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Kommunstyrelsen

Åtgärder för att minska de negativa effekterna av
Coronapandemin specifikt till företag som bedriver
restaurang, pizzeria, hotell, café och bryggeri.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
Utbetalning av stöd motsvarande avgiften för livsmedeltillsyn och
serveringstillstånd för år 2021 till de företag som bedriver restaurang, pizzeria,
hotell, café eller bryggeri.

Ärendet
Bakgrund
De fortsatta restriktionerna kopplat till coronaviruset slår hårt mot företag inom
besöksnäringen exempelvis restaurang och boende. Kundunderlaget minskar och
är för vissa verksamheter obefintligt sedan en tid tillbaka. Samtidigt har företagen
kostnader för kommunens avgifter för tillsyn. Det är staten som har ansvaret för
näringslivsåtgärder, men kommunen kan genom riktade åtgärder stötta de delar
som drabbats hårt av pandemin och därmed bidra till framtidshopp och tillit inför
framtiden.
Kommunen har sedan mars 2020 kommunicerat flera åtgärder som vidtagits för att
minska pandemins effekter på det lokala näringslivet. Genomförda åtgärder
kommuniceras via kommunens hemsida. Exempelvis har socialnämnden beslutat
om att inte belasta företagen med avgifter för tillsyn kopplat till servering av alkohol
eller försäljning av tobak första halvåret 2021. Tekniska nämnden har beslutat om
att ta bort avgifter för markupplåtelse för uteserveringar och torghandel under
2021. De har också beslutat om förlängd säsong för uteserveringar.

Ärendets beredning
I beredning har näringslivsavdelningen och kansliet på
kommunledningsförvaltningen deltagit, samt miljö- och byggnadsförvaltningen.
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Kommunledningsförvaltningens bedömning
Livsmedelskontroll utförs för att säkerställa säkra livsmedel och en hög skyddsnivå
för konsumenterna. Kommunen är skyldig enligt lag att ta ut en årlig avgift för
livsmedelskontrollen och denna avgift ska täcka de kostnader som
kontrollmyndigheten har för kontrollen. Det är alltså inte möjligt för miljö- och
byggnadsnämnden att sänka eller att avstå från att ta ut tillsynsavgifter.
Livsmedelskontrollen är klassad som en samhällsviktig verksamhet av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och utförs därför i samma
omfattning som under normala omständigheter.
Ett sätt att stödja företag som har tillsynsavgifter och är speciellt drabbade av
pandemins effekter är att betala ut ett stöd som motsvarar beloppet för
tillsynsavgiften. I beredningen av ärendet har förvaltningen tittat på Gävle och
Helsingborgs kommun som infört detta stöd. Stödet kan betalas ut automatiskt
utan ansökningsförfarande från företaget. Livsmedelagstiftningen delar in
verksamheter i olika grupper enligt en riskmodell. Denna indelning har använts
som grund för att bestämma vilka verksamheter som föreslås vara berättigade till
stödet. Kommunledningsförvaltningen ha gjort en bedömning av vilka grupper som
är mest drabbade av pandemins effekter och föreslår att dessa ersätts under 2021
med ett stöd motsvarande tillsynsavgiften. De utvalda grupperna framgår av bilaga
1.
Ekonomiska konsekvenser
Totalt är kommunens tillsynsavgifter för livsmedelskontroll knappt 1,5 Mkr.
Tillsynsavgifterna för de utvalda verksamheterna är cirka 790 kkr. Stödet föreslås
att betalas ut under 2021 och blir då en obudgeterad engångskostnad som
belastar kommunledningsförvaltningen.
Miljömässiga konsekvenser
Ingen påverkan.
Sociala konsekvenser
Inte utrett.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-30
Bilaga 1, Sammanställning av verksamhetstyper och avgifter.
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Beslut skickas till:
Kommunledningsförvaltningen, Miljö- och byggnadsförvaltningen för åtgärd
Svenskt näringsliv, Företagsföreningen i Enköping. för kännedom

