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Kansliavdelningen

Handläggare
Tobias Rundström
0152-29252

Beslut enligt delegationsordning för Kommunstyrelsen
Återbetalning årsavgifter inom livsmedelstillsynen för 2020 gällande
särskilt utsatta branscher under coronapandemin
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att
1. återbetala årsavgifter för 2020 inom livsmedelstillsynen till verksamheter
som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden identifierat vara särskilt
utsatta med anledning av pågående pandemi.
2. de verksamheter som ska komma ifråga för återbetalning är de inom
följande verksamhetskategorier med undantag för kök inom
samhällsservice det vill säga skolor, förskolor och boenden oavsett
huvudman samt övriga kommunala verksamheter.
•
•
•
•
•
•
•

Serveringsställen som bereder livsmedel (hotell, restauranger, caféer,
bed & breakfast, catering samt ambulerande verksamheter)
Bagerier
Kiosker (exempelvis bensinmack och godisaffärer)
Gårdsbutiker
Delikatessbutiker
Torghandel
Hälsokost (med huvudinriktning kosttillskott)

3. återbetalningen genomförs av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
genom reglering senast i samband med årsdebiteringen för 2021 och att
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden möjliggör för verksamheter som
har upphört under året, att ansöka om återbetalning på annat sätt.
Beslutet har fattats med stöd av punkt 1.7 i Kommunstyrelsens
delegationsordning.
Beskrivning av ärendet

Coronapandemin har inneburit stor påverkan inom flera delar av näringslivet
inom hela samhället. Inom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
verksamhetsområde har vissa av verksamheterna inom livsmedelsområdet varit
särskilt utsatta genom vikande kundunderlag och väsentligt minskad verksamhet.
Strängnäs kommun
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Tel 0152-291 00
Fax 0152-290 00

kommunstyrelsen@strangnas.se
www.strangnas.se

Comfact Signature Referensnummer: 996498

Bankgiro 621-6907

2/2

Nämnden har identifierat de verksamheter inom livsmedelstillsynen som
nämnden bedömt vara särskilt drabbade. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
vill därför medverka till att skapa bättre förutsättningar inför 2021 för dessa
verksamheter. Nämnden kommer att kunna hantera kostnaderna för denna
återbetalning inom sin verksamhet utan att lämna ett negativt resultat vid
bokslutet för 2020. Återbetalningen kommer inte heller att påverka budgeten för
2021.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet innebär att miljö- och samhällsbyggnadsnämndens resultat för 2020
belastas med 680 tusen kronor. Nämnden kommer dock fortfarande att kunna
redovisa ett positivt resultat för 2020.
Uppföljning

Ingen uppföljning krävs.
Beslutsunderlag

Delegationsbeslut, Återbetalning årsavgifter inom livsmedelstillsynen för 2020
gällande särskilt utsatta branscher under Corona pandemin, 2020-12-11
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Jacob Högfeldt (M)
Ordförande kommunstyrelsen
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Samhällsbyggnadskontoret

Beslut enligt delegationsordning för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Återbetalning årsavgifter inom livsmedelstillsynen för 2020 gällande
särskilt utsatta branscher under Corona pandemin

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden förslår kommunfullmäktige besluta att
1. återbetala årsavgifter för 2020 inom livsmedelstillsynen till verksamheter
som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden identifierat vara särskilt
utsatta med anledning av pågående pandemi.
2. de verksamheter som ska komma ifråga för återbetalning är de inom
följande verksamhetskategorier med undantag för kök inom
samhällsservice det vill säga skolor, förskolor och boenden oavsett
huvudman samt övriga kommunala verksamheter.
•
•
•
•
•
•
•

Serveringsställen som bereder livsmedel (hotell, restauranger, caféer, bed
& breakfast, catering samt ambulerande verksamheter)
Bagerier
Kiosker (exempelvis bensinmack och godisaffärer)
Gårdsbutiker
Delikatessbutiker
Torghandel
Hälsokost (med huvudinriktning kosttillskott)

3. återbetalningen genomförs av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
genom reglering senast i samband med årsdebiteringen för 2021 och att
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden möjliggör för verksamheter som
har upphört under året, att ansöka om återbetalning på annat sätt.
Beslutet har fattats med stöd av punkt 1.4 i Miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning.
Beskrivning av ärendet

Coronapandemin har inneburit stor påverkan inom flera delar av näringslivet
inom hela samhället. Inom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
verksamhetsområde har vissa av verksamheterna inom livsmedelsområdet varit
särskilt utsatta genom vikande kundunderlag och väsentligt minskad verksamhet.
Nämnden har identifierat de verksamheter inom livsmedelstillsynen som
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nämnden bedömt vara särskilt drabbade. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
vill därför medverka till att skapa bättre förutsättningar inför 2021 för dessa
verksamheter. Nämnden kommer att kunna hantera kostnaderna för denna
återbetalning inom sin verksamhet utan att lämna ett negativt resultat vid
bokslutet för 2020. Återbetalningen kommer inte heller att påverka budgeten för
2021.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet innebär att miljö- och samhällsbyggnadsnämndens resultat för 2020
belastas med 680 tusen kronor. Nämnden kommer dock fortfarande att kunna
redovisa ett positivt resultat för 2020.
Uppföljning

Ingen uppföljning krävs.
Beslutsunderlag

Inga handlingar bifogas.
Beslutet skickas till

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen

Magnus Stuart
Ordförande
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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