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Lunds kommuns åtgärder i syfte att lindra
konsekvenser av Coronaviruset för företagare och
föreningar
Sammanfattning
Coronaviruset (covid-19) medför stora utmaningar för samhället i
stort, som nu går in i ett läge med alltmer knappa resurser. Det
innebär att de utifrån ett myndighetsperspektiv mest
samhällskritiska insatserna kommer att behöva prioriteras.
Många kommuner går nu ut med åtgärdspaket och även Lunds
kommun behöver införa en rad åtgärder för att skydda näringsliv
samt även föreningar och andra juridiska personer. Föreslagna
åtgärder syftar till att lindra konsekvenserna för juridiska personer
och stärka likviditeten hos företag samt frigöra tid i såväl företag
som föreningar.
De åtgärder som föreslås i Lunds kommun omfattar hela
kommunkoncernen, alltså både den kommunala
förvaltningsorganisationen och de kommunala bolagen, för ett
enhetligt agerande från Lunds kommun. Denna tjänsteskrivelse
avser de åtgärder som kommunen föreslås vidta, de delar som rör de
kommunala bolagen hanteras i separat ärende.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-03-19, dnr KS 2020/0300.
I förekommande fall har förvaltningar eller nämnder fattat proaktiva
beslut i enlighet med syftesinriktning. I andra fall har förvaltningar
tagit fram förslag till beslutsunderlag. Bifogat finns de handlingar
som till dags datum har inkommit:
Bilaga 1. TF tjänsteskrivelse 2020-03-17 Avgiftsreducering för
uteserveringar till följd av Corona.
Bilaga 2. TF tjänsteskrivelse 2020-03-19 Tillfällig avgiftsfri parkering
i Lunds stadskärna till följd av Corona.
Bilaga 3. RH beslut 2020-03-17 § 38 Dispens från
Renhållningsordningens föreskrifter.
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Bilaga 4. RH tjänsteskrivelse 2020-03-17 Dispens från
Renhållningsordningens föreskrifter.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys bedöms inte vara relevant i ärendet.

Ärendet
Coronaviruset (covid-19) medför stora utmaningar för samhället i
stort. Vad gäller företagarna följer Svenskt Näringsliv utvecklingen
kring covid-19 och vilka konsekvenser det får. I organisationens
Företagarpanel framgår det att det under de senaste veckorna fått
allt mer omgående konsekvenser hos en stor andel av företagen och
bland annat har antalet varsel om uppsägningar ökat markant.
Svenskt Näringsliv har en etablerad kontakt med regeringen där
förslag diskuteras för att mildra konsekvenserna. I detta skede krävs
åtgärder även från kommuner och andra offentliga organisationer
för att både stärka företagens likviditet samt frigöra företagarnas tid
till att hantera krisen.
Många kommuner går nu ut med åtgärdspaket och även Lunds
kommun behöver införa en rad åtgärder för att skydda näringsliv
och föreningar samt mildra konsekvenserna av covid-19.
Nedan åtgärder bedöms vara nödvändiga för Lunds kommun.
Betalningstiden på nya och redan utställda fakturor och avgifter
inom sophantering, samt inom tillstånd och tillsyn ska förlängas till
90 dagar för att minska risken för konkurser. Planerade debiteringar
av tillsynsavgifter ska inte krävas in till betalning förrän efter
sommaren. Dessutom ska betaltiden till kommunens leverantörer
minskas i den mån det är möjligt, för att på så sätt ytterligare bidra
till att stärka företagens likviditet.
Föreningar, företag och andra juridiska personer som hyr lokaler
(gäller inte bostad) av kommunen ska erbjudas en förlängd betaltid
på hyresfakturor till 90 dagar.
Löpande tillsyn och förebyggande arbete kommer att behöva
prioriteras ned. Fokus ska istället vara på de ur myndighetssynpunkt
verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärendena, liksom
felanmälan.
Uteserveringar ska vara fria från avgift till och med juni 2020.
Dessutom ska verksamhetsutövare ges möjlighet att utöka ytan i
anslutning till gällande servering, i syfte att 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
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gäller under förutsättning att man har beviljats eller beviljas tillstånd
för uteservering under säsongen. Även näringsidkare ska, där det är
möjligt och lämpligt, erbjudas möjlighet att avgiftsfritt kunna
använda gaturummet för delar av sin verksamhet. Tekniska
förvaltningen lyfter att det finns en viss problematik att hantera
återbetalning av avgifter rörande redan beviljade tillstånd för
näringsidkare. Kommunkontoret bedömer att detta är hanterbart
given uppkommen situation.
I syfte att stärka näringslivet behöver kommunen även underlätta för
medborgare att ta sig till handeln i stadskärnan. På alla
bilparkeringar på allmänna gator i stadskärnan ska därför P-skiva
gälla i maximalt två timmar, vilket innebär avgiftsbefrielse, till och
med maj 2020 med möjlighet till förlängning. Detta gäller även på
nuvarande korttidsparkeringar, som då får en utökad tid till två
timmar.
Renhållningsstyrelsen har beslutat om ett tillfälligt undantag från
föreskrifter om avfallshantering för Lunds kommun
(Renhållningsordningens föreskrifter). Det innebär att ansökan om
dispens för avfallshantering inte längre behöver vara
renhållningsstyrelsen tillhanda en månad innan förändringen. Detta
ska omfatta föreningar, företag och andra juridiska personer för
tiden fram till och med juni 2020.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet påverkar kommunens egen likviditet, då inbetalningar
kommer att förskjutas 60 dagar samtidigt som betaltiden till
kommunens leverantörer ska minskas i den mån det är möjligt. Den
totala likviditeten som uppskattas behövas är cirka 50-70 miljoner
kronor. Siffrorna är dock osäkra i dagsläget.
För att kunna täcka denna avsaknad av kassaflöde kommer
kommunen att behöva låna kapital, vilket kommer att innebära en
mindre räntekostnad. Lunds kommun bedöms dock i nuläget inte ha
några svårigheter att låna kapital både via kapitalmarknaden och via
Kommuninvest. Lunds kommun har fortsatt det högsta möjliga
kreditbetyget (AAA) som innebär en hög kreditvärdighet, vilket ger
goda möjligheter till upplåning till relativt låg ränta.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta
att

kommunens verksamheter förlänger betalningstiden på nya
och redan utställda fakturor och avgifter inom sophantering,
samt inom tillstånd och tillsyn till 90 dagar
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att
att
att
att
att
att
att
att

planerade debiteringar av tillsynsavgifter inte krävs in till
betalning förrän efter sommaren
minska betaltiden till kommunens leverantörer i den mån det
är möjligt
berörda nämnder erbjuder föreningar, företag och andra
juridiska personer som hyr lokaler (gäller inte bostad) av
kommunen en förlängd betaltid på hyresfakturor till 90 dagar
uppmana samtliga berörda nämnder och styrelser att
senarelägga ej akuta tillsynsbesök
uteserveringar ska vara fria från avgift till och med juni 2020,
med möjlighet att utöka ytan för sittplatserna i gällande
servering
näringsidkare, där det är möjligt och lämpligt, ska erbjudas
möjlighet att avgiftsfritt kunna använda gaturummet för delar
av sin verksamhet till och med juni 2020
parkering ska vara avgiftsfri i två timmar gällande alla
bilparkeringar på allmänna gator samt korttidsparkeringar i
stadskärnan, mot uppvisade av p-skiva, till och med maj 2020
godkänna avsteg från § 42 i föreskrifter om avfallshantering för
Lunds kommun, för föreningar, företag och andra juridiska
personer, till och med juni 2020

Christoffer Nilsson
Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

