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§ 85 Dnr 00092/2022 

Eftergift av vissa avgifter 2022 avseende viss 
livsmedelskontroll, viss kontroll av köldmedier samt tillsyn av 
serveringstillstånd och markupplåtelseavgift för uteservering 

Sammanfattning 
På uppdrag av stadens politiska ledning har stadsledningsförvaltningen 
undersökt vilka insatser som kommunen kan göra för att den lokala 
besöksnäringen ska stå bättre rustad. Företagens likviditetsproblem riskerar 
att fortsätta in under 2022. Branschen är ett viktigt inslag i det stadsliv de 
flesta vill återvända till. En förvaltningsgemensam beredning har kommit fram 
till att eftergift av avgifter under 2022 inom viss livsmedelskontroll, viss 
kontroll av köldmedia, tillsyn av alkoholservering och markupplåtelseavgift för 
uteserveringar under sommarsäsong skulle vara en välkommen ekonomisk 
lättnad. 

En omvärldskoll visar att flera kommuner i samma storlek eller större än 
Helsingborg redan fattat beslut eller står i begrepp att införa ytterligare 
lättnader i kommunala avgifter. 

Stadsledningsförvaltningens förslag innebär att de eftergifter för avgifter som 
infördes 2021 förlängs till att omfatta hela 2022, med undantag för 
markupplåtelse för uteservering där förslaget endast omfattar 
sommarperioden. Avgifter avseende viss livsmedelskontroll av serveringar, 
viss köldmediakontroll, tillsyn av serveringstillstånd och markupplåtelseavgift 
för uteservering sommarsäsong efterskänks och att berörda nämnder 
kompenseras för intäktsbortfallet. 

Förslaget rör enbart företag som var registrerade i respektive myndighets 
register vid 2021 års utgång och fortfarande vid starten av 2022. 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. 

Coronapandemin och dess effekter samt situationen idag 
Coronapandemin har under 2020-2021 drabbat besöksnäringen (bland andra 
hotell och restauranger) hårt ekonomiskt. Under åren har såväl regering, 
regioner som kommuner fattat beslut för att lindra den ekonomiska skada 
restriktioner innebar för många branscher. En ökande vaccinationsfrekvens 
och den mildare sjukdom Omikron medfört för framför allt vaccinerade, liksom 
en minskad belastning på sjukvården gör att regeringen beslutat om hävning 
av restriktioner från den 9 februari 2022. Branschen ser möjligheter i 
hävningen, men har samtidigt inte en stabil ekonomisk grund att stå på. Frågan 
kring vad kommunen kan göra för att mildra de ekonomiska effekterna för 
besöksnäringen som redan drabbats av intäktsbortfall är åter aktuell. 

Sommaren innebar en viss upphämtning och branschen såg fram emot julen 
med den viktiga julbordssäsongen. Då utvecklades Omikron och samhället 
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befann sig i den tredje vågen av pandemin. Julbord bokades av i stor 
omfattning, ofta med kort varsel. Besöksnäringen befann sig i en ny 
restriktionsfas. Restriktionerna har omfattat storlek på sällskap, avstånd 
mellan sällskap och kortade serveringstider, med åtföljande intäktstapp. 

Tidigare insatser 
Helsingborg, som många andra kommuner, gjorde 2020 och 2021 insatser 
främst för att stärka företagens likviditet. Insatserna kompletterade statliga 
åtgärder och skedde på områden som kommunen förfogar över. Detta för att 
mildra pandemins och restriktionernas påverkan på branschen samt att främja 
det lokala näringslivet. Under våren 2020 förlängdes betaltiden för vissa 
myndighetsavgifter till 180 dagar netto. I december 2020 beslutade 
kommunfullmäktige att efterge och återbetala tillsynsavgift för 
serveringstillstånd samt markupplåtelseavgift för uteservering sommarsäsong 
2020 och vintersäsong 2020/2021. Berörda nämnder kompenserades för 
intäktsbortfallet. Pandemin fortsatte under 2021 med perioder av strikta 
restriktioner blandat med lättnader som bland annat berörde serveringsställen  

Kommunfullmäktige beslutade även den 16 mars 2021, § 59, om eftergift av 
avgifter 2021 avseende viss livsmedelskontroll, viss kontroll av köldmedier 
samt tillsyn av serveringstillstånd och markupplåtelse för uteservering liksom 
ekonomisk kompensation till berörda nämnder. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 april 2022, § 65, 

att föreslå kommunfullmäktige att eftergift ska ske av miljönämndens avgifter 
för 2022 för viss livsmedelskontroll samt viss kontroll av köldmedier i enlighet 
med förslag, 

att föreslå kommunfullmäktige att eftergift ska ske av socialnämndens avgift 
för 2022 för tillsyn av serveringstillstånd i enlighet med förslag, 

att föreslå kommunfullmäktige att eftergift ska ske av 
stadsbyggnadsnämndens och kommunstyrelsens, mark- och 
exploateringsenheten, markupplåtelseavgift för uteservering sommarsäsong 
som avser perioden 2022-03-15 - 2022-10-31, 

att föreslå kommunfullmäktige att kompensera miljönämnden med 2,8 mnkr 
avseende eftergivna avgifter för livsmedelskontroll samt kontroll av 
köldmedier år 2022, 

att föreslå kommunfullmäktige att kompensera socialnämnden med 3,3 mnkr 
avseende eftergivna tillsynsavgifter för alkoholserveringstillstånd år 2022, 

att föreslå kommunfullmäktige att kompensera stadsbyggnadsnämnden med 
2,5 mnkr avseende eftergivna markupplåtelseavgifter för uteservering 
sommarsäsong 2022, 
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att föreslå kommunfullmäktige att kompensera kommunstyrelsen med 0,1 
mnkr avseende eftergivna markupplåtelseavgifter för uteservering 2022; samt 

att föreslå kommunfullmäktige att finansiering av sammanlagt 8,7 mnkr sker 
genom anslaget stadsgemensamt, omställning och utveckling. 

Yrkanden under sammanträdet 
Anna Ingers (S) och Johan Vesterlund (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.  

Peter Janson (C) deltar i debatten.  

Behandling av förslag 
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att eftergift ska ske av miljönämndens avgifter för 2022 för viss 
livsmedelskontroll samt viss kontroll av köldmedier i enlighet med förslag, 

att eftergift ska ske av socialnämndens avgift för 2022 för tillsyn av 
serveringstillstånd i enlighet med förslag, 

att eftergift ska ske av stadsbyggnadsnämndens och kommunstyrelsens, mark- 
och exploateringsenheten, markupplåtelseavgift för uteservering 
sommarsäsong som avser perioden 2022-03-15 - 2022-10-31, 

att kompensera miljönämnden med 2,8 mnkr avseende eftergivna avgifter för 
livsmedelskontroll samt kontroll av köldmedier år 2022, 

att kompensera socialnämnden med 3,3 mnkr avseende eftergivna 
tillsynsavgifter för alkoholserveringstillstånd år 2022, 

att kompensera stadsbyggnadsnämnden med 2,5 mnkr avseende eftergivna 
markupplåtelseavgifter för uteservering sommarsäsong 2022, 

att kompensera kommunstyrelsen med 0,1 mnkr avseende eftergivna 
markupplåtelseavgifter för uteservering 2022; samt 

att finansiering av sammanlagt 8,7 mnkr sker genom anslaget 
stadsgemensamt, omställning och utveckling. 

Beslutet ska skickas till 
Handläggaren 
Berörda nämnder 
Stadsledningsförvaltningen, ekonomi och styrning 

_________________  
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