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Förläng hyresrabatterna för företag som hyr lokaler av Lunds kommun 

Under våren infördes hyresrabatter för näringsidkare i utsatta branscher och som hyr lokal av kommunen 
och dess bolag. Dessa hyresrabatter slutade gälla den siste juni då en majoritet i kommunstyrelsen avslog 
en förlängning på kommunstyrelsens sammanträde i juni. Sedan dess har ytterligare ett företag i 
Saluhallen lämnat in sin konkursansökan. Handlarna kräver nu att Lunds kommun agerar, både snabbare 
och mer än vad som gjordes i våras. 

Precis som vi politiker uppmanar medborgarna att hålla i och hålla ut måste kommunens insatser mot 
näringslivet göra detsamma. Insatserna som gjordes i våras var avgörande för många företag. Men 
pandemin är långt ifrån över. Då kan inte heller de kommunala insatserna vara det. Därför föreslår vi 
socialdemokrater att hyresrabatterna om 50 % förlängs fram till och med den 31 december 2020. 
Dessutom föreslår vi att hyresrabatterna ska gälla succesivt från den 1 juli 2020. 

Hyresrabatterna har visat sig vara viktiga för att företag ska kunna överleva. Men fler verktyg behövs. 
Handlarna i till exempel Saluhallen har en rad andra fasta kommunala kostnader som de har enkom för 
att de bedriver verksamhet i Saluhallen. Det kan till exempel gälla gemensam marknadsföring, 
renhållning och städning. Det behöver utredas om det kan göras tillfälliga lättnader även i dessa 
kostnader. Liknande översyn behöver göras gentemot övriga drabbade näringsidkare, oavsett om de 
bedriver sin verksamhet i en kommunalt ägd lokal eller inte.  

Det är viktigt att nya åtgärdsförslag arbetas fram snabbt för att kommunstyrelsen, och andra berörda 
instanser, så tidigt som möjligt kan fatta beslut. Men det är också viktigt att åtgärderna är förankrade 
hos näringslivet. Därför bör särskilda samtal med handelsföreningen, krögarföreningen och andra 
relevanta aktörer föras. Dessutom bör åtgärdsförslag lyftas i det av kommunfullmäktige inrättade 
näringslivsrådet. Även om näringslivsrådet, något förvånande, inte sammankallats sedan valet är detta 
en fråga som behöver diskuteras och förankras mellan politik- och näringslivsföreträdare, vilket 
näringslivsrådet syftar till. 

Socialdemokraterna föreslår kommunstyrelsen besluta: 

att beslutet om hyresnedsättning från 23 april (Dnr KS 2020/0300) förlängs från 1 juli 2020 till och 
med den 31 december 2020. 

att uppdra åt kommunkontoret, i samarbete med övriga berörda förvaltningar och berörda 
intresseföreningar såsom handelsföreningen och krögarföreningen, skyndsamt återkommer med 
fler åtgärdsförslag för att underlätta för företag som drabbats negativ av pandemin, exempelvis 
vad gäller kommunala taxor och avgifter, samt 

att  uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att sammankalla näringslivsrådet för att diskutera och 
förankra framtida åtgärder för att begränsa pandemins effekter på näringslivet. 
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