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Tillväxt- och tillsynsnämnden 
 

Efterskänkning av avgifter för tillsyn enligt 
alkohollagen 
Sammanfattning 
Coronapandemin har drabbat besöksnäringen hårt under det senaste året. 
Restaurangbranschen har fått utstå hårda restriktioner och är bland de 
branscher som lider mest under rådande omständigheter. 
Kommunallagen medger att kommunen får genomföra åtgärder för att 
allmänt främja näringslivet i kommunen eller regionen. Individuellt 
inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns 
synnerliga skäl för det.  
Förslaget att efterskänka avgiften för tillsyn av serveringsställen under 
2021 beräknas kosta 300 000 kronor.  
Kommunstyrelsen bereds möjlighet att yttra sig över förslaget innan 
Kommunfullmäktige fattar beslut.  
Beslutsunderlag 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningsens tjänsteskrivelse den 6 april 2021  
 
Bakgrund  
Coronapandemin har under 2020 drabbat restaurangbranschen hårt 
ekonomiskt. Under 2020 har såväl regering, regioner som kommuner 
fattat beslut för att lindra den ekonomiska skada restriktioner innebar för 
många branscher.  
Besöksnäringen står nu inför ytterligare ekonomiska problem. I december 
beslutade regeringen om ytterligare restriktioner mot bakgrund av den 
ökade smittspridningen i samhället. Restriktionerna omfattade bland 
annat hur många som får dela bord på restauranger och begränsningar 
avseende tiden för alkoholservering. I januari antog riksdagen en Covid-
19-lag som ger regeringen rätt att fatta inskränkande beslut, liksom en 
förordning som medför begränsningar för flera branscher. Beslutet om 
öppethållandetider/ alkoholservering liksom antal personer har förlängts 
och kan komma att förlängas ytterligare. Restriktionerna inverkar på 
verksamheten och en förmodad större försiktighet bland besökare leder 
till ännu sämre likviditet med risk för att flera företag inte klarar 
påfrestningen. Utöver detta har vaccineringen av befolkningen dragit ut 
på tiden och det är ovisst hur länge restriktionerna kommer att finnas 
kvar.  
Pandemiutvecklingen och åtföljande hårdare restriktioner aktualiserar 
åter frågan kring vad kommunen kan göra för att mildra de ekonomiska 
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effekterna för besöksnäringen som redan drabbats av intäktsbortfall, men 
också för att bidra till att människor kan träffas på tryggt sätt.  
På uppdrag av ordförande i Tillväxt- och tillsynsnämnden har 
förvaltningen undersökt vilka insatser som kommunen kan göra, inom 
nämndens ansvarsområde, för den lokala restaurangnäringen ska uthärda 
pandemin. Den förlängda påfrestning restriktionerna innebär, gör att 
företagens likviditetsproblem riskerar att fortsätta in under 2021. 
Restaurangbranschen är ett viktigt inslag i det stadsliv de flesta vill 
återvända till. Förvaltningen har kommit fram till att efterskänkning av 
avgifter under 2021 för tillsyn av alkoholservering skulle vara en 
välkommen ekonomisk lättnad i en svår tid för restaurangerna. 
 
Beskrivning av förslag  
Förvaltningens förslag innebär att avgifter 2021 avseende tillsyn av 
serveringstillstånd efterskänks och att nämnden kompenseras för 
intäktsbortfallet genom extra anslag på 300 000 konor. Förslaget rör 
enbart företag som var registrerade i nämndens register den 31 december 
2020. Den bedömningen är gjord utifrån argumentet att om ett företag 
anser sig kunna starta i rådande pandemi, har företaget gjort en 
affärsmässig bedömning kring intäkter och kostnader. 
När det gäller övriga verksamheter är det lite olika förutsättningar. Inom 
livsmedelstillsynen är det inte lagligt att efterskänka avgiften på grund av 
pandemin. Övriga verksamheter har inte drabbats lika hårt som 
serveringsbranschen och det förefaller därför inte lika befogat att 
kompensera dessa. 
 
