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Dnr KS 2021/639

§6

Efterskänkning av avgifter inom Södertörns
miljö- och hälsoskyddsförbund

Sammanfattning

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) utför
myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet för
Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner.
Folkhälsomyndigheten införde i mars 2020 begränsande
föreskrifter för restauranger, barer och kaféer med flera i syfte att
minska smittspridningen i samhället av Covid-19. Föreskrifterna
medförde ekonomiska konsekvenser för det lokala näringslivet.
Som en följd av detta beslutade kommunfullmäktige 2020-04-14 §
72 om nolltaxa för uteserveringar 2020.
Förvaltningens synpunkter

Restauranger, barer, kaféer och liknande verksamheter i Haninge
kommun har under 2021 haft fortsatt påverkan med anledning av
pandemin. Mot bakgrund av detta föreslås att avgifterna för
alkoholtillsyn samt hälsoskyddstillsyn under 2021 efterskänks till
50 procent för respektive medlemskommun.
För Haninge kommuns del avser detta 456 320 kr i efterskänkning
av avgifter för alkoholtillsyn samt 158 080 kr för
hälsoskyddstillsyn. Efterskänkningen av avgifterna finansieras
genom fullmäktiges reserv.
Underlag för beslut

- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-04-14 § 72
Överläggningar i kommunstyrelsen

Christian Lindefjärd (SD) yrkar bifall till eget förslag från
Sverigedemokraterna (bilaga).
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut kommunalrådsberedningens förslag och det egna förslaget från
Sverigedemokraterna. Ordföranden ställer de två förslagen mot
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varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Åsa Bååth (V) meddelar att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Haninge kommun efterskänker 50 procent av avgifterna 2021
avseende alkoholtillsyn samt hälsoskyddstillsyn inom
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.
2. Medel för efterskänkning av avgifterna, sammantaget 614 400
kr, tas ur kommunfullmäktiges reserv.
Åsa Bååth (V) deltar ej i beslutet.
Reservationer

Christian Lindefjärd (SD) reserverar sig mot beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Meeri Wasberg (S) yrkar med instämmande av Åsa Bååth (V) och
Sven Gustafsson (M) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christian Lindefjärd (SD) yrkar bifall till eget förslag från
Sverigedemokraterna (bilaga).
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunstyrelsens samt det egna förslaget från
Sverigedemokraterna. Ordföranden ställer de två förslagen mot
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Haninge kommun efterskänker 50 procent av avgifterna 2021
avseende alkoholtillsyn samt hälsoskyddstillsyn inom
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.
2. Medel för efterskänkning av avgifterna, sammantaget 614 400
kr, tas ur kommunfullmäktiges reserv.
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Reservationer

Christian Lindefjärd, Kennerth Valtersson, Sixten Magnusson,
Peter Lindefjärd, Kent Svensson, Kjell Brolin, Peter Ternström,
Therese Nilsson och Annmari Nyzell - samtliga (SD) - reserverar
sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
För verkställighet: Ekonomiavdelningen
För kännedom:
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