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KS § 54

Dnr KS/2021:12-037

Medborgarförslag om återbetalning av tillsynsavgifter för
servering och livsmedel
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. bifalla medborgarförslaget i den del som avser återbetalning av
tillsynsavgifter för serveringstillstånd enligt alkohollagen för år 2020.
Återbetalningen skall inte omfatta tillsynsavgifter för försäljning av folköl
inom detaljhandeln.
2. ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att omgående
verkställa utbetalning av medlen och införa efterhandsdebitering inom
taxeområdet i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut, KF 2020-12-14 §
370.
3. medel motsvarande återbetalningen tas från den av Kommunfullmäktige
beslutade coronafonden avsedd för olika typer av stödinsatser med
anledning av coronapandemin, KF 2020-04-27 § 119, och belastar därmed
inte miljö- och samhällsbyggnadsnämndens resultat för 2021.
4. medborgarförslaget föranleder inte någon åtgärd i övrigt då förslaget

håller på att genomföras i linje med fullmäktigebeslut om återbetalning
inom livsmedelstillsynen, KF 2020-12-14 § 372 samt beslutet om ny taxa
för tillsyn inom alkohollagstiftningens område KF 2020-12-14 § 370,
vilken bland annat innebär efterhandsdebitering av tillsynsavgifterna med
utgångspunkt från den restaurangrapport som tillståndshavaren lämnat
in till tillståndsenheten föregående år.

Yrkanden

Maria Nerby (C), Björn Karlsson (SD), Linda Hefvelin (KD) och Catharina De
Geer (KD) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslutsgång

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

2020-01-05 inkom ett medborgarförslag från Alexandra Wedel Hedqvist,
KS/2021:12, gällande den situation som flera branscher inom restaurang- och
caféverksamheter med flera befinner sig i med anledning av den utdragna
pandemin. Förslagsställaren lyfter ett antal åtgärder inom de aktuella
taxeområdena som denne önskar att kommunen vidtar. Dels avser det omgående
återbetalning av 2020-års tillsynsavgifter inom livsmedels- och
serveringstillstånd, dels så menar förslagsställaren att kommunen ska övergå till
efterhandsdebitering inom taxeområdena och redogör för att flera kommuner
redan fattat sådana beslut.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för beredning. Nämnden har arbetat med taxefrågan under
2020 vilket har resulterat i ny taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen.
Taxan antogs av Kommunfullmäktige 2020-12-14 § 370. Taxan gäller i sin helhet
från 1 jan 2021 med undantaget för § 7 i taxan som ska börja gälla 2020-12-15 och
innebär bland annat en övergång till efterhandsdebitering samt att nämnden
framgent själva kan hantera en del taxefrågor vid extraordinära händelser i
framtiden. För de avgifter som debiterats för 2020 gäller den gamla taxan vilket
kräver att fullmäktige fattar beslut om taxan och eventuella efterhandsjusteringar
som en återbetalning innebär.
Kommunfullmäktige har även 2020-12-14 § 372, på förslag av miljö- och
samhälls- byggnadsnämnden, beslutat om återbetalning av livsmedelstillsynen
för särskilt utsatta branscher. När miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslog
återbetalning av tillsynsavgifterna inom livsmedelstillsynen, utifrån den situation
som då förelåg och till de branscher som nämnden identifierat som särskilt
utsatta inom området, berördes inte frågan om avgifterna för serveringstillstånd.
Med den utveckling av pandemins bedömda varaktighet och de ytterligare
restriktioner som påverkat de branscher som nämnden tidigare identifierat och
som tillkommit efter att förslaget om återbetalning ställdes, gör miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden nu bedömningen att ytterligare insatser för dessa
branscher är nödvändiga. Nämnden föreslår därför i enlighet med
förslagsställarens intensioner att även frågan om avgifterna för
serveringstillstånd bör omfattas av återbetalning för verksamhetsår 2020 i
enlighet med förslaget.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet innebär en återbetalning av 2020-års avgifter för tillsyn inom
alkohollagstiftningen. Eftersom beslutet om återbetalning görs under 2021 kan
inte nämndens resultat för 2020 reduceras med motsvarande belopp. För att inte
återbetalningen ska påverka resultatet för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
under innevarande år, tas medel från den av Kommunfullmäktige beslutade
coronafonden, avsedd för olika typer av stödinsatser med anledning av
coronapandemin, KF 2020-04-27 § 119. Fonden kommer därmed att belastas
med summan av de återbetalade avgifterna som bedöms uppgå till 426 tusen
kronor. Miljöenheten kommer att behöva prioritera arbetet med utbetalningar
vilket kan medföra påverkan på övrig verksamhet.
Övriga konsekvenser

Uppföljning

-

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut MSN/2021:82-406, 2021-02-02
Medborgarförslag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

