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§ 99
Lunds kommuns åtgärder i syfte att lindra
konsekvenser av Coronaviruset för företagare och
föreningar
Dnr KS 2020/0300

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
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-03-23 § 124 Lunds
kommuns åtgärder i syfte att lindra konsekvenser av Coronaviruset
för företagare och föreningar
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-03-23 Lunds kommuns
åtgärder i syfte att lindra konsekvenser av Coronaviruset för
företagare och föreningar
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 Tekniska förförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-17
Avgiftsreducering för uteserveringar till följd av Corona
Bilaga 2 Tekniska förförvaltningens 2020-03-19 Tillfällig avgiftsfri
parkering i Lunds stadskärna till följd av Coro.
Bilaga 3 Protokollsutdrag renhållningsstyrelsen 2020-03-17 § 38
Dispens från Renhållningsordningens föreskrifter
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Bilaga 4 Renhållningsverkets tjänsteskrivelse 2020-03-17 Dispens
från Renhållningsordningens föreskrifter

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Anders Almgren(S), Karin Svensson-Smith (MP)
och Helena Falk (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
Anders Almgren (S) yrkar som tillägg att servicenämnden erbjuder
näringsidkare som tillhör särskilt drabbade branscher och
föreningar som tillhör särskilt drabbade sektorer och som hyr
lokaler (gäller inte bostad) av kommunen, hyresfritt för mars och
april, med möjlighet till månatliga förlängningar i den mån det
fortsatt är aktuellt.
Karin Svensson-Smith (MP) och Helena Falk (V) instämmer i Anders
Almgrens (S) tilläggsyrkande.
Philip Sandberg (L) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på
Anders Almgrens (S) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar först om kommunstyrelsen
kan bifalla hans eget med fleras yrkande om bifall till
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner frågan med ja
besvarad.
Därefter ställer Philip Sandberg (L) Anders Almgrens (S)
tilläggsyrkande mot sitt eget med fleras yrkande om avslag på
detsamma och finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Anders Almgren (S) tilläggsyrkande.
Nej för bifall till Philip Sandbergs (L) med fleras yrkande om avslag
på tilläggsyrkandet.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Anders Almgren (S), Björn Abelsson (S), Kenth Andersson (S), Karin
Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar ja.
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Camilla Neptune (L),
Birger Swahn (M), Klas Svanberg (M), Mattias Horrdin (C), Liv
Severinsson (FNL) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 5 ja-röst och 8 nej-röster.
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Kommunstyrelsen beslutar alltså att avslå Anders Almgrens (S)
tilläggsyrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att
att
att
att
att
att
att
att

att

kommunens verksamheter förlänger betalningstiden på nya
och redan utställda fakturor och avgifter inom sophantering,
samt inom tillstånd och tillsyn till 90 dagar
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 den 30 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 den 30 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 den 31 maj
2020
godkänna avsteg från § 42 i föreskrifter om avfallshantering för
Lunds kommun, för föreningar, företag och andra juridiska
personer, till och med den 30 juni 2020.

Reservationer
(S), (MP) och (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 99/01.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet antecknat att Fi inkommer
med eget yrkande under fullmäktige.
Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser
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Diarienummer

2020-03-26

KS 2020/0290

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Polhemsskolan, "fikarummet", 2020-03-26 klockan 16.00–16.15

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf
Anders Almgren (S), 2:e v ordf
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Björn Abelson (S)
Karin Svensson Smith (MP)
Helena Falk (V)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Klas Svanberg (M), Tjänstgör för Hedvig Åkesson (KD)
Mattias Horrdin (C), Tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (C)
Liv Severinsson (FNL), Tjänstgör för Jan Annerstedt (FNL)
Kenth Andersson (S), Tjänstgör för Fanny Johansson (S)

Ersättare

Fabian Zäll (L)
Maria Brolin Glennow (L)
Amanda Thonander (M)
Cherry Batrapo (FI)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Jesper Jakobsson, administrativ chef
Vesna Casitovski, kanslichef

Justerare

Anders Almgren (S)

Paragrafer

§ 92–100

Plats och tid för justering

Fikarummet, Polhemsskolan, Lund, torsdagen den 26 mars 2020
kl 16.55.
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Sekreterare

Jesper Jakobsson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Anders Almgren (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Paragrafer

§ 92–100

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Jesper Jakobsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-04-20

