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§ 4
Informationsärende, stöd till näringslivet som drabbats av pandemin (KS 
2021.002)
Beslut
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott föreslår att kommunstyrelsen 
noterar informationen. 

Ärendebeskrivning
Som ett led i att stötta det lokala näringslivet kommer ett antal stödåtgärder införas likt de 
som fanns under 2020.

Möjligheter kommer att ges alla restauranger att öppna upp sina uteserveringar när de önskar 
2021. Markupplåtelseavgifterna kommer skjutas upp till hösten 2021.Till detta kommer 
önskemål av yta på uteserveringen i största möjliga mån tillgodoses.

Avgifter för livsmedelskontroll kommer skjutas fram till hösten. 

Kommunens organisation kommer att ha en snabb, flexibel och lösningsorienterad hantering 
när det berör företag som behöver genomföra snabba verksamhetsförändringar eller återstarta 
sin verksamhet. 

Yrkanden

Ordförande, Bengt-Åke Grip (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång

Ordförande, Bengt-Åke Grip (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens näringslivs- och 
arbetsmarknadsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-01-13, Informationsärende angående stöd till Näringsliv
 Åtgärder för att stötta det lokala näringslivet 2021
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Tjänsteskrivelse

Informationsärende angående stöd till 
näringslivet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott föreslår att 
kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet
Som ett led i att stötta det lokala näringslivet kommer ett antal stödåtgärder införas 
likt de som fanns under 2020.

Möjligheter kommer att ges alla restauranger att öppna upp sina uteserveringar när 
de önskar 2021. Markupplåtelseavgifterna kommer skjutas upp till hösten 2021.Till 
detta kommer önskemål av yta på uteserveringen i största möjliga mån tillgodoses. 

Avgifter för livsmedelskontroll kommer skjutas fram till hösten.  

Kommunens organisation kommer att ha en snabb, flexibel och lösningsorienterad 
hantering när det berör företag som behöver genomföra snabba 
verksamhetsförändringar eller återstarta sin verksamhet.  

Bakgrund
Den pågående pandemin är förutom en hälsokris också en ekonomisk kris där många 
företag drabbats. Staten har infört monetära stöd till näringslivet. När det kommer till 
kommunens möjlighet tills stöd har Svenskt Näringsliv tagit fram en lista på förslag. 

Ett par av dessa förslag kommer att genomföras i Vallentuna kommun i syfte att, från 
kommunens sida stötta det lokala näringslivet

Henrik Kelfve, Magnus Isberg 
Kommunikations – och marknadschef Näringslivsstrateg  

Expedieras till:
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Åtgärder för att stötta det lokala 
näringslivet 2021 

Uteserveringar  

Möjlighet ges till att öppna upp uteserveringar när så önskas 2021 samt att skjuta 

fram markupplåtelseavgiften till hösten. Teknik – och Fastighetsförvaltningen (TFF) 

ges i uppdrag att möjliggöra detta i kombination med förvaltningens uppdrag 

avseende snöröjning och sandsopning  

 

Restaurangernas önskemål om yta på uteserveringen ska i största möjliga mån 

uppfyllas förutsatt att alla krav om framkomlighet och säkerhet följs. Detta skall även 

omfatta torghandeln som tagit fart under 2020. Avgift tas inte ut för den extra ytan.  

 

Tillfällig avgiftsbefrielse för livsmedelskontroll 

Då restauranger är hårt drabbade av pandemin kommer avgifter för 

livsmedelskontroll att faktureras under den andra halvan av 2021 för de externa 

livsmedelsföretagen. Denna åtgärd kommer att kommuniceras ut till berörda företag i 

februari 2021. Den budgeterade intäkten är cirka en miljon kronor. Vid fakturering i 

september kommer miljöavdelningens intäkter avvika mot förväntat resultat vid 

halvårsbokslutet . Det föreligger en viss risk för ett marginellt intäktsbortfall vid 

eventuella konkurser under den första halvan av året. 

 

Ha en snabb, flexibel och lösningsorienterad hantering av bygglov, 

och annan myndighetsutövning för företag som behöver göra 

snabba verksamhetsförändringar eller återstarta sin verksamhet 

Detta arbete kopplas till det pågående arbete som fokuserar på att öka kommunens 

service och bemötande, främst inom myndighetsutövning. Socialförvaltningen kan 

applicera detta synsätt i sina samarbeten med LOV anslutna utförare genom att ha en 

pragmatisk syn på LOV-avtalets kravställning. Detta får dock inte utsätta brukare för 

fara eller vara kostnadsdrivande för socialförvaltningen. 
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