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Tillfällig avgiftsbefrielse under 2021 för tillsyn enligt alkohollagen (KS 
2021.093)
Beslut
Kommunstyrelsens Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att under 2021 avgiftsbefria 
tillsynen enligt alkohollagen. Kostnaden belastas kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Pandemin har slagit särskilt hårt mot restauranger. För att stötta restauranger och därmed 
minska risken för konkurser och arbetslöshet föreslås en tillfällig avgiftsbefrielse under 2021 
för tillsyn enligt alkohollagen.

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
 Tillfällig avgiftsbefrielse under 2021 för tillsyn enligt alkohollagen
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Tjänsteskrivelse

Tillfällig avgiftsbefrielse under 2021 
för tillsyn enligt alkohollagen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott föreslår 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att under 2021 avgiftsbefria 
tillsynen enligt alkohollagen. Kostnaden belastas kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Pandemin har slagit särskilt hårt mot restauranger. För att stötta restauranger
och därmed minska risken för konkurser och arbetslöshet föreslås
en tillfällig avgiftsbefrielse under 2021 för tillsyn enligt alkohollagen.

Bakgrund
Den pågående pandemin har påverkat restauranger negativt både av de 
rekommendationer och lagar som tillkommit under perioden. Efter att förbudet av 
alkoholservering efter klockan 20.00 infördes har läget blivit än mer kritiskt för 
restauranger. 

Att tillfälligt ta bort tillsynsavgiften är en aktiv åtgärd kommunen kan göra för att 
stötta restauranger i kommunen. Dessa verksamheter är individers livsverk, 
invånares arbetsgivare och till glädje för boende och besökare.  

Ekonomiska konsekvenser
Att införa tillfällig avgiftsbefrielse gällande alkoholtillsyn medför en uppskattad 
kostnad på cirka 80 000 kronor under 2021. 

Avgiften finansierar delar av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor som på 
uppdrag av Vallentuna kommun genomför tillsyn enligt alkohollagen. Då 
tillståndsinnehavarna inte kommer att faktureras får Vallentuna Kommun stå för 
kostanden.  

Henrik Kelfve Magnus Isberg 
Kommunikations- och marknadschef Näringslivsstrateg 

Expedieras till:
Akten
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