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§ 29
Näringslivspaket 2022 (KSKF/2022:20)

Beslut
1. Kommunledningskontorets förslag till uppdaterat åtgärdspaket till lokalt 

näringsliv antas.
2. Stadsbyggnadsnämnden tillförs 2 miljoner kronor för att möjliggöra fler 

centrum och å-nära platser för food trucks, pop ups, kiosker, uteserveringar 
och liknande. Finansieras av näringsavdelningens ram.

Förslag till fullmäktige
1. Tillsynen enligt alkohollagen finansieras av kommunen under 2022. 

Intäktsbortfall avseende avgifter för tillsyn enligt alkohollagen om 1 miljoner 
kronor tillförs miljö- och räddningstjänstnämnden och finansieras av 
näringslivsavdelningens ram.

2. Uteserveringar, gatupratare och torghandel undantas från avgift gällande 
markupplåtelse under 2022. Intäktsbortfall om 1,1 miljoner kronor tillförs 
stadsbyggnadsnämnden och finansieras av näringslivsavdelningens ram.

Reservation
Stefan Krstic (L) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Till följd av senaste årens covidpandemi har ett antal branscher inom näringslivet i 
Eskilstuna drabbats hårt. Till dessa branscher räknas restauranger, hotell och olika 
företag inom besöksnäringen. Kommunledningen ser att det krävs stödåtgärder även 
under 2022, då pandemin fortfarande pågår och för med sig begränsningar och 
negativa konsekvenser för många verksamheter. 

Stadsbyggnadsnämnden fattade beslut 2022-01-19 om åtgärder för att stötta 
näringslivet och aktivera centrum under rådande pandemi. I beslutet skriver nämnden 
följande:

 Stadsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att möjliggöra ytterligare 
korttidsparkering/avhämtningsparkering för snabba ärenden under pandemin, 
exempelvis avhämtning av mat från restauratörer, apoteksbesök m.m. Det kan 
innebära att nya platser skapas eller att befintliga parkeringsplatser regleras om 
till korttidsparkering.

 Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avgiftsbefria 
markupplåtelse för restauratörer, pop-ups, gatupratare och liknande 
verksamheter. Beslutet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen 
tillskjuter särskilda medel för finansiering av intäktsbortfall.
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 Stadsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att påbörja ett arbete med 
att tillskapa ytterligare platser och underlätta etableringar för food-trucks, pop-
ups, kiosker, uteserveringar etc. Arbete ska ske skyndsamt så att ytterligare 
platser har tillskapats till sommarsäsongen. Fokus å-rummet och andra 
centrumnära platser. Förutsätter beslut om särskilda medel från 
kommunstyrelsen.

Stödåtgärder som Eskilstuna kommun beslutade om tidigare, som att inte ta ut några 
avgifter för markupplåtelser gällande uteserveringar, gatupratare och torghandel samt 
avgift gällande tillsyn enligt alkohollagen (dock undantaget tillsynsavgifter kopplat till 
tillsynsutredningar) föreslås alltså ligga kvar under 2022. 

Åtgärderna finansieras genom omfördelning inom näringslivsavdelningens ram. Miljö- 
och räddningstjänstnämnden tillförs 1 miljoner kronor för att täcka intäktsbortfall 
gällande tillsyn enligt alkohollagen. Stadsbyggnadsnämnden tillförs 1,1 miljoner kronor 
för att täcka intäktsbortfall gällande markupplåtelse samt 2 miljoner kronor för att 
möjliggöra fler platser för food trucks, glasskiosker, pop up restauranger eller liknande.

Kostnaderna för åtgärderna är relativt små, totalt tappar Eskilstuna kommun 2,1 
miljoner kronor i intäkter. Kostnadsminskningen som det innebär i näringslivet kan 
vara avgörande för vissa företags möjlighet till att överleva. Satsningen på fler platser 
för food trucks och liknade torde i framtiden ge ökade intäkter genom större 
möjligheter till intäkter via markupplåtelser och fler jobb inom området.
De särskilt utsatta branscherna, restaurang och besöksnäring, är branscher som 
anställer många ungdomar och personer som står långt ifrån arbetsmarknaden vilket är 
en viktig faktor i bedömningen av åtgärderna. Kostnaden för åtgärderna torde vara 
låga i förhållande till effekterna av ökad arbetslöshet.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M), Kim Fredriksson (SD), Marie Svensson (S), 
Anders Nordin (C), Maria Chergui (V) och Mikael Edlund (S) yrkar bifall till 
kommunledningskontorets förslag.

Stefan Krstic (L) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag samt tillägg med 
följande (yrkandet redovisas i sin helhet i bilaga A).

