
   

RESERVATION kommunfullmäktige 2021-05-10 

Punkt 5 Tillfällig nedsättning av vissa taxor och avgifter under 2021 med 
anledning av pandemin
KS 2021/0140
         
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet eftersom det är ofullständigt redovisat och att det kan 
innebära ensidigt gynnande av företag. Förbudet mot gynnande av enskild är en hörnsten i den 
kommunala verksamheten och bottnar i den hänsyn till allmänintresset som kommunerna ska visa,
liksom likabehandling och objektivitet. Det handlar om effekten att vissa gynnas ekonomiskt 
framför andra och att kommunens gemensamma tillgångar överförs till enskilda.

Beslutet innebär att kommunen (socialnämnden) inte ska ta ut någon avgift för tillsyn enligt 
alkohollagstiftningen och att kommunen (tekniska nämnden) inte ska ta ut någon avgift för 
upplåtelse av mark som avser uteservering i anslutning till en befintlig restaurang, pub eller bar. I 
kommunen finns 26 restauranger som har serveringstillstånd i dagsläget. 2020 hade två   
restauranger ansökt om markupplåtelse för uteservering. 

Enligt 2 kap. 8§ ”Kommuner får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen.
Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns synnerliga skäl 
för det.”

I underlaget till beslutet står det att ”Pandemin har slagit hårt mot vissa branscher, särskilt företag 
verksamma inom restaurang, konferens och hotell. För att stötta företagen och därmed minska 
risken för konkurser och en högre arbetslöshet föreslås en tillfällig avgiftsbefrielse under 2021 för 
tillsyn enligt alkohollagen och markupplåtelse för uteserveringar.”

I underlaget till beslutet beskrivs att ”I den mån det är möjligt är det viktigt att kommunen stöttar det
lokala näringslivet.” Vidare..”en befrielse från tillsynsavgiften är ett sätt att stötta företagen i en 
kritisk situation. Detsamma gäller om kommunen inte tar ut någon avgift för upplåtelse av mark för 
uteserveringar i anslutning till befintliga restaurangen, pubar och barer.”                                           

Det framgår inte vilka synnerliga skäl som föreligger att just dessa företag ska gynnas. Det finns 
andra företag som också har drabbats av pandemin, som också omfattas av kommunala taxor och 
avgifter.  

På en direkt fråga om nedsättning strider mot EUs statsstödsregler gavs under debatten i 
kommunfullmäktige inget tydligt svar utan enbart en allmän hänvisning till kommunallagen.

Hos upphandlingsmyndigheten finns följande information om statsstöd:

”Statsstöd är när en kommun stöttar en ekonomisk verksamhet med offentliga medel och det leder 
till att mottagaren får en fördel jämfört med andra aktörer på marknaden. Det gäller också om 
endast vissa sektorer eller branscher får stöd. Statsstöd kan vara reducerade offentliga avgifter 
och skatter.”                                                                                                                   



Hos Upphandlingsmyndigheten finns följande information om hur en kommun ska gå till väga som 
vill ge stöd av mindre betydelse – även kallat ”de minimis-stöd” eller försumbart stöd. Om villkoren 
för ”de minimis-stöd” följs är det inte fråga om statsstöd:

”En kommun som vill ge de minimis-stöd bör, innan de fattar ett beslut, utreda vilka de minimis-
stöd som företaget som kommer ifråga har fått under det innevarande beskattningsåret och under 
de två föregående beskattningsåren. Beslutet ska innehålla de uppgifter som krävs enligt den 
allmänna förordningen om de minimis-stöd. Beslut och underlag för beslutet bör sparas i tio år.”

Enligt förordningen bör stödgivande myndigheter kontrollera att villkoren i förordningen följs genom
att följa nedanstående punkter.

1. Stödgivaren underrättar stödmottagaren om det planerade stödbeloppet och hänvisar till 
förordningen.

2. Stödgivaren begär en elektronisk eller skriftlig redogörelse från mottagaren.

3. Stödmottagaren redogör för allt annat stöd av mindre betydelse enligt någon av de fyra 
förordningarna om stöd av mindre betydelse som stödmottagaren har mottagit under de två 
föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret.

Beslutet som fattades av kommunfullmäktige innehåller ingen information om det som krävs enligt 
upphandlingsmyndigheten. När summan av alla ”de minimis-stöd” som ett företag fått under den 
senaste treårsperioden räknas ihop, ska all finansiering som olika svenska myndigheter beviljat 
som sådant stöd vägas in. Stödet kan avse vilka som helst av företagens kostnader.

Beslut om befrielse av taxor och avgifter ska vara väl underbyggda och inte ensidigt gynna vissa 
utvalda företag.  
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