Österåker
Tjänsteutlåtande
Näringsliv- och utvecklingsavdelningen
TiII

v

Datum
Dnr

Kommunstyrelsen

'

202I-OI-25, rev 202l-0I-28 rev 202I-04-I4

KS 202I/0020

nedsättning av vissa taxor och avgifter under 202I
anledning av pandemin
Tillfällig

med

Sammanfattning
Pandemin har slagit hårt mot Vissa branscher, särskilt mot företag verksamma inom restaurang och
hotell. För att stötta företagen och därmed minska risken för konkurser och en ännu högre
arbetslöshet föreslås en

tillfällig

avgiftsfrihet

under 2021 för serveringstillstånd och Vissa typer av
'

markupplåtelse.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen' föreslår Kommunfullmäktige besluta
1.

En

2.

En

3.

Beslutet

avgiftsfrihet för

tillfällig

ansökan och

tillsyn

av serveringstillstånd under 2021 införs.

tillfällig avgiftsfrihet för upplåtelse av allmän platsmark avseende kategorierna
marknader, kiosk och foodtruck, uteserveringar samt torgplats under 2021 införs.

om att 2021

tillfälligt

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsen
Uppdra

till

inte ta ut avgift ska

om budget 2022,

omprövas senasti samband med

planåren 2023

- 2024.

föreslås besluta

kommundirektörçn

att hitta finansiering

motsvarande 600 000 kronor.

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 när förbudet om alkoholservering efter kl 20.00 infördes och begränsningen på maximalt
4 personer per

inom

sällskap.

Merparten av de företag som kommunens tjänstemän
om en mycket allvarlig situation.

varit

i

kontakt

med

restaurang och hotell vittnar

Österåkers

kommun

|

|84 86 Åkersberga

|

Tel 08-540 BIO 00

|

Fax 08-540 BIO 20

|

kommun@osteraker.se
|

www.osteraker.se
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Österåker
Tjänsteutlåtande
Enligt

SCB

uppgick de svenska restaurangernas

jämfört

med samma

Viktig intäktskälla.

året.

70

2019

till

125 miljarder kronor.

19 procent under januari-september år 2020

period 2019. För nöjestcstautanger, pubar och barer är alkoholförsäljningcn en

Under 2019 stod alkoholen

December månads

totala försäljning

med

Totalt har restaurangernas försäljning minskat

för cirka 47

i

logiintäkter redovisas

till

av deras totala försäljning.

70 % jämfört med samma period förra
% för hotell Stockholms län och minus

med

logiintäkter för hotellbranschcn föll

Årsförändringen

°/o

minus 78

% för landet som helhet.

i

i Stockholms län. Av dessa är 14% verksamma
och restaurang den bransch som varslat näst flest antal
anställda under perioden mars-december, totalt 10 130 personer.

186

_000

personer är just nu korttidspcrmitterade

inom handel och

restaurang. Vidare är hotell

Förvaltningens slutsatser
På statlig nivå finns ett antal stödpaket för näringslivet. En stor utmaning har varit, och är fortsatt,
den långa handläggningstidcn. Vissa stöd har också varit tidsmässigt begränsade, exempelvis
.

hyresreduktionsstödet. Lokalt har vi ännu inte kunnat se några coronaeffekter på antalet konkurser.
gick 13 företag i konkurs medan motsvarande siffra för 2020 är 15 företag.

År 2019

Kommunen införde redan

mars månad 2020 olika typer av stödåtgärder riktade med det lokala
om förlängd betalningsfrist, kampanj för ”hemester”, presentkort
till kommunens personal och rådgivning. En fullständig lista Över de olika insatser som kommunen
initierat: finns på kommunens hemsida osteraker.se/naringsliv.
näringslivet.

i

Det har bland

För kvällsrcstaurangcr
ytterst allvarlig

rört: sig

med

alkoholservering och hotell är situationen,

och prognosen

för

2021 är inte god.

En

med något enstaka undantag,
som kommunen kan

ytterligare åtgärd

genomföra

för att underlätta för företagi denna exceptionella situation är en tillfällig avgiftsbefrielse
under 2021 inom områdena serveringstillstånd och Vissa kategorier av upplåtelse av allmän

platsmark.

Enligt 8 kapitlet 10 §

i

Alkohollagcn

serveringstillstånd enligt grunder
avgift för

den

Kommunen

tillsyn

som

kommunerna

i

kontakt

under 2021 inte

att själva

kommunen måste

ta lit

som

kommunen

beslutas av

prövning av ansökan om
Kommunfullmäktige. Kommunen får även
ta ut avgift för

bedrivs enligt 9 kapitlet Alkohollagen av den

har även varit

avgiftsbefrielse

får

bedöma
en

som

med Länsstyrelsen för att säkerställa att en tillfällig
mot lagen. Länsstyrelsen meddelar att det är upp

strider

avgifternas storlek.

avgift.

