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Sammanfattning
Covid-19 har inneburit en mycket hastig och stor nedgång av gäster
för i stort sett samtliga krögare i Lund. Förutom en stor ekonomisk
utmaning för många av stadens entreprenörer innebär detta också
att ingen vågar riskera att onödiga kostnader drabbar deras
verksamhet.
För kommunen och stadens centrum är det naturligtvis av största
vikt att på alla sätt hjälpa och stödja dessa verksamheter för att in i
det längsta undvika att de lämnar staden eller i värsta fall riskerar att
gå i konkurs.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 mars 2020

Barnets bästa
Ett levande centrum är en viktig social aspekt för alla åldrar och
grupper i samhället.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningens förslag till beslut bedöms till en kostnad på högst
sexhundratusen kronor då det motsvarar intäkten för uteservering
under april, maj och juni 2019. Intäkten skulle förmodligen ändå
blivit lägre 2020 eftersom krögarna sannolikt avvaktar med att söka
tillstånd för uteservering för att inte riskera onödiga kostnader.
Kostnaden bedöms kunna hanteras inom ramen för tekniska
förvaltningens beslutade budget. Förvaltningen föreslår att
överskottet som prognostiseras uppstå inom vinterväghållningen
används.

Miljömässiga konsekvenser
Ett centrum med väldigt få eller utan verksamheter innebär att fler
väljer att resa till andra samhällen.
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Ärendet
Covid -19 har inneburit en mycket hastig och stor nedgång av gäster
för i stort sett samtliga krögare i Lund. Förutom en stor ekonomisk
utmaning för många av stadens entreprenörer innebär detta också
att ingen vågar riskera att onödiga kostnader drabbar deras
verksamhet.
För kommunen och stadens centrum är det naturligtvis av största
vikt att på alla sätt hjälpa och stödja dessa verksamheter för att in i
det längsta undvika att de lämnar staden eller i värsta fall riskerar att
gå i konkurs. En möjlighet för tekniska förvaltningens att hjälpa och
stödja restaurangägare och krögare är att inte ta ut någon
upplåtelseavgift för uteserveringar fram till och med 30 juni. Om
restaurangägare och krögare under samma period kan stödja
kommunen genom att utveckla stadsmöbleringen i anslutning till
den beviljade serveringsytan ökar möjligheten till mer yta att arbeta
med. Detta ger krögarna möjlighet att öppna sina uteserveringar
trots sviktande kundunderlag samt glesa ut sina sittplatser för
uteserveringen. Ingen alkohol får dock serveras utanför den yta som
beviljats tillstånd. Den utökade stadsmöbleringen måste
säkerhetsställa god tillgänglighet för förbipasserande.
Erbjudandet gäller under förutsättning att man har beviljats eller
beviljas tillstånd för uteservering under säsongen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

anta förvaltningens tjänsteskrivelse som innebär att beviljade
uteserveringar avgiftsbefrias fram till den 30 juni 2020 och ges
möjlighet att utöka ytan.

Mikael Fritzon
Teknisk direktör
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Akten
Tekniska nämnden

Karl-Oscar Seth
Stadsträdgårdsmästare

Per Eneroth
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