- Personalgåva till maj på 200 kronor att spendera på lokala restauranger (1,4 
miljoner kronor).

- Att miljö- och räddningstjänstnämnden får i uppdrag att skyndsamt hantera 
serveringstillstånd.

- Att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att skyndsamt hantera bygglov som 
företag ansöker om.

- Kostnadsfri 3-timmarsparkering med P-skiva från juni till och med augusti 
månad 2022 (1 miljon kronor).

- Inför utmaningsrätt i Eskilstuna för att konkurrensutsätta kommunal 
verksamhet där privata företag kan göra det bättre.
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- Året runt-uteserveringar med möjlighet till större ytor för att lättare hålla 
avstånd. 

- Att kommunen i samtliga av sina kanaler uppmuntrar medarbetare och 
invånare att visa sitt stöd till näringslivet genom att gå ut och äta eller köpa 
hem mat från lokala restauranger.

Jari Puustinen (M) och Mikael Edlund (S) yrkar avslag på Stefan Krstics (L) 
tilläggsyrkanden.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut

 Jimmy Janssons (S) med fleras bifallsyrkande till kommunledningskontorets 
förslag.

 Stefan Krstics (L) tilläggsyrkanden.

Ordföranden föreslår att förslagen ställs under proposition. Kommunstyrelsen 
godkänner propositionsordningen. 

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla 
kommunledningskontorets förslag samt avslå Stefan Krstics (L) tilläggsyrkanden.
_____

Beslutet skickas till:
Stadsbyggnadsnämnden



Eskilstuna kommun 
Kommunstyrelsen 
2022-02-15 

 

Tilläggsyrkande 
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Ärende 8. Näringslivspaket 2022 
Världen har levt med Coronapandemin i över två år och även om viruset kommer vara kvar under 
fortsatt lång tid behöver vårt samhälle öppna upp nu i takt med den ökade vaccinationsgraden och 
öppningen av Sverige. Vi har varit många som har jobbat hemifrån och ännu fler har socialt 
distanserat sig. Effekterna av pandemin har lett till att människor har fått sägas upp från 
arbetsplatser, företag har fått gå i konkurs eller tillfälligt stänga. Eskilstuna är inget undantag och 
har idag en arbetslöshet på 14 %. Eskilstuna är en av de kommuner som har landets högsta 
arbetslöshet. 
  
Näringslivet i Eskilstuna utgör stommen för vår kommun. Trots att Sverige öppnar upp lider många 
företagare fortfarande av sviterna från restriktionerna. Vi som politiker har ett ansvar att göra allt vi 
kan för att motverka effekterna av pandemin och restriktionerna. De förslag som lagts fram idag till 
kommunstyrelsen är bra men vi anser att det inte är tillräckligt. Det behövs därför sättas in fler 
stödinsatser för att stärka upp näringslivets ekonomi. 
 
Det är genom företagens möjlighet att växa som jobb skapas. Fler jobb i växande företag betyder 
nya livschanser för individer, minskat utanförskap och i förlängningen ökade skatteintäkter; vilket i 
sin tur finansierar den gemensamma välfärden. 
 
Liberaler tror på att människors frihet och välstånd gynnas av ett gott företagsklimat. För oss 
liberaler är därför företagandet både ett uttryck för individens möjlighet att förverkliga sina drömmar 
och en grundförutsättning för vårt gemensamma samhällsbygge. 
 

Liberalernas tilläggsförslag på näringslivspaket 

1. Personalgåva till maj på 200 kronor att spendera på lokala restauranger (1,4 msek). 

2. Att miljö- och räddningstjänstnämnden får i uppdrag att skyndsamt hantera 

serveringstillstånd. 

3. Att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att skyndsamt hantera bygglov som företag 

ansöker om. 

4. Kostnadsfri 3-timmarsparkering med P-skiva från juni till och med augusti månad 2022 (1 

msek). 

5. Inför utmaningsrätt i Eskilstuna för att konkurrensutsätta kommunal verksamhet där privata 

företag kan göra det bättre. 

6. Året runt-uteserveringar med möjlighet till större ytor för att lättare hålla avstånd. 

7. Att kommunen i samtliga av sina kanaler uppmuntrar medarbetare och invånare att visa sitt 

stöd för näringslivet genom att gå ut och äta eller köpa hem mat från lokala restauranger. 

 

Jag yrkar mot bakgrund av ovanstående  

• Att Liberalernas förslag på tillägg till det uppdaterade näringslivspaketet godkänns. 

 

För Liberalerna 

 

Stefan Krstic 

http://www.eskilstuna.liberalerna.se/

