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KOMMUNLEDNINGSKONTORET KLK 
Näringslivschef 
Caroline Arenander 

KOMMUNSTYRELSEN 
2022-03-28 

Tillfälligt borttagande av avgift för tillsyn enligt 
alkohollagen  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 
inte ska ta ut någon avgift för tillsyn enligt alkohollagen i Täby kommun under år 
2022.   

Sammanfattning 

Pandemin har slagit hårt mot vissa branscher. Restaurangbranschen har varit 
särskilt utsatt till följd av långtgående restriktioner riktade specifikt mot 
restauranger och serveringar. Många av dessa företag har nu en mycket tyngd 
ekonomi där dessutom uppskov av exempelvis skatter ska återbetalas. För att 
stötta företagen i återstarten, och därmed bidra till ett livskraftigt näringsliv som 
kan anställa fler, föreslås en tillfällig avgiftsbefrielse under år 2022 för tillsyn 
enligt alkohollagen. Inga avgifter togs ut för alkoholtillsynen år 2021. 

I dagsläget innehar 56 verksamheter alkoholtillstånd. Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd förväntas få ett intäktsbortfall motsvarande 315 tkr till följd 
av borttagandet av tillsynsavgiften. För att inte belasta den enskilda nämnden 
sker finansiering genom centrala medel. 

Ärendet 

Pandemin har på många sätt påverkat det lokala näringslivet. En del företag har 
gynnats av restriktioner och förändrade beteenden medan andra har tappat en 
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stor del av sina intäkter. Restaurangbranschen har kraftigt påverkats av 
lagstiftning samt de råd och rekommendationer som utfärdats. Många av 
restriktionerna har varit särskilt riktade mot restaurangbranschen vad gäller 
öppethållande, storlek på sällskap osv. Framtidstron inom branschen är svagare 
till följd av de tvära kasten och många restauranger vittnar om en mycket allvarlig 
situation. I den mån det är möjligt är det viktigt att kommunen stöttar det lokala 
näringslivet. Restaurangerna är viktiga arbetsgivare, inte minst för de personer 
som ska ta första steget in på arbetsmarknaden. 

Alkohollagen medger att kommunen avstår från att ta ut en avgift för tillsynen. 
Det handlar i dagsläget om 56 verksamheter som innehar alkoholtillstånd. En 
tillfällig avgiftsbefrielse är ett sätt att stötta företagen i en kritisk situation och 
samtidigt bidra till återstarten. Åtgärden bedöms effektiv genom att den når fram 
till drabbade företag och inte kräver någon omfattande administration.  

Ekonomiska överväganden 

Att införa tillfällig avgiftsbefrielse gällande alkoholtillsyn medför negativa 
ekonomiska konsekvenser för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. 
Det finns totalt 56 verksamheter i Täby som innehar serveringstillstånd i 
dagsläget. Avgiften är omsättningsbaserad utifrån verksamhetens alkohol-
omsättning föregående år. Alkoholtillsynen inbringade 315 tkr under år 2020 
(inga avgifter togs ut år 2021). För att inte belasta den enskilda nämnden sker 
finansiering genom centrala medel. 

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Sofia Birk 
Avdelningschef kommunikation, näringsliv och HR 

Expedieras 

Miljö- och hälsoskyddschef Martin Rodell för vidare expediering till parterna. 


	Tillfälligt borttagande av avgift för tillsyn enligt alkohollagen
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Ärendet
	Ekonomiska överväganden
	Expedieras


