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Tillfälligt borttagande av avgift för tillsyn enligt alkohollagen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd ska inte ta ut någon avgift för tillsyn enligt alkohollagen i
Vaxholms stad under 2021.

Sammanfattning
Pandemin har slagit hårt mot vissa branscher. Restaurangbranschen är särskilt utsatt till följd av
långtgående restriktioner riktade specifikt mot restauranger och serveringar. För att stötta företagen
och därmed minska risken för konkurser och högre arbetslöshet förslås en tillfällig avgiftsbefrielse under
2021 för tillsyn enligt alkohollagen.
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) förväntas få ett intäktsbortfall motsvarande ca
200 tkr till följd av borttagandet av tillsynsavgiften. Om kostnaden inte ryms inom SRMH:s budget sker
finansiering via kommunstyrelsens budget.

Ärendebeskrivning
Pandemin har på många sätt påverkat det lokala näringslivet. En del företag går bättre medan andra,
särskilt inom restaurangbranschen, har tappat en stor del av sina intäkter. Branschen har kraftigt
påverkats av lagstiftning samt de råd och rekommendationer som utfärdats. Läget har blivit än mer
kritiskt efter att förbudet om alkoholservering efter kl. 20:00 infördes och begränsningen om 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 att undvika att företagen går i
konkurs och att de anställda förlorar jobbet. Alkohollagen medger att kommunen avstår från att ta ut en
avgift för tillsynen. En tillfällig avgiftsbefrielse är ett sätt att stötta företagen i en mycket kritisk situation.
Åtgärden bedöms effektiv genom att den når fram till drabbade företag och inte kräver någon
omfattande administration.

Finansiering
Det finns totalt 35 verksamheter i Vaxholms stad som innehar serveringstillstånd i dagsläget. Att införa
tillfällig avgiftsbefrielse gällande alkoholtillsyn medför negativa ekonomiska konsekvenser för SRMH.
Alkoholtillsynen inbringade ca 200 tkr för Vaxholms del under 2020. Avgiften är omsättningsbaserad
utifrån verksamhetens alkoholomsättning föregående år. Då alkoholkonsumtionen kan antas ha minskat
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under 2020 kan tillsynsavgifterna därför bli lägre 2021. Intäktsbortfallet till följd av borttagandet av
tillsynsavgiften bedöms således vara något lägre än 200 tkr. Om kostnaden för intäktsbortfallet under
2021 inte ryms inom SRMH:s budget sker finansiering via kommunstyrelsens budget.
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