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Beslut i brådskande ärende enligt 6 kap 39 § KL
Med stöd av delegation från socialnämnden (6 kap 39§
kommunallagen och p 1.5 nämndens delegationsordning) beslutar
ordföranden, då ärendet är så brådskande att nämndens beslut inte
kan avvaktas, i nämndens ställe och i enlighet med förvaltningens
förslag, följande,
1. Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
avgifter för tillsynen av serveringstillstånd 2020 efterskänks.
2. och att ersättningen till tillståndsenheten tas inom
örvaltningens budgetram 2020.
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1. Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
avgifter för tillsynen av serveringstillstånd 2020 efterskänks.
2. och att ersättningen till tillståndsenheten tas inom
socialförvaltningens budgetram 2020.

Fr~Jurden
socialdirektör

Veronica Wolgast Carstorp
avdelningschef

Sammanfattning
Stockholms stad tar årligen ut en avgift för tillsyn av
serveringstillstånd. Tillsynen utförs av socialförvaltningens
tillståndsenhet och storlek på avgiften fastslås i stadens budget.
Tillståndsenheten är en resultatenhet och avgifterna överstiger inte
självkostnaden.
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Avdelningen för stadsövergripande sociala
frågor
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Verksamheter med serveringstillstånd i Stockholms stad har i
samband med den pågående pandemin rapporterat om svårigheter
med att bedriva verksamhet utifrån de begränsningar som den
rådande situationen innebär. Kommunfullmäktige har möjlighet att,
förutsatt att likställighetsprincipen och objektivitetsprincipen
beaktats, med retroaktiv verkan göra ett tidsbegränsat avsteg från
tidigare beslutade avgifter.
Förvaltningen föreslår att socialnämnden föreslår
kommunfullmäktige att besluta att avgifter för tillsynen av
serveringstillstånd 2020 efterskänks och erlagda avgifter
återbetalas. Det föreslås att ersättningen istället tas inom
socialförvaltningens budgetram 2020.
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Bakgrund
Kommunfullmäktige har fastställt avgifterna för
tillsynsverksamheten. Tillståndsenheten är en resultatenhet inom
socialförvaltningen. Tillsynsavgiftema täcker tillståndsenhetens
arbete med tillsyn och inspektion och kan grovt delas in i tre delar:
förebyggande, inre och yttre tillsyn. Tillsynsavgiften faktureras i
början av året och avser innevarande år. Avgiftema för tillsyn
beslutas av kommunfullmäktige i samband med beslut om stadens
budget.
Avgiften består av tre delar, en fast avgift för stadigvarande
tillstånd, en rörlig avgift baserad på serveringstiden för servering till
allmänheten och en rörlig avgift baserad på omsättningen av
alkoholdrycker (inkl. moms) för servering till allmänheten, se bilaga
1.
Som minst kan en verksamhet faktureras 2000 kronor och som mest
31 000 kronor per år.
Ärendet
En kommun har ingen skyldighet att ta ut en avgift för tillsyn av
serveringstillstånd, d.v.s. verksamheten kan skattefinansieras, men
Alkohollagen och Kommunallagen ger en möjlighet att ta ut avgift
enligt självkostnad (motsvarande kostnaderna för de tjänster eller
nyttigheter som kommunen tillhandahåller).
Tillsynsavgiftema är en taxa som fastställts av kommunfullmäktige,
och för att ändra i taxan krävs också beslut av fullmäktige.
Retroaktiva beslut till nackdel för enskild är inte tillåtna. Det nu
föreslagna beslutet om eftergift skulle dock innebära en fördel för
de avgiftsskyldiga. Förslaget om efterskänkande/återbetalning
skulle avse faktiskt utförda tjänster och måste, om det beslutas, ske
med beaktande av likställighetsprincipen och objektivitetsprincipen
med tydligt motiverad grund och angiven giltighetsperiod. Under
dessa förutsättningar bedöms kommunfullmäktige ha möjlighet att
göra ett undantag från tidigare beslutad taxa för tillsynsavgifter
under 2020.

Efterskänkning av avgifter för tillsyn av
serveringstillstånd 2020

Anledningen till att ett avsteg kan vara lämpligt under 2020 är att
verksamheter som har alkoholtillstånd samstämmigt rapporterar om
svårigheter med att bedriva sina verksamheter utifrån de
begränsningar som den pågående pandemin innebär. Delar av 2020
har Folkhälsomyndigheten avrått från besök på barer, restauranger
och nattklubbar vilket har haft stor påverkan på branschen. Från och
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med 20 november gäller dessutom förbud att servera alkohol efter
klockan 22 vilket ytterligare påverkar verksamheterna negativt. Ett
beslut att under 2020 göra ett avsteg från tillsynsavgiften för
serveringstillstånd är ett sätt för staden att underlätta för samtliga
berörda verksamheter. Föreslaget beslut innebär efterskänkande och
återbetalning av erlagda avgifter.
Utifrån förvaltningens beräkningar har verksamheter fakturerats
18 861 000 Skr för tillsyn av serveringstillstånd 2020. I nuläget har
16 820 000 Skr betalats in. Konstaterade kundförluster då några
verksamheter gått i konkurs utgör 86 000 Skr och intäkter från
verksamheter som har fått anstånd med betalningen utgör 1 955 000
Skr.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom socialförvaltningens avdelning för
stadsövergripande sociala frågor.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Likställighetsprincipen och objektivitetsprincipen beaktats i och
med att samtliga berörda verksamheter omfattas och då det rör sig
om en begränsad tidsperiod föreslås att ett undantag från tidigare
beslutad taxa för tillsynsavgifter avseende 2020 görs och erlagda
avgifter återbetalas.
Förvaltningen föreslår att återbetalning sker genom att berörda
verksamheter fyller i särskild blankett för ändamålet, som
skyndsamt tas fram och publiceras på nätet, i fall beslut om
återbetalning fattas.
Förvaltningen föreslår att ersättningen tas inom socialförvaltningens
budgetram 2020.
Bilaga
Tillsynsavgifter för serveringstillstånd av alkohol på restauranger

Efterskänkning av avgifter för tillsyn av
serveringstlllstånd 2020

