynsavgifterna till 0 kronor för den som har
stadigvarande serveringstillstånd.

Tillstånd för uteserveringar, torghandel och varuexponering
Avgiftsbefrielser som stimulerar handeln föreslås. Under 2020 och
2021 genomfördes avgiftsbefrielser för uteserveringar, torghandel
samt varuexponering. Detta var uppskattade åtgärder och därför
föreslås dessa åtgärder genomföras under 2022.

Parkering i stadskärnan
I syfte att stärka näringslivet behöver kommunen underlätta för
besökare att ta sig till handeln i stadskärnan. Korttidsparkeringar i
gaturummet (max 30 minuter) föreslås vara avgiftsfria under resten av
året 2022 för att underlätta för enklare ärenden och korta besök i
stadskärnan.

Lunds kommuns Parkerings AB har beslutat att återinföra
veckoparkering på 3 av parkeringsanläggningarna P-huset Svane,
Dammgården och Arena Park till och med 28 februari.

Betalningstider
Betalningstiden på nya och redan utställda fakturor och avgifter ska
förlängas till 90 dagar under 2022 för att minska risken för
konkurser.
Betaltiden till kommunens leverantörer minskas i den mån det är
möjligt under 2022, för att på så sätt ytterligare bidra till att stärka
företagens likviditet.
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Beredning
Kommunkontoret har inhämtat synpunkter på lämpliga åtgärder
från näringsidkarna via Citysamverkan. Socialförvaltningen har
inhämtat synpunkter via Visitas.
Ärendet har beretts av kommunkontoret i samarbete med tekniska
förvaltningen, socialförvaltningen och LKP.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär en ökad kostnad om totalt 4 410 000 kronor.
Tillstånd

kostnad

Serveringstillstånd

1 780 tkr

Uteserveringarna

1 800 tkr

Torghandel

630 tkr

Varuexponering, skyltvaror intill
butiker

100 tkr

Korttidsparkering

100 tkr

Totalt för 2022

4 410 tkr

Serveringstillstånd, uteserveringar, torghandel, varuexponering
Avgiftsfrihet för serveringstillstånd under 2022 ger minskade
intäkter hos socialnämnden om 1 780 000 kronor.

Avgiftsfrihet för uteserveringar, torghandel, varuexponeringar och
korttidsparkeringar under 2022 ger minskade intäkter eller ökade
kostnader hos tekniska nämnden om 2 630 000 kronor.
Kostnaderna föreslås finansieras via kommunstyrelsens reserverade
medel.
Avgiftsfria kommunala korttidsparkeringar
Kommunen fastställer parkeringstaxan för allmän plats inom
tätbebyggt område. Lunds Kommuns Parkerings AB förvaltar och
övervakar samtliga kommunala parkeringsplatser och tar in alla
parkeringsavgifter. LKP betalar 9 000 kronor/år till kommunen per
avgiftsbelagd parkeringsplats och antalet avgiftsbelagda
parkeringsplatser uppdateras årligen per 30 november. Förslaget om
avgiftsfria korttidsparkeringar minskar ersättningen från LKP till
tekniska nämnden.
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Den minskade intäkten för tekniska nämnden föreslås kompenseras
via ersättning från kommunstyrelsens reserverade medel efter
avräkning av hur många platser som berörs.
Avgiftsfrihet för korttidsparkeringarna påverkar LKP:s resultat
negativt.

Christoffer Nilsson
kommundirektör

Vesna Casitovski
kanslichef
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