Det

finns

Det

även andra

ta ut

har serveringstillstånd.

till

finns inget krav enligt alkohollagen att

kommuner som

har

fattat ett

liknande beslut

för att hjälpa branschen.

I

och med

att

det

markupplåtelse

budget 2021 räknas

i

kommer

tekniska

med Vissa intäkter inom områdena

nämnden

serveringstillstånd

och

respektive miljö- och hälsoskyddsnämnden ha minskade

intäkter för handläggning

och tillsyn motsvarande cirka 600 000 kronor. Miljö och
hälsoskyddsnämnden har budgeterat intäkter om 403 000 kronor i tillsynsintäktcr (fasta) och 159
000 kronor (rörliga) för Olika typer av serveringstillstånd inklusive kunskapsprov.

Taxan

för upplåtelse av allmän platsmatk

Österåkers

kommun

|

I84 86 Åkersberga |Te|08-540

avseende de olika kategorierna uppgår

8I000

|

Fax 08-540 BIO 20

|

kommun@osteraker.se
|

till

följande belopp:

www.osteraker.se
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Österåker
Tjänsteutlåtande
Marknader, ñlminspclning,
Kiosk, foodtruck, gatukök

tivoli,

event m.m.

'

mm.

2 500 kronor
21 500-43 000 kronor

Utcscrveringar

155 kr/ kvm

Torgplats

510-9 150 kronor

Tidigare beredning
På Kommunfullmäktiges sammanträde den

8

mars beslutades

Miljö- och hälsoskyddsnämnden samt Tekniska

nämnden

att

ärendet skulle äterrcrnitteras

för beredningi enlighet

till

med

kommunallagcns bestämmelser.
Ärendet har därefter behandlats på Miljö- och hälsoskyddsnämnden den 20
Tekniska nämnden den 13 april 2021.

april

2021 samt

\

Bilagor

\

Tjänsteutlåtande Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2021-04-20 (MI-IN 2021 / 41. 8-0120)

Tjänsteutlåtande Tekniska

nämnden 2021-04-13 (TN 2021 / 0068)

Staffan Erlandsson

Kristina Eineborg
\

Kommundirektör

Näringslivs- och utvecklingsdircktör

Expedietas
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Österåkers

kommun

I84 86 Åkersberga
|

|

Tel 08-540 810 00

|

Fax 08-540 BIO 20

|

kommun@osteral<er.se

|

www.osteraker.se
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Signerad med: Anställda
Signerad av: Staffan Erlandsson. Kommundirektör
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Signerad med: Anställda
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Österåker
Tjänsteutlåtande
Österåkers
Miljö-

kommun

och hälsoskyddsavdelningen

Till

Miljö-

och hälsoskyddsnämnden

Datum: 202I -03-26
MH N-202I-4I 8-0l 2

Ärendenr:

Tillfällig

med

nedsättning av vissa taxor och avgifter under 202!

anledning av pandemin

Sammanfattning
Den rådanade Coronapandemin

har drabbat

hårt drabbade ärfrämst restauranger

med

komm1men

serveringställen. Särskilt

servering och klubbverksamhet kvälls tid

och restauranger inom hotell- och konferensbmnschen. För att stötta företagen och
därmed minska risken för konkurser föreslås en tillfällig avgiftsfrihet under 2021
inom området serveringstillstånd.
Beslutsförslag

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå

Kommunfullmäktige besluta

En

0

tillfällig

avgiftsfrihet för

ansökan och

tillsyn

av serveringstillstånd under'

2021 införs
0

Beslutet

om att 2021

tillfälligt

med Kommunfullmäktiges

inte ta ut avgift ska

beslut

omprövas senast i samband

om budget 2022, planåren 2023 - 2024.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 8 mars 2021 att remittera ärendet om ?WW/lig
rzødxättøziøg av vissa taxor 00/2 “gi/?er under 2027 med anledning aøpmzdmin till Miljö- och
hälsoskyddsnämnden och Tekniska nämnden för beredning i enlighet med
Kommunallagens bestärmnçlser. Kommundirektören uppdras att hitta finansiering
motsvarande 600 000 kronor. Ärendet har ursprungligen beretts av
näringslivsavdelningen.

