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Tillfällig nedsättning av vissa taxor och avgifter under
2021 med anledning av pandemin
Ärende
Pandemin har slagit hårt mot vissa branscher, särskilt mot företag
verksamma inom restaurang, konferens och hotell. För att stötta företagen
och därmed minska risken för konkurser och en högre arbetslöshet föreslås
en tillfällig avgiftsbefrielse under 2021 för tillsyn enligt alkohollagen och
markupplåtelse för uteserveringar.
Ärendet har remitterats till berörda nämnder. Socialnämnden beslutade den
15 mars 2021 (§ 38) att tillstyrka förslaget. Tekniska nämnden beslutade
den 24 februari 2021 (§ 17) att tillstyrka förslaget utan erinran.
Med ärendet slopas avgifter under år 2021gällande tillsyn enligt
alkohollagen och avgifter avseende upplåtelse som avser uteservering i
anslutning till en befintlig restaurang, pub eller bar.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige ändrar för 2021 taxan för tillsyn enligt
alkohollagen så att kommunen (socialnämnden) inte ska ta ut någon
avgift för tillsyn enligt alkoholen.
2. Kommunfullmäktige ändrar för 2021 taxan för upplåtelse av allmän
platsmark så att kommunen (tekniska nämnden) inte ska ta ut någon
avgift för upplåtelse som avser uteservering i anslutning till en
befintlig restaurang, pub eller bar.
3. Kommunfullmäktige beslutar att intäktsbortfallet på grund av beslut
om avgiftsfritt under 2021 ska belasta den centrala
finansförvaltningen. Det totala inkomstbortfallet blir cirka 0,3
miljoner kronor för 2021.
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Bakgrund
Pandemin har på många sätt påverkat det lokala näringslivet. Vissa företag
går bättre än någonsin medan andra, särskilt inom restaurang- och
hotellbranschen, har i princip tappat alla sina intäkter. De har påverkats både
av lagstiftning och de råd och rekommendationer som införts. Läget har
blivit än mer kritisk efter att förbudet om alkoholservering efter klockan
20.00 infördes och begränsningen till maximalt 4 personer per sällskap.
Många restauranger vittnar om en mycket allvarlig situation. I den mån det
är möjligt är det viktigt att kommunen stöttar det lokala näringslivet.
För restauranger, pubar och barer är alkoholförsäljningen en viktig
intäktskälla och många företag har under pandemin minskat sin
alkoholförsäljning markant, varför en befrielse från tillsynsavgiften är ett
sätt att stötta företagen i en kritisk situation. Detsamma gäller om
kommunen inte tar ut någon avgift för upplåtelse av mark för uteserveringar
i anslutning till befintliga restauranger, pubar och barer.
Ekonomiska konsekvenser
Det finns totalt 26 restauranger i Danderyd som i dagsläget har
serveringstillstånd. Socialnämnden har därutöver en ansökan som är under
handläggning. Inga avgifter för tillsyn har hittills tagits ut då de årligen går
ut som en engångssumma i slutet av varje år.
Taxan för upplåtelse av allmän platsmark avseende uteserveringar uppgår
till beloppet 181 kronor per kvadratmeter. 2020 hade två restauranger ansökt
om markupplåtelse för uteservering.
Att införa tillfällig avgiftsbefrielse gällande alkoholtillsyn samt borttagen
avgift gällande markupplåtelse för uteserveringar medför negativa
ekonomiska konsekvenser för socialnämnden, tekniska nämnden och
kommunstyrelsen. 2020 hade respektive nämnd följande intäkter:


Socialnämnden
Intäkter för tillsynsavgifter enligt alkohollagen: 268 000 kronor



Tekniska nämnden
Intäkter för markupplåtelse till uteserveringar: 8 000 kronor



Kommunstyrelsen
Intäkter för arrenden till uteserveringar: 12 000 kronor

Beslutet medför att socialnämnden, tekniska nämnden och
kommunstyrelsen får en lägre intäkt än budgeterade medel. I enlighet med
revisorernas rådgivning är det brukligt att nämnden i ett sådant fall får
kompensation genom tilläggsbudget eller att kostnaden lyfts över på den
centrala finansförvaltningen. Oavsett väg är det viktigt att kostnaden
redovisas transparent i beslutsunderlaget och i efterföljande årsredovisning.
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Det är kommunledningskontorets bedömning att kostnaderna ska lyftas
centralt, då det är ett beslut som är av engångskaraktär samt att beslutet inte
bör drabba den enskilda nämnden.

Johan Lindberg
Kommundirektör
Handlingar i ärendet
1. Tjänsteutlåtande, Tillfällig nedsättning av vissa taxor och avgifter
under 2021 med anledning av pandemin
2. Socialnämndens beslut 2021-03-15 § 38
3. Socialkontorets tjänsteutlåtande, daterat 2021-02-22
4. Tekniska nämndens beslut 2021-02-24 §17
5. Tekniska kontorets tjänsteutlåtande, daterat 2021-02-10
6. Ordförandeförslag, Remiss om tillfällig nedsättning av vissa taxor
och avgifter under 2021 med anledning av pandemin, daterat 202102-05

Expedieras
Socialnämnden
Tekniska nämnden
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