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Sammanträde med kommunstyrelsen 

Tid: Torsdag den 22 april 2021, kl. 15.40--15.50 

Plats: Sammanträdet ägde rum på distans via Zoom.  

Beslutande: Klas Bergström (M), ordförande 

Boo Östberg (C), 1:e vice ordförande 

Lennart Lundberg (KNU), 2:e vice ordförande  

Harriet Swanberg (S) 

Pontus Lamberg (KD) 

Johan Helenius (SD) 

Lotta Wiström (L) 

Thor Övrelid (M) 

Claes Litsner (S) 

Ersättare: Matilda Hübinette (KNU) 

Camilla Arvidsson (M) 

Kerstin Umegård (MP) 

Christer Johansson (V) 

Övriga deltagare: Daniel Lindqvist, kommundirektör 
Anna-Karin Strinnholm, kommunikatör 
Sammanträdet var slutet.  

Mötessekreterare Siobhán Górny, kommunsekreterare 

Justering, se sista 
sidan för digital 
underskrift 

Protokollet justeras med digital signatur den 22 april 2021 av: 

Klas Bergström (M), ordförande 
Lennart Lundberg (KNU), justerare 
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§ 79 

Justering 

Kommunstyrelsens beslut 

Protokollet justeras den 22 april 2021 av ordföranden och Lennart Lundberg (KNU). 

 

§ 80 

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen godkänns utan ändringar.  
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§ 81   Dnr: KS-2021/222 

Revidering av mål och budget 2021 med anledning av pandemin Covid-19 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut till kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige utökar budgeterade skatteintäkter med 3 miljoner kronor enligt 
tabell i ordförandeförslag daterat 2021-04-21 och disponerar dem för särskilda Covid-
19 satsningar. 

2. 750 tkr av KS Särskilda satsningar Covid19 utgör ersättning till bygg- och 
miljönämnden för intäktsbortfall för miljöenhetens tillsynsavgifter 2021, exempelvis 
gällande serveringsställen enligt trängsellagen samt yrkesmässig hygienisk 
verksamhet.  

3. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att använda 127 tkr från KS 
Särskilda satsningar Covid19 för att återbetala eller efterskänka erlagda 
tillsynsavgifter för serveringstillstånd under 2020. 

Yrkanden 

Lennart Lundberg (KNU), Lotta Wiström (L) och Boo Östberg (C) yrkar bifall till det utsända 
ordförandeförslaget.  

Propositionsordning 

Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av pandemin Covid-19 finns det behov att göra särskilda satsningar för att 
stödja det lokala samhället såsom föreningsliv och näringsliv.  

Ordförandeförslaget har förnyats med mer specifika beslutsformuleringar om hur pengarna 
som avsätts för Covid-19 satsningarna ska disponeras för att insatserna ska möta faktiska 
behov och ge effekt för drabbat näringsliv. Det som föreslås är att sätta ner eller efterskänka 
miljöenhetens tillsynsavgifter under 2021 för drabbade branscher, exempelvis 
serveringsställen enligt trängsellagen samt yrkesmässig hygienisk verksamhet. 
Beslutspunkten om ersättning till bygg- och miljönämnden för intäktsbortfall 2021 läggs till 
med hänvisning till bygg- och miljönämndens beslut den 20 april, § 50 (BMN-2021/101). 

Underlag för beslut 
Ordförandeförslag daterat 2021-04-21 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
  



 
 

 

Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 4 (4)  

Sammanträdesdatum  

2021-04-22  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 82   Dnr: KS-2021/314 

Revidering av miljöenhetens taxor avseende avgifter för tillståndsprövning och tillsyn 
gällande serveringstillstånd m.m.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens 
art, omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får bygg- 
och miljönämnden sätta ner eller efterskänka avgift enligt nedanstående taxor: 

Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt Alkohollagen m.m., fastställd av 
kommunfullmäktige 2017-11-29 § 163 (KS-2017/559) 

Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt Lagen om tobak och liknande 
produkter (2018:2088), fastställd av kommunfullmäktige 2019-05-22 § 70 (KS-
2019/360). 

Propositionsordning 

Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
För att möjliggöra en hantering av bygg- och miljönämndens taxor i enlighet med 
likställighetsprincipen föreslås ett tillägg i taxorna inom tillsynsområdena som flyttades över 
från kommunstyrelsen till bygg- och miljönämnden under 2020. 

Underlag för beslut 
Beslut från bygg- och miljönämnden, § 50, 2021-04-20 
Tjänsteutlåtande från bygg- och miljönämnden 2021-04-12 
Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt Alkohollagen m.m., fastställd av 
kommunfullmäktige 2017-11-29 § 163 (KS-2017/559) 

Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt Lagen om tobak och liknande produkter 
(2018:2088), fastställd av kommunfullmäktige 2019-05-22 § 70 (KS-2019/360) 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
 


