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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Åtgärder för att minska de
negativa effekterna av Coronapandemin specifikt till
företag som bedriver restaurang, pizzeria, hotell,
café och bryggeri
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta om ett företagspaket för att minska de
negativa effekterna av Coronapandemin för de företag som bedriver
restaurang, pizzeria, hotell, café och bryggeri.
1. utbetalning av stöd till företag som betalat avgifter för
platsupplåtelse för uteservering motsvarande avgiften för 2020
2. utbetalning av stöd motsvarande avgiften för livsmedeltillsyn och
serveringstillstånd för år 2020 till de företag som bedriver
restaurang, pizzeria, hotell, café eller bryggeri.
3. inrättande av Krögardialogen; ett forum bestående av
representanter från kommunen och restaurangbranschen.
Forumet ska diskutera tillsyns- och avgiftsfrågor med anledning
av Corona men även generella bransch- och näringslivsfrågor
med syfte att stödja restaurangbranschen på kort och lång sikt.
Kommunstyrelsen beslutar att finansiera beslut under p 1-2 genom
anslag från finansförvaltningen (reserv avseende Covid-19) motsvarande
4 miljoner kronor. De utbetalade stöden omfattar cirka 750 000 kronor
för platsupplåtelser för uteserveringar, cirka 1 900 000 kronor omfattar
serveringstillstånd och cirka 1 350 000 kronor omfattar
livsmedelstillsyn.
Ärendet i korthet

Den 11 mars klassade WHO (Världshälsoorganisationen) covid-19 som
en pandemi och allmänna sammankomster med fler än 500 personer
förbjöds i Sverige. Redan den 19:e mars införde Gävle kommun de första
åtgärderna med syfte att mildra konsekvenserna för företag. Under 2020
har ytterligare restriktioner införts för att begränsa smittspridningen.
Bland annat ett förbud att servera alkohol på restauranger efter klockan
20.00 och trängselåtgärder.
Gävle kommun har sedan tidigare infört ett antal åtgärder gentemot
näringslivet, så som att skjuta på årsavgifter för miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd, avgifter för förhandsbesked, anmälan, tillsynsärenden
samt mark-, rivnings- och bygglov, årlig tillsynsavgift för
livsmedelskontroll och årlig tillsynsavgift för serveringstillstånd. Gävle
kommun har också gett möjlighet till anstånd med hyror och arrenden.
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Under våren blev det möjligt att få tillstånd till uteserveringar tidigare än
vanligt och avgifterna för markupplåtelser för uteserveringar sköts upp.
Gävle kommun har också kortat betaltiderna till sina leverantörer samt
mycket annat. För komplett lista på åtgärder se gavle.se/corona.
För att stötta de lokala företagen ytterligare föreslås ett nytt paket med
åtgärder. Då vissa näringsidkare drabbats särskilt hårt av de restriktioner
som införts hävdar Gävle kommun att det finns synnerliga skäl för ett
individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare för att främja det
lokala näringslivet, i enlighet med kommunallagens 2 kap 8§. Gävle
kommun beviljar därmed ett stöd till företag som bedriver restaurang,
pizzeria, hotell, café eller bryggeri motsvarande det belopp de betalat
avgift för livsmedelstillsyn, serveringstillstånd samt markupplåtelse för
uteservering under 2020.
Det har i perioder funnits en dialog mellan företag som bedrivit
restaurangverksamhet och Gävle kommun för att ge möjlighet till stöd
och informationsdelning. I och med pandemin har restaurangbranschens
villkor försvårats avsevärt. Gävle kommun önskar därför formalisera
samverkan genom den så kallade Krögardialogen för att kunna utveckla
branschens förutsättningar på kort och lång sikt.
Kommunstyrelsen avser att återkomma om ytterligare beslut bedöms
behövas kring årets avgifter eller andra stödjande insatser.
Beslutsunderlag

Ärendet har arbetats fram i samverkan mellan Styrning och stöd och
Livsmiljö Gävle, ärendet har beretts med Sektorchef för styrning och stöd
tillika kommunjurist, Sektorchef för Livsmiljö, Näringslivsdirektör samt
Avdelningschef för miljö- och hälsoskydd.
En näringslivskonsekvensanalys har upprättats som bilaga.
Beslutet ska skickas till

Livsmiljö Gävle
Svenskt näringsliv
Företagarna i Gävleborg

Klara Wirdby
Näringslivsstrateg, Näringslivsavdelningen

Gävle kommun Styrning och stöd 801 84 Gävle
Besök: Stadshuset Drottninggatan 22 Växel 026-17 80 00 gavle.kommun@gavle.se www.gavle.se

