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Eftergift av tillsynsavgift 2021 serveringstillstånd
Förslag till beslut
1. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att fatta följande beslut. Kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige medger att socialnämnden efterger 2021 års
tillsynsavgift för serveringstillstånd för att mildra effekterna av Coronapandemin.
2. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt beslutspunkt 1 beslutar
socialnämnden att efterge tillsynsavgifterna för 2021.

Sammanfattning
De verksamheter som driver restaurangrörelse med alkoholservering har drabbats hårt av
restriktioner under pandemin. För att mildra effekterna av Coronapandemin föreslås att
2021 års tillsynsavgift för serveringstillstånd ska efterges. Beslutet måste fattas av
kommunfullmäktige på förslag från kommunstyrelsen. Under förutsättning att
kommunfullmäktige fattar det föreslagna beslutet beslutar socialnämnden att efterge
tillsynsavgifterna. Förslaget bedöms inte strida mot reglerna i kommunallagen.

Ärendet
Socialnämnden har enligt reglementet ansvar för handläggning och tillsyn av
serveringstillstånd. Tillsynsavgiften består dels av en fast avgift dels av en rörlig avgift
baserad på den årliga omsättningen av alkoholdrycker.
Coronapandemin har slagit hårt mot hela världen med många olika följder. Till julen
2020 beslutades det om restriktioner som innebar att all servering måste upphöra från
och med klockan 20:00 och endast sittande servering om maximalt fyra gäster per
sällskap tilläts. Dessa restriktioner gjorde det svårt för restaurangverksamheter. De hade
färre gäster samtidigt som det var personalkrävande att se till att verksamheten kunde
följa restriktionerna och covid-19 lagen. I juli 2021 släppte man på serveringstiderna och
det blev möjligt att servera under de tider man hade i sitt serveringstillstånd sedan
tidigare, men fortsatt sittande servering samt att man höjde till max 8 personer per
sällskap. Alla serveringsställen har dessutom omfattats av covid-19 lagen och behövt se
till att serveringsställen möblerats om så att avstånd mellan bord och sällskap kunnat
hållas. Restriktionerna har inte gjort det möjligt för verksamheterna att minska så mycket
på sin personalstyrka i förhållande till minskat gästantal då restriktionerna i sig krävt mer
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personal. Idag brottas alla verksamheter med stora tapp av personal och att det är svårt
att hitta så väl ny personal som att locka gammal tillbaka. Detta medför att många
restauranger ännu inte är tillbaka på de nivåer av antal gäster de hade innan pandemin då
det råder personalbrist.
Kommunen behöver inte ta ut avgifter för sin tillsyn enligt alkohollagen, men har
möjlighet att göra det enligt 2 kap 5 § kommunallagen (2017:725). Däremot finns ett krav
på likabehandling i kommunallagen som innebär att kommunen ska behandla sina
medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat (2 kap. 3 §
kommunallagen). Om kommunen väljer att inte ta ut en tillsynsavgift är det alltså viktigt
att Nackaborna behandlas lika och att de sakliga skälen för beslutet redovisas.
Objektivitetsprincipen gäller också för den kommunala verksamheten och innebär att
beslut inte får fattas på godtyckliga grunder. Risken för godtyckliga beslut minimeras då
Nackaborna likabehandlas på sakliga grunder. Eftersom förslaget är att tillsynsavgiften
efterges för hela gruppen verksamhetsutövare med serveringstillstånd är bedömningen
att eftergiften inte är ett individuellt riktat stöd till näringsidkare och att det därför inte
krävs synnerliga skäl. Alla med serveringstillstånd betalar förutom tillsynsavgift för
alkoholservering bland annat tillsynsavgift för livsmedelsregistrering, sophämtning,
fettavskiljning och köldmedia. Ingen av dessa tillsynsavgifter har eftergetts.
Förslaget till beslut innebär att kommunfullmäktige beslutar om att medge att
socialnämnden den årliga tillsynsavgiften i sin helhet för samtliga näringsidkare med
alkoholtillstånd i Nacka avseende året 2021.

Ekonomiska konsekvenser
Utifrån en uppskattning från tidigare års debitering av tillsynsavgifter samt nytillkomna
verksamhetsutövare under 2021 bedöms den intäkten som skulle ha debiterats till cirka
en miljon kronor. Den ekonomiska konsekvensen för socialnämnden blir att
nettokostnaden ökar med cirka 800 tusen kronor för 2021. Bedömningen är att detta inte
ryms inom ramen för socialnämndens budget för 2021.

Konsekvenser för barn
Beslutet bedöms inte ha några konsekvenser för barn.
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