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KS § 103

Dnr KS/2021:203-100

Tillfälligt borttagande av tillsynsavgifter för
livsmedelsföretag
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. under 2021 och 2022 ta bort avgiften för livsmedelskontrollen, med
undantag för större matvarubutiker, apotek, större butiker, kök inom
samhällsservice det vill säga skolor, förskolor och boenden oavsett
huvudman samt övriga kommunala verksamheter,
2. utvärdering och återrapportering sker genom nämndes årsrapport för 2021
och 2022.
Jäv

Jacob Högfeldt (M) och David Aronsson (V) deltar inte i handläggningen i ärendet
på grund av jäv.
Beslutsgång

Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir
kommunstyrelsens beslut.
Beskrivning av ärendet

Coronapandemin har drabbat många branscher och företag hårt inom flera delar av
näringslivet som inom hela samhället.
Inom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde har vissa av
verksamheterna inom livsmedelsområdet varit särskilt utsatta genom vikande
kundunderlag och väsentligt minskad verksamhet. Framför allt serveringsställen
som restauranger, caféer och liknande vilka ingår i besöksnäringsbranschen.
Besöksnäringsföretag är ofta en bransch med instegsjobb för bland annat unga och
även många utrikesfödda som kan ha en högre tröskel in i arbetslivet. Branschen
utgör också en av basnäringarna i landet och stärker attraktiviteten i kommunen och
genererar skatteintäkter.
För att kunna stödja näringsidkare inom restaurangbranschen föreslår miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden att kommunfullmäktige tillfälligt under 2021 samt 2022
tar bort de kommunala avgifterna för livsmedelstillsyn.
Med anledning av pandemins kraftiga påverkan på branschen är bedömningen att
en återgång till en mer normal tillvaro för näringsidkarna kommer att ta tid och
ekonomisk återhämtning kommer att dröja.
Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden vill därför medverka till att skapa bättre
framtida förutsättningar för dessa verksamheter genom att de långsiktigt kan få
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möjlighet att skapa trygghet och stabilitet i planeringen för sina verksamheter på ett
bra sätt.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet innebär intäktsbortfall för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och
finansieras med öronmärkta medel i det egna kapitalet för ökat bostadsbyggande
(KS/2018:27 samt KS/2019:41).
Syftet med stödet för ökat bostadsbyggande mellan 2016-2018 har varit att
stimulera ett ökat bostadsbyggande i kommuner. Regeringen har dock inte reglerat
vad det utbetalda stödet ska användas till och stödet betaldes ut utifrån hur många
bostäder som hade tillkommit i kommunen under året. En viktig del för att
Strängnäs ska vara en attraktiv ort är att vi har ett gynnsamt läge för våra
småföretagare som t.ex. i restaurangbranschen. För att vara en attraktiv boendeort
är det viktigt att det finns ett bra utbud av service som t.ex. restauranger och caféer.
Ianspråktagande av öronmärkta medel sker årsvis samt redovisas centralt och
avräknas mot det egna kapitalet. Det år medlen utnyttjas, ska synnerliga skäl
föreligga för att kostnaderna ska undantas vid balanskravsutredningen. Vidare ska
inte hänsyn tas till de nyttjade medlen då beräkning görs av uppfyllnad av
resultatmålet i förhållande till skattenettot om lägst 2 procent.
-

För år 2020 beräknades intäktsbortfallet till följd av återbetalningar inom
livsmedelskontrollen till 680 tkr (ca 600 kontrolltimmar).

-

För år 2021 bedöms intäktsbortfallet bli ca 838 728 kr (706 kontrolltimmar).
Viktigt att poängtera är att verksamheter läggs ner och nya tillkommer, vilket
gör att det blir ögonblicksbilder.

-

För år 2022 är intäktsbortfallet svårt att bedöma eftersom det ligger långt
fram i tiden samt osäkerheter för näringslivet till följd av corona-pandemin.
Givet att underlagen ser liknande ut som i inledningen av år 2021,
uppskattas intäktsbortfallet i liknade storleksordning (exklusive
indexuppräkning av taxan).

Kostnadsberäkning av åtgärderna:
Livsmedelsverksamheter

Timmar

Totalt år 2021 (nulägesbild 2021-03-10)

940

Matvarubutiker och större butiker mm

-100

Skolor/förskolor/boende, kommunal verksamhet

-284

Tillkommer ca 50 verksamheter*3h (snitt)

+150

SUMMA TOTALT 2021

706

Timavgift 1188 kr * 700

838 728 kr
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Övriga konsekvenser

Beslutet går i linje med kommunens strategi, Attraktionskraft – för ett bra
företagsklimat beslutad av kommunfullmäktige, KF 2020-08-24, § 242.
Uppföljning

Samhällsbyggnadskontoret samt arbetsgruppen för coronaåtgärder ansvarar för
verkställigheten av beslutet, och att återrapportering och uppföljning av besluten
görs till miljö-och samhällsbyggnadsnämnden samt kommunfullmäktige senast
under andra kvartalet 2023.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, MSN § 49, 2021-03-24, Tillfälligt borttagande av tillsynsavgifter
för livsmedelsföretag
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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MSN § 49