Den

rådanade Coronapandemin har på många

påverkat det lokala näringslivet.

sätt

medan andra

Vissa företag, även serveringställen går mycket bra

betydande del av sina

intäkter. Särskilt hårt

har tappat en

drabbade är främst restauranger

servering eller klubbverksamhet kvällstid och restauranger

inom

hotell-

med

och

konferensbmnschen. Serveringställena har påverkats både av ny tillfällig lagstiftning
införts, ibland med mycket kort varsel. Läget
blev än mer kritisk när bestämmelserna om att: samtliga serveringsställen måste

och de råd och rekommendationer som
avsluta

och stänga verksamheten senast klockan 20.30 infördes. Till detta gäller att
sitta fyra personer per bord och att det ska vara minst en meter

det maximalt får

Miliö-

och hälsoskyddsavdelningen

l

I84 86 Åkersberga [Tel 08-540 BIO 00

|

mIlloskydd@osteraker.se

|

www.osteraker.se

2
mellan sällskapen. Ytterligare begränsningar har införts för serveringsställen

en

köpcentrum eller liknande) och som
maximalt en person per sällskap och bord.

del av en handelsplats (butik,

entré

dessa

i

fall

'Många av de

gäller

som

företag

miljö-

om

en mycket

restaurangernas försäljning minskat

med samma

i

till

med

med inom restaurang och
SCB uppgick de svenska

kontakt

allvarlig situation. Enligt

restaurangernas totala försäljning 2019

jämfört

är

och hälsoskyddsavdclningcns och

näringslivsavdelningens tjänstemän har varit
hotell vittnar

som

inte har en egen

125 miljarder kronor. Totalt har

19 procent under januari-september år 2020

period 2019. För nöjcsrestaumnger, pubar och barer är

alkoholförsäljrüngen en viktig intäktskälla.

Avdelningens slutsatser
På statlig nivå finns ett antal stödpaket

för näringslivet. En stor utmaning har varit,
den långa lmndläggningstiden. Vissa stöd har också varit tidsmässigt
begränsade. Lokalt i Österåker har Vi ännu inte kunnat se några coronaeffekter på
antalet konkurser. År 2019 gick 13 företag i konkurs medan motsvarande siffra för
2020 är 15 företag. Bedömningen är dock att även 2021 kommer att bli kritiskt.

och

är fortsatt,

Kommunen införde redan
lokala näringslivet.

i

mars 2020 olika typer av stödåtgärdcr riktade till det
rört sig om förlängd betalningsfrist, kampanj för

Det har bland

till kommunens personal och rådgivning. En fullständig lista
som kommunen initierat finns på kommunens hemsida

”hemcsterñ presentkort
över de olika insatser

osteraker.se/naringsüv.

För aktörer verksamma inom restaurang och hotell är situationen, med något enstaka
undantag, ytterst allvarlig och prognosen för 2021 är inte god. En ytterligare åtgärd
som kommunen kan genomföra för att underlätta för företagi rådande situation är
en tillfällig avgiftsbefrielse under 2021 inom området serveringstillstånd.
Enligt 8 kapitlet 10 §

i

Alkohollagen

får

kommunen

ta ut avgift för

prövning av

om serveringstillstånd enligt grunder som beslutas av Kommunfullmäktige.
Kommunen får även ta ut avgift för den tillsyn .som bedrivs enligt 9 kapitlet
ansökan

Alkohollagen av den

som

har serveringslillstånd.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har även variti kontakt
säkerställa att en

tillfällig

Länsstyrelsen meddelar
storlek.

Det

nvgiftsbefrielse

att

det är

upp

till

under 2021

kommunerna

finns inget krav enligt alkohollagen att

Det ñnns även andra kommuner som har
branschen.

I

och med

seweringstillstând

och

att

fattat ett

deti budget 2021 räknas

med

Länsstyrelsen för

att

kommunen måste

ta ut

en

avgift.

liknande beslut för att hjälpa

med vissa

intäkter

inom området

kommer miljö- och hälsoskyddsnämnden ha minskade

intäkter för

motsvarande cirka 560 000 kronor. Miljö och
hälsoskyddsnämnden har budgeterat intäkter om 403 000 kronori tillsynsintäkter
l'1m'1dläggning

(fasta)

tillsyn

och 159 000 kronor

kunskapsprov.

(rörliga) för olika Lyper

att

mot lagen.
själva bedöma avgifternas

inte strider

av serveringstillstånd inklusive

'

Tidigare beredning
'1.

Kommunfullmäktige 2021-03-08,

2.

Kommunstyrelsens 2021-02»08,

§ 2:9

§ 2:12

Bilagor
1.

Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-08,
och bilagor.

L/

Maria Lindström
Miljö- och hälsoskyddschef

Expedietas:

Kommunstyrelsens
Akt
\

kansli

§ 2:9, inklusive tjänsteutlåtande

Österåker
Tjänsteutlåtande
SamhälIsbyggnadsförvaltningen

Till

Tekniska nämnden

Datum 202I›03-I8

TN

Dnr

202 /0068
I

nedsättning av vissa taxor och avgifter under 202I

Tillfällig

med

'

anledning av pandelmin

Sammanfattning
Pandcmin har
hotell.

