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Hjälp restaurangnäringen att överleva 

Efter förslag från Socialdemokraterna infördes under våren tillfälliga hyresnedsättningar till 
företag som hyr sina lokaler av kommunen eller något av de kommunala bolagen och som 
drabbats hårt ekonomiskt av pandemin. När dessa löpte ut föreslog vi socialdemokrater 
tillsammans med andra partier att dessa skulle förlängas.  

Men situationen har inte förbättrats för näringsidkarna, framförallt inte för restaurangnäringen. 
Det blir uppenbart att det nu inte räcker med nya hyresrabatter, kommunen behöver erbjuda 
hyresfritt under en kortare period. Till att börja med fram till och med februari. 

Den pågående utredningen om att efterskänka andra kommunala fasta avgifter till handlarna i 
kommunen är fortsatt viktig. Det kan röra sig om till exempel renhållningsavgifter. Men i 
specifika fall som i Saluhallen så betalar handlarna särskilda avgifter till kommunen för till 
exempel marknadsföring och så vidare.  

Kommunen behöver göra allt i sin makt för att stötta det lokala näringslivet. Det finns flera 
anledningar till det. Det handlar i första hand om att hjälpa till att rädda folks arbete och 
livsverk. Men i andra hand är det rent kommunegoistiska skäl som väger in. Vi vill ha en 
levande stadskärna och centra även efter pandemin, lika mycket vill vi ha kvar våra hyresgäster 
i våra verksamhetslokaler såsom Saluhallen. Det är en ekonomisk minusaffär för kommunen 
och de kommunala bolagen att låta bli att hjälpa till. Men det gäller inte bara Saluhallen, det 
handlar också om lokaler såsom Stäket, restauranger som hyr hos LKF som exempelvis 
M.E.A.T. samt övriga som hyr hos kommunen som till exempel caféet på Stadsbiblioteket. 
Kommunen behöver gå på en offensiv så att vi kan se till att restaurangnäringen överlever. 
Därför behöver kommunen också ta på sig ledartröjan och samla privata fastighetsägare för att 
diskutera med dem hur vi tillsammans kan stötta restaurangbranschen.  

Därför föreslår Socialdemokraterna att kommunstyrelsen beslutar: 

att de som omfattades av beslutet om hyresnedsättning från 23 april (Dnr KS 2020/0300) 
erbjuds hyresfritt från 1 december 2020 till och med 28 februari, samt 

att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att skyndsamt sammankalla ett möte mellan 
kommunstyrelsens presidium och privata fastighetsägare i kommunen för att diskutera 
ytterligare åtgärder för att stötta restaurangbranschen. 
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