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Kommunledningskontoret
Tjänsteskrivelse till krisledningsnämnden

Datum:
2021-02-04

Diarienummer:
KSN-2021-00423

Handläggare:
Charlotte Skott

Uppdrag rörande stödåtgärder till
restaurangbranschen
Förslag till beslut
Krisledningsnämnden beslutar
1. att överta kommunstyrelsens ansvar i ärendet,
2. att uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram ett förslag rörande
eventuellt stöd eller kompensation till restaurangbranschen enligt
föredragning i ärendet, uppdraget redovisas på kommunstyrelsen onsdagen
den 10 februari 2021 och
3. att delegera till ordförande att på krisledningsnämnden vägnar tillskriva
regeringen om vikten av förändringar i stöd till företag och snabbare
utbetalning av beviljade stöd inom besöksnäringen och i synnerhet
restaurangbranschen.

Ärendet
Restaurangbranschen är hårt drabbat av pandemin och har i samtal med kommunen
fört fram önskemål om kommunens stöd. I ärendet föreslås att
kommunledningskontoret utreder och tar fram ett förslag på om och hur stöd till
restaurangbranschen kan ske. Ordförande föreslås vidare få delegation på att tillskriva
regeringen angående statligt stöd till branschen.
Beredning
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Näringslivsaspekter samt barn- och
jämlikhetsperspektiv har beaktats i ärendet. Förlaget bedöms i nuvarande skede
främst ha positiv påverkan för näringslivet.
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Föredragning
Regeringen och Folkhälsomyndigheten har under 2020 och i början av 2021 utfärdat
rekommendationer, allmänna råd och lagstiftning som inneburit begränsningar och
negativa konsekvenser för i synnerhet restaurangbranschen.
Regeringen har bland annat förlängt förbudet mot att servera alkohol efter 20.00.
Begränsningarna förväntas kvarstå under åtminstone stor del av våren. Av det skälet
har kommunen sett över vad som kan göras för att underlätta för företag inom
näringsgrenen.
Krisledningsnämnden har nyligen beslutat att efterskänka del av den årliga avgiften för
tillsyn enligt alkohollagen under 2021, ytterligare efterskänkning kan bli aktuell.
Uppsala kommun har tidigare beslutat att efterskänka några avgifter som påverkar
restaurangbranschen. Det är till exempel avgifter för markupplåtelse. Kommunen har
också beslutat om längre betalningstider och att vara generös med anstånd för olika
avgifter.
Restaurangbranschen i Uppsala har nu efterfrågat ekonomiskt stöd från kommunen,
att kommunen påverkar regeringen att förändra stöden så att det blir verkningsfulla
och att kommunen försöker påskynda utbetalning av utlovade statliga stöd.
Utbetalningarna från staten har dragits med stora förseningar och många företag inom
branschen har idag problem med likviditet.
Ett förslag från branschen i Uppsala är att ge stöd i form av kompensation för de årliga
avgifterna för alkoholtillsyn 2020. För företagen varierar avgiften mellan 6 000 kr och 40
000 kr. En motivering är att avgifterna för 2020 baserades på försåld volym 2019. Den
sålda volymen 2020 och därmed intäkterna för företagen låg under året mycket lägre
än 2019. Om den här modellen för stöd skulle bli aktuell bärs kostnaderna av
kommunstyrelsen, även om avgiften tillföll miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020
påverkas inte deras budget.
I ärendet föreslås att kommunledningskontoret utreder om och hur stöd kan ske med
utgångspunkt från förslaget från restaurangbranschen. Vidare föreslås nämnden att
delegera till ordförande att på nämndens vägnar skriva till regeringen med uppmaning
om förändringar och skyndsamhet.
Ekonomiska konsekvenser
Inga med föreliggande förslag.
Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse daterad den 4 februari 2021

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Ingela Hagström
Utvecklingsdirektör
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