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Varför erbjuds inte företag som hyr sina lokaler av kultur- och fritidsnämnden 
hyresrabatt? 

Det är viktigt att Lunds kommun bidrar till att stötta de företag som drabbas ekonomiskt under 
pandemin. Ett sådant verktyg är hyresrabatter för företag som hyr sina lokaler av Lunds 
kommun. Ett sådant stöd kom på plats under 2020 efter att vi socialdemokrater drev på för ett 
sådant stöd. Redan i december 2020 föreslog vi socialdemokrater ett nytt sådant stöd för 
inledningen av 2021, något som den så kallade Lundakvintetten röstade ner. Men den 5 maj 
beslutade kommunstyrelsen om ekonomisk kompensation till servicenämnden för att 
möjliggöra en retroaktiv hyresrabatt för de företag som drabbats ekonomiskt under pandemin. 
Detta var givetvis vi socialdemokrater positiva till, även om vi velat få stödet på plats tidigare. 

Ett problem med kommunstyrelsens beslut är dock att det enkom omfattar företag som hyr 
lokaler av servicenämnden. De socialdemokratiska ledamöterna i kommunstyrelsen föreslog att 
även kultur- och fritidsnämnden skulle omfattas av beslutet, något som avvisades av den så 
kallade Lundakvintetten. Ett huvudargument var att ärendet inte var berett och ingen förfrågan 
hade inkommit från kultur- och fritidsnämnden. Från servicenämnden väcktes ärendet till 
kommunstyrelsen via ett ordförandebeslut eftersom tiden varit ett viktigt faktum för att kunna 
ta del av det särskilda statliga stödet för detta ändamål. Ett likalydande beslut har inte fattats av 
kultur- och fritidsnämndens ordförande varför företagen som hyr lokaler av kultur- och 
fritidsnämnden inte i dagsläget erbjuds några hyresrabatter.  

Detta tar dock inte bort behovet av stöd till berörda företag. Mot bakgrund av detta har jag 
följande fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande Christian Gehrmann (FNL): 

• Är du beredd att nu väcka ett ärende om hyresrabatter för företag som hyr sina lokaler 
av kultur- och fritidsnämnden för att säkerställa att alla företag behandlas likvärdigt av 
Lunds kommun? 
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