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§ 33 Diarienummer KS 2021/114

Åtgärder riktade till närings- och föreningslivet med anledning av 
Coronapandemin

Kommunfullmäktiges beslut

 Kommunfullmäktige beslutar om följande åtgärder;

Att taxa för upplåtelse av offentlig mark, samt kvarteret Saturnus, i Skara kommun Kf 
2000-09-18 inte ska tillämpas avseende del A. För försäljningsändamål (inkluderar 
uteserveringar och tillfälliga försäljningsstånd).
Att avgift för saluplats enligt föreskrifter för torghandel inom Skara kommun Kf 2006-
03-27, § 25, inte ska tillämpas.
Efterskänka ovanstående avgifter enligt ovan under 2021.
Förslagen på åtgärder ovan gäller under 2021.
Efterskänka de fasta och rörliga avgifterna för 2021, gällande verksamheter med 
stadigvarande serveringstillstånd i Skara kommun, enligt taxa för stadigvarande och 
tillfälliga serveringstillstånd för alkoholutskänkning (KF § 148 2017-12-11) 
Prövning och handläggning av inkomna ärenden och befogade klagomål kommer att 
faktureras med ordinarie betaltid för serveringstillstånd 
Sänka timtaxan med 50 % för 2021 gällande livsmedelskontroll för restauranger, catering 
och caféer.
Handläggning av befogade klagomål och uppföljande kontroll vid brister kommer att 
faktureras med ordinarier timtaxa

Kommunfullmäktige beslutar att nämnden för service och teknik erhåller en tilläggsbudget för år 
2021 på 50 000 kronor som finansieras från kommunens resultat.

Kommunfullmäktige beslutar att miljö och byggnadsnämnden erhåller en tilläggsbudget för år 
2021 på 345 000 kronor som finansieras från kommunens resultat.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen, KS 2021/114 överlämnade ärendet om åtgärder riktade till närings- och 
föreningslivet med anledning av Coronapandemin 2021 till nämnden för service och teknik samt 
miljö-och byggnadsnämnden för vidare beredning. Respektive nämnd har sedan återkommit med 
förslag till åtgärder. 
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Från nämnden för service och teknik föreslås;
Att taxa för upplåtelse av offentlig mark, samt kvarteret Saturnus, i Skara kommun Kf 
2000-09-18 inte ska tillämpas avseende del A. För försäljningsändamål (inkluderar 
uteserveringar och tillfälliga försäljningsstånd).
Att avgift för saluplats enligt föreskrifter för torghandel inom Skara kommun Kf 2006-
03-27, § 25, inte ska tillämpas.
Efterskänka ovanstående avgifter enligt ovan under 2021.
Förslagen på åtgärder ovan gäller under 2021.

Från miljö- och byggnadsnämnden för service och teknik föreslås;

Efterskänka de fasta och rörliga avgifterna för 2021, gällande verksamheter med 
stadigvarande serveringstillstånd i Skara kommun, enligt taxa för stadigvarande och 
tillfälliga serveringstillstånd för alkoholutskänkning (KF § 148 2017-12-11) 
Prövning och handläggning av inkomna ärenden och befogade klagomål kommer att 
faktureras med ordinarie betaltid för serveringstillstånd 
Sänka timtaxan med 50 % för 2021 gällande livsmedelskontroll för restauranger, catering 
och caféer.
Handläggning av befogade klagomål och uppföljande kontroll vid brister kommer att 
faktureras med ordinarier timtaxa

Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig om de ekonomiska konsekvenserna av ett eventuellt 
beslut och där angett att en tilläggsbudget totalt om 395 000 kronor kan finansieras inom 
kommunfullmäktiges beslutade budgeterade resultat. 

Detta ryms inom årets resultat och balanskravet. Kommunledningsförvaltningen anser vidare att 
respektive nämnd ska erhålla en tilläggsbudget för år 2021 som finansieras från kommunens 
resultat. Kommunledningsförvaltningen överlämnar sedan ärendet för beslut till 
kommunstyrelsen. 

Åtgärder föreslagna från nämnden för service och teknik

Nämnden för service och teknik bedömer det rimligt och skäligt att göra avvikelse från taxan för 
upplåtelse av offentlig mark gällande försäljningsändamål vilket inkluderar uteserveringar och 
tillfälliga försäljningsstånd enligt Taxa för upplåtelse av offentlig mark, samt kvarteret Saturnus i 
Skara kommun, KF 2000-09-18. Likaså gäller avgift för saluplats enligt föreskrifter för 
torghandel inom Skara kommun, KF 2006-03-27 § 25

Förslaget förutsätter även fortsättningsvis att tillstånd söks hos Polismyndigheten. 
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Beräknad minskad intäkt för service och teknik enligt ovan är 50 tusen kronor för 2021. I sitt 
yttrande anges att det är viktigt att det intäktsbortfall som påverkar nämnden för service och 
teknik kompenseras alternativt att en budgetavvikelse accepteras.