Dnr MSN/2021:200-406

Tillfälligt borttagande av tillsynsavgifter för livsmedelsföretag
Beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. under 2021 och 2022 ta bort avgiften för livsmedelskontrollen, med
undantag för större matvarubutiker, apotek, större butiker, kök inom
samhällsservice det vill säga skolor, förskolor och boenden oavsett
huvudman samt övriga kommunala verksamheter.
2. utvärdering och återrapportering sker genom nämndes årsrapport för
2021 och 2022.
Jäv

På grund av jäv deltar inte Hugo Rundberg (C) i handläggningen i detta ärende.
Yrkanden

Magnus Brandell (S), Jan Kihlstenius (SD), Margaretha Furustrand (L), Anders
Hellsing (S) och Magnus Holmstedt (S) yrkar bifall till liggande förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir miljöoch samhällsbyggnadsnämndens beslut.
Beskrivning av ärendet

Coronapandemin har drabbat många branscher och företag hårt inom flera delar
av näringslivet som inom hela samhället.
Inom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde har vissa av
verksamheterna inom livsmedelsområdet varit särskilt utsatta genom vikande
kundunderlag och väsentligt minskad verksamhet. Framför allt serveringsställen
som restauranger, caféer och liknande vilka ingår i besöksnäringsbranschen.
Besöksnäringsföretag är ofta en bransch med instegsjobb för bland annat unga
och även många utrikesfödda som kan ha en högre tröskel in i arbetslivet.
Branschen utgör också en av basnäringarna i landet och stärker attraktiviteten i
kommunen och genererar skatteintäkter.
För att kunna stödja näringsidkare inom restaurangbranschen föreslår miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden att kommunfullmäktige tillfälligt under 2021 samt
2022 tar bort de kommunala avgifterna för livsmedelstillsyn.
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MSN § 49 forts.
Med anledning av pandemins kraftiga påverkan på branschen är bedömningen
att en återgång till en mer normal tillvaro för näringsidkarna kommer att ta tid
och ekonomisk återhämtning kommer att dröja.
Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden vill därför medverka till att skapa bättre
framtida förutsättningar för dessa verksamheter genom att de långsiktigt kan få
möjlighet att skapa trygghet och stabilitet i planeringen för sina verksamheter på
ett bra sätt.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet innebär intäktsbortfall för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och
finansieras med öronmärkta medel i det egna kapitalet för ökat bostadsbyggande
(KS/2018:27 samt KS/2019:41).
Syftet med stödet för ökat bostadsbyggande mellan 2016-2018 har varit att
stimulera ett ökat bostadsbyggande i kommuner. Regeringen har dock inte
reglerat vad det utbetalda stödet ska användas till och stödet betaldes ut utifrån
hur många bostäder som hade tillkommit i kommunen under året. En viktig del
för att Strängnäs ska vara en attraktiv ort är att vi har ett gynnsamt läge för våra
småföretagare som t.ex. i restaurangbranschen. För att vara en attraktiv
boendeort är det viktigt att det finns ett bra utbud av service som t.ex.
restauranger och caféer.
Ianspråktagande av öronmärkta medel sker årsvis samt redovisas centralt och
avräknas mot det egna kapitalet. Det år medlen utnyttjas, ska synnerliga skäl
föreligga för att kostnaderna ska undantas vid balanskravsutredningen. Vidare
ska inte hänsyn tas till de nyttjade medlen då beräkning görs av uppfyllnad av
resultatmålet i förhållande till skattenettot om lägst 2 procent.
-

För år 2020 beräknades intäktsbortfallet till följd av återbetalningar inom
livsmedelskontrollen till 680 tkr (ca 600 kontrolltimmar).

-

För år 2021 bedöms intäktsbortfallet bli ca 838 728 kr (706
kontrolltimmar). Viktigt att poängtera är att verksamheter läggs ner och
nya tillkommer, vilket gör att det blir ögonblicksbilder.

-

För år 2022 är intäktsbortfallet svårt att bedöma eftersom det ligger långt
fram i tiden samt osäkerheter för näringslivet till följd av coronapandemin. Givet att underlagen ser liknande ut som i inledningen av år
2021, uppskattas intäktsbortfallet i liknade storleksordning (exklusive
indexuppräkning av taxan).
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MSN § 49 forts.
Övriga konsekvenser

Beslutet går i linje med kommunens strategi, Attraktionskraft – för ett bra
företagsklimat beslutad av kommunfullmäktige, KF 2020-08-24, § 242.
Uppföljning

Samhällsbyggnadskontoret samt arbetsgruppen för coronaåtgärder ansvarar för
verkställigheten av beslutet, och att återrapportering och uppföljning av besluten
görs till miljö-och samhällsbyggnadsnämnden samt kommunfullmäktige senast
under andra kvartalet 2023.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Tillfälligt ta bort tillsynsavgifter för livsmedelsföretag,

2021-03-01
Kostnadsberäkning av åtgärderna:
Livsmedelsverksamheter

Timmar

Totalt år 2021 (nulägesbild 2021-03-10)

940

Matvarubutiker och större butiker mm

-100

Skolor/förskolor/boende, kommunal verksamhet

-284

Tillkommer ca 50 verksamheter*3h (snitt)

+150

SUMMA TOTALT 2021

706

Timavgift 1188 kr * 700

838 728 kr

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
KF:s beslut skickas till:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
____________________
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