
 
 

 
   KALLELSE 1 (1)  

 2021-04-21  
 
Sammanträde med kommunstyrelsen 
Tid: Torsdag den 22 april 2021, kl 15.40 
Plats: Mötet äger rum via Zoom.  
Ordförande: Klas Bergström (M) 
Sekreterare: Siobhán Górny  

Slutet sammanträde 
För att följa rekommendationerna om att undvika smittspridning deltar kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare på distans. Sammanträdet är därför slutet av säkerhetsskäl.  
 

Föredragningslista    
 

  Dnr 

1. Upprop   

2. Justering   

3. Godkännande av dagordning   

 Beslutsärenden   

4. Revidering av mål och budget 2021 med anledning av 
pandemin Covid-19 

KS-2021/222 

5. Revidering av miljöenhetens taxor avseende avgifter 
för tillståndsprövning och tillsyn gällande 
serveringstillstånd m.m.  

KS-2021/314 
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 Ordförandeförslag 
2021-04-21 

Diarienummer 
KS-2021/222 

   

 

Kommunstyrelsen 

Revidering av mål och budget 2021 med anledning av pandemin 
Covid-19 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut till kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige utökar budgeterade skatteintäkter med 3 miljoner kronor enligt tabell 
i ordförandeförslag daterat 2021-04-21 och disponerar dem för särskilda Covid-19 
satsningar. 

2. 750 tkr av KS Särskilda satsningar Covid19 utgör ersättning till bygg- och miljönämnden 
för intäktsbortfall för miljöenhetens tillsynsavgifter 2021, exempelvis gällande 
serveringsställen enligt trängsellagen samt yrkesmässig hygienisk verksamhet.  

3. Kommunfullmäktige uppdrar kommunstyrelsen att använda 127 tkr från KS Särskilda 
satsningar Covid19 för att återbetala eller efterskänka erlagda tillsynsavgifter för 
serveringstillstånd under 2020. 

4. Beslutet justeras omedelbart.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av pandemin Covid-19 finns det behov att göra särskilda satsningar för att 
stödja det lokala samhället såsom föreningsliv och näringsliv. Totalt erhåller 
kommunstyrelsens 3 miljoner kronor för särskilda satsningar som finansieras av högre 
skatteintäkter. 
 
Ordförandeförslaget har förnyats med mer specifika beslutsformuleringar om hur pengarna 
som avsätts för Covid-19 satsningarna ska disponeras för att insatserna ska möta faktiska 
behov och ge effekt för drabbat näringsliv. Det som föreslås är att sätta ner eller efterskänka 
miljöenhetens tillsynsavgifter under 2021 för drabbade branscher, exempelvis 
serveringsställen enligt trängsellagen samt yrkesmässig hygienisk verksamhet. 
Beslutspunkten om ersättning till bygg- och miljönämnden för intäktsbortfall 2021 läggs till 
med hänvisning till bygg- och miljönämndens beslut den 20 april (BMN-2021/101). 
 
Bakgrund 
I februari 2021 erhöll kommunen en ny skatteprognos som förbättrar kommunens 
skatteintäkter med drygt 10 miljoner kronor, förslaget är att utöka budgetramen genom att 
höja de budgeterade skatteintäkterna med 3 miljoner kronor och nyttja dem för särskilda 
satsningar i spåren av pandemin Covid-19. Budgetposten särskilda satsningar Covid19 läggs 
under kommunstyrelsens finansförvaltning. Avsatta medel får disponeras för åtgärder som 
bara leder till engångskostnader. Medlen föreslås användas till stöd för föreningsliv, 
näringsliv samt ungdomssatsningar. Exempel på satsningar kan vara åtgärder inom 
serveringstillstånd, feriejobb, Rookie Startups, aktivitetspengar inom ungdomsverksamheten, 
medel till föreningslivet, sommarrondering samt CRUSH Covid.  
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Finansförvaltningen Kommunstyrelsen Budget 
2021 

Rev 
Budget  

2021 

INTÄKTER    

Kommunalskatt*  1 059 481 1 062 481 

Inkomstutjämning 28 431 28 431 

Kostnadsutjämning 60 257 60 257 

Regleringsavgift/strukturbidrag 41 431 41 431 

Lss-utjämning -35 101 -35 101 

SUMMA skatter, bidrag och kommunaleko.utjämning 1 154 499 1 157 499 

Fastighetsavgift 36 141 36 141 

    

Exploatering – vinst 44 000 44 000 

Statsbidrag maxtaxa 6 000 6 000 

PO-pålägg (intern) 160 921 160 921 

SUMMA exploatering, avgifter och övrigt 210 921 210 921 

    

