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§ 152
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.
Det innebär att de utifrån ett myndighetsperspektiv mest
samhällskritiska insatserna behöver prioriteras. Lunds kommun gör
förebyggande och förberedande åtgärder i
arbetet med coronaviruset. Kommunen utgår från ansvariga
myndigheters bedömningar och rekommendationer
Lunds kommun beslutade den 23 mars 2020 om ett första
åtgärdspaket. Lunds kommun ser nu att fler åtgärder krävs för att
hantera den stora samhällsutmaningen som Coronaviruset (covid19) innebär.
De åtgärder som föreslås i Lunds kommun omfattar hela
kommunkoncernen, den kommunala förvaltningsorganisationen och
de kommunala bolagen, för ett enhetligt agerande från Lunds
kommun.
Frågorna har initierats av breda politiska samtal.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 april 2020
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 april 2020
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 29 mars 2020

Yrkanden
Ordförande Philip Sandberg (L), Anders Almgren (S), Jan Annerstedt
(FNL) och Fredrik Ljunghill (M) yrkar att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar
att uppdra åt kommunkontoret att i samarbete med berörda
förvaltningar kontakta hotell och andra utsatta branscher med
tillfälligt övertalig personal, om att möjliggöra vikariat för
tjänstledig och friställd personal. Vid överenskommelse om
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anställning gäller gängse typ av överenskommelse mellan
arbetstagare och kommunen,
att ge berörda nämnder och kommunala bolag i uppdrag att under
perioden 1 april 2020 till och med 30 juni 2020 efter en
individuell prövning ge hyresnedsättning med 50% för de
näringsidkare inom krisdrabbade branscher som hyr lokaler av
kommunen. Prövning ska ske utifrån affärsmässiga principer,
att ge servicenämnden ett tilläggsanslag under 2020 om 1 100 000
kr för att kompensera intäktsbortfall till följd av
Coronapandemin,
att finansiera tilläggsanslagen via kommunstyrelsens reserverade
medel.
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att torghandel ska vara avgiftsfri från den 1 april till och med den 30
juni 2020,
att uppställningsplats för Food trucks ska vara avgiftsfri från den 1
april till och med den 30 juni 2020,
att timparkering sänks till 2 kronor/timme för gatuparkering inom
sjukhusområdet till och med den 30 juni 2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att uppdra åt kommunkontoret att undersöka möjligheten att
utforma krav som i upphandlingar i större utsträckning gynnar
lokalt näringsliv
att uppdra åt kommunkontoret att inför kommunstyrelsens
sammanträde i tjänsteskrivelsen göra förtydliganden enligt
arbetsutskottets lämnade direktiv.

Protokollsanteckningar
Inga-Kerstin Eriksson (C) får till protokollet anteckna att hon
instämmer med samtliga förslag till beslut
Anders Almgren (S) får till protokollet anteckna följande: Då många
branscher ofta har små marginaler kan förhållandevis små
minskningar av omsättningen medföra mycket negativa
konsekvenser. Därför är det viktigt att den individuella bedömningen
tar hänsyn till detta. Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M) IngaKerstin Eriksson (C) instämmer i Anders Almgrens (S)
protokollsanteckning.
Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2020-04-20 klockan 13.00–14.45

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Jan Annerstedt (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)

Ersättare

Inga-Kerstin Eriksson (C)
Hedvig Åkesson (KD)
Lina Olsson (S)
Helena Falk (V)

Övriga

Britt Steiner, planeringschef
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Carl Gustaf Jönsson, politisk sekreterare
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Christoffer Stenström, politisk sekreterare
Elfva Barrio, politisk sekreterare
Emma Fager Malmström, politisk sekreterare
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare
Mattias Hedenrud, utvecklingschef
Mattias Horrdin, politisk sekreterare
Sebastian Jaktling, politisk sekreterare
Vesna Casitovski, kanslichef
Henrik Weimarsson, ekonomichef
Carl-Gustaf Jönsson, adjungerad, deltar på distans
Martin Bater, IT-strateg
Ulrika Östhall, nämndsekreterare

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)

Paragrafer

§ 145–153

Plats och tid för justering

Sandstenen, Kristallen, 21 april 2020 kl. 11:50
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Sekreterare

Ulrika Östhall

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
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