Konsekvenser  
Juridiska konsekvenser  
Regler om stöd till näringslivet finns i 2 kap. 8 § Kommunallagen (KL). 
KL medger att kommunen får genomföra åtgärder för att allmänt främja 
näringslivet i kommunen eller regionen. Individuellt inriktat stöd till 
enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns synnerliga skäl för 
det.  
Om en kommun exempelvis generellt beslutar om att efterskänka 
avgiften för alkoholtillsyn, skulle detta möjligen kunna betraktas som ett 
generellt riktat stöd till näringslivet enligt 2 kap. 8 § första stycket KL 
och därmed kunna godtas. Pandemin som vi nu befinner oss i får vidare 
betraktas som extraordinär, vilket också aktualiserar möjligheten att 
”synnerliga skäl” enligt paragrafens andra stycke kan vara uppfyllt när 
det gäller vissa typer av stöd, i vart fall om företaget tillhör en bransch 
som drabbats hårt av pandemin. Det finns också anledning att ha en 
differentierad bedömning i förhållande till vilken typ av stöd det rör sig 
om. Ett betalningsanstånd finns det sannolikt större utrymme för att 
medge än en ren eftergift. Visserligen framgår av lagens förarbeten att 
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det ska råda en restriktiv syn på kommunala stödinsatser gentemot 
enskilda företag. Det framhålls dock, när det gäller avgränsningen av 
tillåtna insatser, att rättstillämpningen måste kunna anpassas till 
samhällsutvecklingen. Någon relevant praxis finns av lätt insedda skäl 
inte. Det kan alltså enligt vår mening inte uteslutas att olika former av 
stöd till följd av covid-19 kan ges ut utan hinder av 2 kap. 8 § KL.  
I 10 § LAF (förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel) står det om nedsättning av avgifter vid särskilda skäl. Denna 
skrivning innebär inte en nedsättningsgrund som kan åberopas oberoende 
av kontrollförordningens begränsningar. Enligt artikel 83.2 
kontrollförordningen (EU 2017/625) får en avgift eller pålaga, oavsett 
om den grundar sig på kontrollförordningen eller nationella 
bestämmelser, inte återbetalas direkt eller indirekt förutom i de fall de har 
tagits ut felaktigt. Det är därmed inte möjligt att efterskänka avgifter för 
livsmedelstillsynen med gällande författningar. 
När det gäller övriga verksamheter som nämnden har tillsyn med görs 
bedömningen att de inte har drabbats i lika stor omfattning som 
besöksnäringen och det förefaller därför inte lika befogat att kompensera 
dessa. Förvaltningen har numera gått över till efterhandsdebitering av 
tillsynen inom samtliga tillsynsområden. Detta medför att verksamheter 
som inte får tillsynsbesök under året slipper betala tillsynsavgift. 
Ekonomiska konsekvenser 
I budgeten för 2021 är intäkterna för handläggning satt till 245 000 för 
ansökningsavgifter, 300 000 för tillsyn av serveringstillstånd, 179 000 för 
tillsyn av folköl och tobak och 36 000 för läkemedel. Eftersom vi gör 
bedömningen att det enbart är bolag som var i drift vid årsskiftet som får 
tillsynsavgiften efterskänkt behöver nämnden kompenseras för 
intäktsbortfallet genom extra anslag på 300 000 konor under 2021. 
 
Förslag till beslut 

1. Tillväxt- och tillsynsnämnden föreslår kommunfullmäktige i 
Karlskoga beslutar att avgifter för tillsyn av serveringsställen 
efterskänks i Karlskoga kommun för 2021.  

2. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Karlskoga beviljar 
extra anslag på 300 000 konor till Tillväxt- och tillsynsnämnden 
för att kompensera för detta.   

 

Trond Reimers 
Förvaltningschef tillväxt- och tillsynsförvaltningen 
 
 
Expedieras till 
"[Skriv text här]"  
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