KOSTNADER    

Kommunbidrag/nettokostnad -1 220 732 -1 220 732 

KS medel för bokslutsreglering & medel vid investering -2 500 -2 500 

Reservation nämnder aktiv personalpolitik åren efter -1 525 -1 525 

KS Särskilda satsningar Covid19 0 -3 000 

KS Prioriterat -8 260 -8 260 

KS skola 1:1 (datorer) -5 750 -5 750 

Arbetsgivaravgifter  -119 180 -119 180 

Årets intjänade individuella del -25 086 -25 086 

Pensionsförsäkringsavgifter -7 070 -7 070 

Övriga pensionskostnader -505 -505 

Löneskatt  -8 080 -8 080 

Arbetsmiljöfonden 0 0 

Pensionsutbetalningar -7 900 -7 900 

Övrigt    

SUMMA KOSTNADER -1 406 588 -1 409 588 

    

FINANSIELLA intäkter & kostnader    

Internränta 3 000 3 000 

Utdelning (KFAB; AFAB; Kommuninvest) 10 000 10 000 

Externa finansiella intäkter 4 100 4 100 

Externa finansiella kostnader -750 -750 

SUMMA FINANSNETTO 16 350 16 350 

    

ÅRETS RESULTAT 11 323 11 323 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Den föreslagna utökningen i mål och budget 2021 är möjlig genom ökade skatteintäkter och 
resurserna får endast används för engångskostnader. Ärendet har på kort sikt en neutral 
ekonomisk konsekvens (ingen påverkan på det budgeterade resultatet), men bedöms på 
längre sikt ge positiva hållbara effekter. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Ordförandeförslag daterat 2021-04-21 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Bygg- och miljönämnden 
Miljöchef 
Ekonomichef 
 

 
 
 
 

Klas Bergström 

Kommunstyrelsens ordförande
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Beslutet berör alla kommunens invånare och därmed även barnen. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

En budget innehåller alltid politiska prioriteringar och barnens behov har beaktats på 
liknande sätt som övriga målgrupper. De särskilda satsningarna bedöms i hög grad riktas 
mot barn och ungdomar. 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

Vid fördelning av kommunala skattemedel står alltid intressen mot varandra, men fördelning 
av resurser måste vägas mot lagstiftning och politisk ambitionsnivå och budgeten bedöms 
uppfylla rimlig grad av tilldelning till verksamheter riktade mot barn. 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 
Barns åsikter har representerats av politiken och kommunala tjänstemän som under 
budgetprocessen påvisat behov, jämförelser och skillnader mellan olika verksamheter. 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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  Bygg- och 
miljönämnden 
 

PROTOKOLL 13 (13)  

Sammanträdesdatum  

2021-04-20  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 51   Dnr: BMN-2021/101 

 

Ersättning för inkomstbortfall 2021 
 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämndens förslag till beslut till kommunfullmäktige: 

1.  750 tkr av kommunstyrelsens Särskilda satsningar Covid19 utgör ersättning till bygg- och 
miljönämnden för intäktsbortfall för miljöenhetens tillsynsavgifter 2021, exempelvis gällande 
serveringsställen enligt trängsellagen samt yrkesmässig hygienisk verksamhet.  

2.  Beslutet justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Påverkan av pandemin och medföljande restriktioner är stor och de ekonomiska effekterna 
är påtagliga hos företag i flera branscher. Bygg- och miljönämnden har uppmärksammat att 
kommunstyrelsen tagit beslut att föreslå kommunfullmäktige att avsätta 3 miljoner kronor för 
att i spåren av pandemin göra särskilda engångssatsningar under 2021 för att stödja det 
lokala samhället (KS-2021/122).  
 
En insats som till synes möter faktiska behov och ger effekt för drabbat näringsliv är att sätta 
ner eller efterskänka miljöenhetens tillsynsavgifter under 2021 för drabbade branscher, 
exempelvis serveringsställen enligt trängsellagen samt yrkesmässig hygienisk verksamhet.. 
För att klara budgeterat resultat behöver bygg- och miljönämnden ersättning för 
intäktsbortfall 2021 och uppmanar därför kommunstyrelsen att ta ett förnyat beslut om 
pengar till särskilda satsningar där ersättning till bygg- och miljönämnden för inkomstbortfall 
2021 tas med.   
 