Åtgärder föreslagna från miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att det är rimligt och skäligt att göra avvikelser från 
taxan gällande serveringstillstånd och för timtaxan gällande livsmedelskontroll av restauranger, 
catering och caféer.

Regler om stöd till näringslivet finns i 2 kap. 8 § kommunallagen (KL). Enligt 2 kap 8§ första 
stycket KL får kommuner genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen. 
Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns synnerligare 
skäl för det, 2 kap 8§ andra stycket KL.

Den situation vi befinner oss i får betraktas som extraordinär, vilket också aktualiserar 
möjligheter att ”synnerliga skäl” enligt paragrafens andra stycke kan var uppfyllt när det gäller 
vissa typer av stöd, i vart fall om företaget tillhör en bransch som drabbats hårt av pandemin. Det 
finns också anledning att ha en differentierad bedömning i förhållande till viken typ av stöd det 
rör sig om.  Ett betalningsanstånd finns det sannolikt större utrymme att medge än en ren 
eftergift. Visserligen framgår av lagens förarbeten att det ska råda en restriktiv syn på 
kommunala stödinsatser gentemot enskilda företag. Det framhålls dock, när det gäller 
avgränsning av tillåtna insatser, att rättstillämpningen måste kunna anpassas till 
samhällsutvecklingen. Olika former av stöd till följd av Covid.19 bör således kunna ges ut utan 
att hinder av 2 kap 8§ KL. Som alltid blir det dock en bedömning från fall till fall.

Serveringstillstånd 

Verksamheter som har serveringstillstånd bedöms ha lidit stor skada på grund av inskränkt 
serveringstid som beslutats av regeringen. 

Skara kommun har 25 verksamhetsutövare med serveringstillstånd enligt alkohollagen per den 
2021-03-25.  Tillsynsavgifter för dessa verksamheter är; grundavgift som baseras på 
serveringsställets öppettider samt en tillsynsavgift som utgår ifrån årsomsättning av 
alkoholdrycker som redovisas i restaurangrapporten. Avgifterna varierar från ca 4000 kronor per 
år till ca 20 250 kronor. Totalt beräknas avgifterna för 2021 bli ca 225 000 kronor.

Tillsynen för serveringstillstånd sker av tillsynsenheten i samverkan i Lidköping (TIS). Ansvarig 
myndighet är Miljö- och byggnadsnämnden i Skara.

Livsmedel 

Miljö- och byggnadsnämnden har 49 registrerade livsmedelsverksamheter inom restaurangen, 
catering och caféområdet.  Avgifter för tillsyn av dessa är totalt 240 925 kronor. Avgifterna 
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varierar från 1150 kronor per år till 12 650 kronor per år för olika verksamheter beroende på 
riskklassning

Registrerade livsmedelsverksamheter ska kontrolleras och vara avgiftsfinansierad i enlighet med 
förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter (LAF) samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 
15 mars 2017 om offentlig kontroll av livsmedel. Kontrollmyndigheterna är skyldiga att ta ut en 
årlig avgift för kontrollen, 3 och 9 §§ i nämnda förordning. Denna avgift ska täcka de kostnader 
som myndigheten har för livsmedelskontrollen och ska betalas av den aktör som är föremål för 
kontrollen.  Avgifter som tas ut enligt direktivet får inte återbetalas förutom i de fall de har tagits 
ut felaktigt.

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)

Ylva Pettersson (M) med instämmande av Lars Berg (C): Bifall till kommunstyrelsen förslag.

Beslutsunderlag

Beslut KS 2021-03-10 § 61
Beslut KS 2021-04-27 § 106

Kommunsekreterare Christian Månssons tjänsteskrivelse 2021-04-19 åtgärder för ytterligare stöd 
till näringslivet

Ekonomichef Sören Anderssons yttrande 2021-04-23 åtgärder riktade till närings- och 
föreningslivet med anledning av Coronapandemin 2021

Beslut MBN 2021-04-20 § 59 Beslut om åtgärder riktade till närings- och föreningslivet med 
anledning av Coronapandemin 2021

Yttrande NST 2021-04-12 angående förslag till åtgärder riktade till näringslivet och 
föreningslivet 

Beslut KS 2021-03-10 § 44 Åtgärder riktade till närings- och föreningslivet med anledning av 
Coronapandemin 

Näringslivsstrateg Helena Nyman Fribergs tjänsteskrivelse 2021-03-02 Åtgärder riktade till 
närings- och föreningslivet med anledning av Coronapandemin 2021

Beslut BU 2021-02-24 § 33 Dialog om ytterligare stöd till näringslivet

Föreskrifter för torghandel inom Skara kommun, KF 2006-03-27 § 25

Taxa för upplåtelse av offentlig mark, samt kvarteret Saturnus i Skara kommun, KF 2000-09-18.

Beslutet ska skickas till

Omsorgsnämnden.