För

slagit hårt

mot Vissa

företagen och

att stötta

arbetslöshet föreslås en

tillfällig

branscher, särskilt

därmed minska

avgiftsfrihet

mot

verksamma inom restaurang och

företag

och en ännu högre
under 2021 för serveringstillstånd och Vissa typer av
risken för konkurser

markupplåtelse.

Beslutsförslag

Tekniska nämnden
1.

En

tillfällig

föreslår

Kommunstyrelsen

avgiftsfrihct för upplåtelse

föreslå

Kommunfullmäktige besluta

av allmän platsmark avseende kategorierna marknader,

kiosk och foodtruck, uteserveringar samt torgplats under 2021 införs.

2.

Beslutet

om att 2021

tillfälligt

Kommunfullmäktiges beslut
3.

Omedelbar

inte ta ut avgift ska

omprövas senast i samband med

om budget 2022, plan 2023 - 2024.

\

justering av ärendet.

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 när förbudet om alkoholservering efter kl 20.00 infördes och begränsningen på maximalt
4 personer per sällskap. Merparten av de företag

inom restaurang och
Enligt

SCB

hotell vittnar

uppgick de svenska restaurangernas

jämfört

med samma

året.

70

för landet

Österåkers

som

kommun

|

kontakt

med

2019

till

125 miljarder kronor.

19 procent under januari-september år 2020

för cirka 47›

logiintäkter för hotellbranschen föll

Årsförändringcn

0/0

i

period 2019. För. nöjesrestaurangcr, pubar och barer är alkoholförsäljningen en

Under 2019 stod alkoholen

December månads

totala försäljning

med

Totalt har restaurangernas försäljning minskat

viktig intäktskälla.

som kommunens tjänstemän varit

om en mycket allvarlig situation.

.i

logiintäkter redovisas

till

% av deras totala försäljning.

med

minus 78

70

°/0

°/o

jämfört

för hotell

i

med samma period

Stockholms

län

förra

och minus

helhet.

I84 86 Åkersberga |Te| 08-540 BIO 00

|

Fax08-540 SID 20
|

I<ommun@osteraker.se
|

www.ostemker.se
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Österåker
Tjänsteutlåtande
186 000 personer är

inom handel och

nu korttidspermitteradc i Stockholms län. Av dessa är 14% verksamma
restaurang. Vidare är hotell och restaurang den bransch som varslat näst Hest antal
just

anställda under perioden mars-december, totalt 10 130 personer.

Förvaltningens slutsatser

Kommunen införde

redan

i

mars månad

olika typer

av stödåtgärder riktade

med

det lokala

Det har bland rört sig om förlängd betalningsfrist, kampanj för ”hemester”, presentkort
kommunens personal och rådgivning. En fullständig lista över de olika insatser som kommunen

näringslivet.
till

initierat finns

på kommunens hemsida osteraker.se/naringsliv.

För aktörer verksamma inom restaurang och hotell är situationen, med något enstaka undantag,
ytterst allvarlig och prognosen för 2021 är inte god. En ytterligare åtgärd som kommunen kan
genomföra för att underlätta för företag i denna exceptionella situation är en tillfällig avgiftsbcfrielse
under 2021 inom områdena serveringstillstånd och Vissa kategorier av upplåtelse av allmän
platsmark.
I och med att det i budget 2021 räknas med vissa intäkter inom området markupplåtelse
kommer
Tekniska nämnden ha minskade intäkter för handläggning motsvarande cirka 100 000 kronor.
Taxan för upplåtelse av allmän platsmatk avseende de olika kategorierna uppgår till följande belopp:

Marknader, ñlminspelning,
Kiosk, foodtruck, gatukök

tivoli,

event

mm.

2 500 kronor

mm.

21 500-43 000 kronor

Uteservering-ar

155 kr/ kvm
510-9 150 kronor

Torgplats

Tidigare beredning
Ärendet har behandlats

nämnden

Per

-

Bitr.

i

KF den 2021-03-08, KF

respektive Miljö-

§ 2:9

och

återremitterats för att beredas

i

Tekniska

och hälsoskyddsnämnden.

Olof Kroon

Anna Anderman

samhällsbyggnadschef

Avdelningschef Infrastruktur och anläggning

Expedieras
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
.Miljö-

och hälsoskyddsnämnden

Österåkers

kommun

|

I84 86 Åkersberga [Tel 08-540 BIO 00
|

Fax 08-540 810 20

|

kommun@osteral<er.se

|

www.osteraker.se
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