Underlag för beslut 
Ordförandeförslag daterat 2021-04-16, reviderat 2021-04-19 
 
Gabriel Winter, miljöchef, föredrar ärendet. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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  Bygg- och 
miljönämnden 
 

PROTOKOLL 12 (13)  

Sammanträdesdatum  

2021-04-20  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 50   Dnr: BMN-2021/97 
 

Revidering av miljöenhetens taxor avseende avgifter för tillståndsprövning och tillsyn 
gällande serveringstillstånd m.m.  

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämndens förslag till beslut till kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att om det finns särskilda skäl med hänsyn till 
verksamhetens art, omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga 
omständigheter, får bygg- och miljönämnden sätta ner eller efterskänka avgift enligt 
nedanstående taxorna: 

Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt Alkohollagen m.m., fastställd av 
kommunfullmäktige 2017-11-29 § 163 (KS-2017/559) 

Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt Lagen om tobak och liknande produkter 
(2018:2088), fastställd av kommunfullmäktige 2019-05-22 § 70 (KS-2019/360). 

Bygg- och miljönämnden beslutar för egen del:  

2. Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering av paragrafen. 

Sammanfattning av ärendet 
För att möjliggöra en hantering av bygg- och miljönämndens taxor i enlighet med 
likställighetsprincipen föreslås ett tillägg i taxorna inom tillsynsområdena som flyttades över 
från kommunstyrelsen till bygg- och miljönämnden under 2020. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-04-12 
Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt Alkohollagen m.m., fastställd av 
kommunfullmäktige 2017-11-29 § 163 (KS-2017/559) 
Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt Lagen om tobak och liknande produkter 
(2018:2088), fastställd av kommunfullmäktige 2019-05-22 § 70 (KS-2019/360) 

 

Gabriel Winter, miljöchef, föredrar ärendet. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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Handläggare 
Gabriel Winter 
Miljöchef 

Tjänsteskrivelse 
2021-04-12 

Diarienummer 
BMN-2021/97 

   

 

Bygg- och miljönämnden 

Revidering av miljöenhetens taxor avseende avgifter för 
tillståndsprövning och tillsyn gällande serveringstillstånd m.m. 

 
Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämndens förslag till beslut till kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att om det finns särskilda skäl med hänsyn till 
verksamhetens art, omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga 
omständigheter, får bygg- och miljönämnden sätta ner eller efterskänka avgift enligt 
nedanstående taxorna: 

Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt Alkohollagen m.m., fastställd av 
kommunfullmäktige 2017-11-29 § 163 (KS-2017/559) 

Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt Lagen om tobak och liknande 
produkter (2018:2088), fastställd av kommunfullmäktige 2019-05-22 § 70 (KS-
2019/360). 

Bygg- och miljönämnden beslutar för egen del:  

2. Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering av paragrafen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
För att möjliggöra en hantering av bygg- och miljönämndens taxor i enlighet med 
likställighetsprincipen föreslås ett tillägg i taxorna inom tillsynsområdena som flyttades över 
från kommunstyrelsen till bygg- och miljönämnden under 2020. 
 
Bakgrund 
Under 2020 flyttades över ansvaret för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622), 
lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) samt lagen (2009:730) om handel med 
vissa receptfria läkemedel från kommunstyrelsen till bygg- och miljönämnden. 
Bygg- och miljönämndens övriga taxor som har bäring på miljö, hälsa och livsmedel 
innehåller en paragraf som gör att nämnden har möjligheten till att sätta ner eller efterskänka 
avgifter enligt relevant taxa om det föreligger särskilda skäl. Taxorna kopplade till 
tillsynsområdena som flyttades över under 2020 har ingen sådan paragraf. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Det finns inga direkt ekonomiska konsekvenser kopplade till förslaget. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-04-12 
Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt Alkohollagen m.m., fastställd av 
kommunfullmäktige 2017-11-29 § 163 (KS-2017/559) 
Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt Lagen om tobak och liknande produkter 
(2018:2088), fastställd av kommunfullmäktige 2019-05-22 § 70 (KS-2019/360) 

 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
 

 
 
Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Beslutet rör sig om var inom organisationen en viss typ av beslut får tas. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Handläggare  KS-2017/559 
Annegret Stackenström 
Alkoholhandläggare 
 
 
 
 

Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen m.m. 
 
Avgifterna för prövning och tillsyn grundas på procent av gällande basbelopp. Basbelopp för 
år 2017: 44 800 kronor  
 
Prövningsavgifter 
 
Avgifter gällande serveringstillstånd inbetalas till plusgiro 25 17 37-3, ref 907. 
Avrundas uppåt till närmaste hundratal. 
 
