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§72 Nolltaxa för uteserveringar under 2020
Effekterna av Corona-viruset Covid-19 slår mot hela samhället. I och med fler sjuka som stannar
hemma, riskgrupper som stannar hemma och restriktioner för att minska spridningen så
påverkas människor, företag och samhället i stort.
De småföretag som drabbas bör få stöd för att kunna klara sig. Därför är Vänsterpartiet positiva
till åtgärder som kan förenkla för småföretagen under den här krisen och har egna förslag.
Vi har idag i Sverige, tyvärr, en allt för liberaliserad arbetsmarknad där de otrygga jobben ökar.
Och de som ökar mest är de allra otryggaste jobben; allmän visstid och olika former av
behovsanställningar. Idag inom hotell- och restaurangnäringen – som varit i blickfånget och
initialt hårdast drabbat av coronakrisen – är vart annat jobb en otrygg anställning. Det är en
anställning som oftast kan avslutas på dagen. De omfattas inte av några varsel. De omfattas
inte av några permitteringslösningar. De kvalar sällan in till A-kassan.
Många som blir av med sina jobb inom hotell- och restaurangnäringen går nu tyvärr rakt ut till en
tillvaro helt utan inkomst från något håll. Dessa kommer oundvikligen efter att slutlönen kommit
hamna hos kommunens socialförvaltning.
Andra branscher med en hög andel otrygga jobb är handel, transport och den kulturella sektorn.
För detta måste socialförvaltningen i kommunen vara redo att möta. Många kommuner i landet
rustar nu upp sin socialförvaltning för att möta dessa grupper som inte omfattas av
permitteringsstöd eller A-kassa. Likaså måste utbildningsförvaltningen hantera familjernas
ökade kostnader för den påtvingade distansutbildningen. Även det kommunägda Haninge
Bostäder AB måste värna sina hyresgäster som drabbas och vara beredda med hyresreduktion
och avbetalningsplaner.
I och med rekommendationerna om isolering i hemmet så finns en ökad risk för att våld i
hemmet ska öka. När riskgrupper ska isolera sig själva så blir det en utmaning med handling
och andra ärenden. Här är det viktigt att kommunen och civilsamhället hjälper till.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta:
1. Låta uteserveringarna öppna redan nu om möjligt.
2. Kommunen visar hänsyn till sena betalningar från företagen.
3. Kommunen i största mån använder lokala företag och anläggningar vid bokning av
konferenser och andra aktiviteter.
4. Ge i uppdrag till social- och äldreförvaltningen att under Corona-krisen inte ställa krav
gällande försörjningsstöd som kan öka smittspridningen, exempelvis krav på aktiviteter
som försvårar social distansiering och begäran av sjukintyg som belastar sjukvården.
5. Ge i uppdrag till social- och äldreförvaltningen att ställa lägre krav på försörjningsstöd så
att även företagare ska kunna söka försörjningsstöd, utan att först ha avvecklat företaget
i likhet med hur Stockholm har gjort.
6. Uppdra till Haninge Bostäder att införa hyresreduktion eller avbetalningsplaner för
hyresgäster som får svårt med hyran, istället för vräkning.
7. Ge i uppdrag till social- och äldreförvaltningen att höja försörjningsstödet för de föräldrar
som har barn hemma som inte längre får mat i skolan i relation till de ökade
levnadsomkostnaderna.
8. Ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att ge extra stöd till de elever som behöver
studera på distans. Exempelvis kompensation för ökade matkostnader pga slopad
skollunch, kostnader för skolmaterial, bredband och andra studierelaterade kostnader.
9. Ge social- och äldreförvaltningen i uppdrag att öka stödet till Haninges kvinnojour och
utöka antalet fältsekreterare.
10. Ge social- och äldreförvaltningen i uppdrag att ge extra stöd till personer i hemlöshet,
speciellt hjälp till bostad, mat, hygien och sanitet.
11. Ge social- och äldreförvaltningen i uppdrag att ge extra stöd till ideella organisationer
som hjälper personer i en utsatt situation.
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