DELEGATIONSBESLUT

Dnr MSN/2021:82-406
2021-02-02
1/3

Samhällsbyggnadskontoret
Strategienheten

Handläggare
Mikael Rojek
0152-293 33

Beslut enligt delegationsordning för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Medborgarförslag om återbetalning av tillsynsavgifter för servering
och livsmedel

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. bifalla medborgarförslaget i den del som avser återbetalning av
tillsynsavgifter för serveringstillstånd enligt alkohollagen för år 2020.
Återbetalningen skall inte omfatta tillsynsavgifter för försäljning av folköl
inom detaljhandeln.
2. ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att omgående
verkställa utbetalning av medlen och införa efterhandsdebitering inom
taxeområdet i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut, KF 2020-12-14
§370.
3. medel motsvarande återbetalningen tas från den av Kommunfullmäktige
beslutade coronafonden avsedd för olika typer av stödinsatser med
anledning av coronapandemin, KF 2020-04-27 §119, och belastar därmed
inte miljö- och samhällsbyggnadsnämndens resultat för 2021.
4. medborgarförslaget föranleder inte någon åtgärd i övrigt då förslaget
håller på att genomföras i linje med fullmäktigebeslut om återbetalning
inom livsmedelstillsynen, KF 2020-12-14 §372 samt beslutet om ny taxa
för tillsyn inom alkohollagstiftningens område KF 2020-12-14 §370,
vilken bland annat innebär efterhandsdebitering av tillsynsavgifterna med
utgångspunkt från den restaurangrapport som tillståndshavaren lämnat
in till tillståndsenheten föregående år.
Beslutet har fattats med stöd av punkt 1.4 i Miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning.
Beskrivning av ärendet

2020-01-05 inkom ett medborgarförslag från Alexandra Wedel Hedqvist,
KS/2021:12, gällande den situation som flera branscher inom restaurang- och
caféverksamheter med flera befinner sig i med anledning av den utdragna
pandemin. Förslagsställaren lyfter ett antal åtgärder inom de aktuella
taxeområdena som denne önskar att kommunen vidtar. Dels avser det omgående
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återbetalning av 2020-års tillsynsavgifter inom livsmedels- och
serveringstillstånd, dels så menar förslagsställaren att kommunen ska övergå till
efterhandsdebitering inom taxeområdena och redogör för att flera kommuner
redan fattat sådana beslut.
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden för beredning. Nämnden har arbetat med taxefrågan
under 2020 vilket har resulterat i ny taxa för prövning och tillsyn enligt
alkohollagen. Taxan antogs av Kommunfullmäktige 2020-12-14 §370. Taxan
gäller i sin helhet från 1 jan 2021 med undantaget för §7 i taxan som ska börja
gälla 2020-12-15 och innebär bland annat en övergång till efterhandsdebitering
samt att nämnden framgent själva kan hantera en del taxefrågor vid
extraordinära händelser i framtiden. För de avgifter som debiterats för 2020
gäller den gamla taxan vilket kräver att fullmäktige fattar beslut om taxan och
eventuella efterhandsjusteringar som en återbetalning innebär.
Kommunfullmäktige har även 2020-12-14 §372, på förslag av miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden, beslutat om återbetalning av livsmedelstillsynen för
särskilt utsatta branscher. När miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslog
återbetalning av tillsynsavgifterna inom livsmedelstillsynen, utifrån den situation
som då förelåg och till de branscher som nämnden identifierat som särskilt
utsatta inom området, berördes inte frågan om avgifterna för serveringstillstånd.
Med den utveckling av pandemins bedömda varaktighet och de ytterligare
restriktioner som påverkat de branscher som nämnden tidigare identifierat och
som tillkommit efter att förslaget om återbetalning ställdes, gör miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden nu bedömningen att ytterligare insatser för dessa
branscher är nödvändiga. Nämnden föreslår därför i enlighet med
förslagsställarens intensioner att även frågan om avgifterna för
serveringstillstånd bör omfattas av återbetalning för verksamhetsår 2020 i
enlighet med förslaget.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet innebär en återbetalning av 2020-års avgifter för tillsyn inom
alkohollagstiftningen. Eftersom beslutet om återbetalning görs under 2021 kan
inte nämndens resultat för 2020 reduceras med motsvarande belopp. För att inte
återbetalningen ska påverka resultatet för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
under innevarande år, tas medel från den av Kommunfullmäktige beslutade
coronafonden, avsedd för olika typer av stödinsatser med anledning av
Coronapandemin, KF 2020-04-27 §119. Fonden kommer därmed att belastas
med summan av de återbetalade avgifterna som bedöms uppgå till 426 tusen
kronor.
Miljöenheten kommer att behöva prioritera arbetet med utbetalningar vilket kan
medföra påverkan på övrig verksamhet.
Övriga konsekvenser

-
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Uppföljning

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Alexandra Wedel Hedqvist, 2020-01-03
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Förslagsställaren

Magnus Stuart
Ordförande miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