Orsak till prövning Avgift i procent av 

basbelopp 
 

Avgift i kronor 

Nyansökningar/delägarbyte 
 

20% 9 000  

Ändrade tillstånd (ex. ansökan stadigvarande 
utvidgat tillstånd, avseende lokal, 
uteservering, drycker eller serveringstid) 
 

10% 4 500  

Tillfällig ändring i permanent tillstånd  
 

5 % 2 300 

Ansökan, cateringverksamhet    
  

14 % 6 300  
 

Ansökan, tillfälligt för servering till 
allmänheten  
 

14 % 6 300 

Ansökan, tillfälligt utvidgat tillstånd avseende 
lokal, uteservering, drycker eller serveringstid          
 

8 % 3 600 

Ansökan, tillfälliga tillstånd, för servering till 
slutna sällskap (för ideella föreningar samt 
näringsverksamhet)   

3 % 1 400 

Ansökan, stadigvarande 
provsmakningstillstånd   

16 % 7 200 

Ansökan, tillfälligt provsmakningstillstånd      8 % 3 600   
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Kunskapsprov 
 
Avgift Avgift i procent av 

basbelopp 
 

Avgift i kronor 

Kunskapsprov 
(avgift erläggs vid varje 
provtillfälle) 
  

3% 1 400 

   
 

Tillsynsavgift 
Avgift Avgift i procent av 

basbelopp 
 

Avgift i kronor 

Fast tillsynsavgift för varje 
serveringstillstånd per år 

5 % 2 300    

   
 
Rörlig tillsynsavgift  
 
Rörlig tillsynsavgift betalas av alla tillståndshavare med permanent serveringstillstånd. 
Avgiften baseras på försäljningen av alkoholdrycker året innan. Uppgifter om försäljningens 
storlek framgår av de restaurangrapporter, som varje tillståndshavare är skyldig att lämna till 
kommunen en gång per år. 
 
Alkoholförsäljning (per år) 
 
Omsättning (kr) 
 

Total avgift (kr) 

Mindre än 250 000 4 000 
250 001–500 000  5 000 

500 001–1 000 000  6 000 
1 000 001–1 500 000  8 000 

1 500 001–2 000 000  10 000 
2 000 001–3 000 000  12 000 

3 000 001–4 000 000  14 000 
Mer än 4 000 001  16 000 
 
 
Kontrollavgifter 
 
Kontrollavgift Avgift i procent av 

basbelopp 
 

Avgift i kronor 

Avgift tobak, tillsyn 3 % 1 400 
Avgift folköl, tillsyn 3 % 1 400 

Avgift vissa receptfria 
läkemedel, tillsyn 

3 % 1 400 

E-cigaretter, tillsyn 3 % 1 400 
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Avgifter för tillståndsprövning och 
tillsyn enligt Lagen om tobak och 
liknande produkter (2018:2088) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Dokumenttyp:   Taxor 

Diarienummer: KS-2019/360 
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Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt Lagen om tobak 
och liknande produkter (2018:2088) 
 
Avgifterna uppräknas årligen med Prisindex kommunal verksamhet (PKV). Basmånad för 
index är oktober månad 2018.  
 
Avgift gällande tillståndsprövning betalas in till plusgiro 25 17 37-3, ref 907. 
 
 
Tillståndsprövning 
 

Avgift i kronor 

Ansökan om stadigvarande tobakstillstånd 
 

10 325 

Ansökan om tillfälligt tobakstillstånd 
 

7 375 

Anmälan om bolagsändringar 
 

7 375 

Anmälan om förändrat tillstånd 
 

4 425 

Timdebitering vid tillståndsprövning som överskrider 7  timmar 
 

1 475 

 
 

Tillsyn 
 

Avgift i kronor 

Årlig tillsynsavgift * 
 

5 900 

Tillsynsavgift vid restauranger som har serveringstillstånd alkohol 
 

2 950 

Timdebitering utöver årlig avgift vid tillsyn som överskrider 4 timmar 
 

1 475 

 
* För tobaksförsäljare som innan den 1 juli har anmält försäljning gäller tidigare beslutad 
tillsynsavgift (KS-2015/552 ) fram tills att tillstånd är beviljat. 
 
 
 
 

 
Tidigare beslutade tillsynsavgifter som kvarstår 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om tillsynsavgifter för andra anmälningspliktiga 
produkter (KS-2015/552 och KS-2017/559). Dessa avgifter kvarstår som tillägg till de nya 
tillsynsavgifterna.  
 
Avgift tobak, tillsyn *   1 400 kronor 
Avgift folköl, tillsyn   1 400 kronor 
Avgift vissa receptfria läkemedel, tillsyn  1 400 kronor 
Avgift e-cigaretter, tillsyn   1 400 kronor 
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