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Utses att justera Anette Johannessen (S)  
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 ANSLAG/ BEVIS 
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Anslaget sätts upp 2021-05-26 
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Protokollets förvaring  Kommunhuset i Skärhamn 
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 Emma Dolonius 
 Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Gun Alexandersson-Malm (L) 
Susanne Landgren (M) 
Anette Johannessen (S) 
Yvonne Andersson (M) 
Dan Gustavsson (KD) 
Elisabeth Halvors (-) 
Annica Johansson (S) via teams 
Barbro Leidzén (S) 
Björn Sporrong (S) via teams 
Gunnel Lundberg (TP) 
Thord Jansson (SD) 
 
 

Övriga närvarande Elisabeth Hansson (L) 
Björn Holm (M) via teams 
Inger Larsson Möller (-) via teams 
Thomas Collberg (V) via teams  
Svante Karlsson (S) via teams 
Gerhard Bernhardsson (S) via teams  
Christofer Niklasson (TP) 
 
Shujaat Noormohamed, förvaltningschef 
Emma Dolonius, nämndsekreterare 
Christer Sundsmyr, avdelningschef via teams 
Lilian Hansson, avdelningschef via teams  
Ann-Charlotte Nyrén, avdelningschef via teams  
Clarie Engström, avdelningschef 
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§ 127 

Avgifter serveringstillstånd 2021 

2021/89 

Beslut 
1. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att ej 

ta ut någon avgift för 2021 gällande serveringstillstånd 
samt tillsyn alkohol. Socialnämnden föreslår att kostnaden 
ska belasta Kommunstyrelsens näringslivskonto.  

2. Paragrafen är omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Göteborgs stad har sedan 2011 hand om Tjörns handläggning och 
tillsyn enligt alkohollagen. Göteborgs stad tar inte ut någon avgift 
från kommunen. Handläggningen finansieras genom att 
Göteborgs stad tar ut en avgift från näringsidkare dels för ansökan 
av nya eller ändrade serveringstillstånd och för tillsyn av 
serveringsställen. Kommunfullmäktige i Tjörns kommun har 
tidigare beslutat att tillämpa den taxa som Göteborgs stad vid 
varje tidpunkt fastställer för hantering av serveringstillstånd och 
tillsyn.  

Kommunfullmäktige i Göteborgs stad har nu beslutat att under 
2021 nedsätta samtliga avgifter gällande ansökan och tillsyn enligt 
alkohollagen till 0 kronor. Detta då Göteborgs stad vill stödja 
krögarna under coronapandemin. Finansieringen av detta tas från 
kommuncentrala medel avsatta för att stödja näringslivet under 
Corona-krisen. 

Tjörns kommun har nyligen tecknat ett tilläggsavtal med 
Göteborgs stad som gör att Tjörn inte är förpliktigad att följa 
Göteborgs stads beslut om s.k. nolltaxa. 

Förvaltningen överlåter till Kommunstyrelsen, med stöd i att där 
finns kompetens kring näringslivsfrågor, att ta ställning till om 
även Tjörns kommun ska nedsätta avgiften till 0 kronor. En 
nedsättning av avgiften kommer att innebära att Göteborgs stad 
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fakturerar Tjörns kommun det intäktsbortfall som nedsättningen 
av avgift innebär.  

Socialförvaltningen bedömer att en sådant stöd inte kan 
finansieras inom förvaltningens budgetram. Förvaltningen 
bedömer också att det inte är inom Socialnämndens 
kompetensområde att fatta beslut om näringslivsstöd. 
Socialnämnden föreslås därför att besluta att hänskjuta beslut om 
ev. nolltaxa eller inte till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige för bedömning och beslut.  

Förslag på avgiftstaxa för alkoholserveringstillsyn samt avgift för 
ansökan om serveringstillstånd för 2021 biläggs ärendet.  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2010-04-15, § 47 
Kommunstyrelsen 2010-03-25, § 46 
Socialnämnden 2010-03-24, § 74 

Samverkan 
Ärendet bedöms inte vara i behov av facklig samverkan under 
utredningsfasen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-06 
Tilläggsavtal till ”avtal om samverkan” med Göteborgs stad 
Avgiftstaxa för alkoholserveringstillsyn samt avgift för ansökan 
om serveringstillstånd 2021 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Gun Alexandersson-Malm (L) föreslår att nämnden föreslår 
Kommunfullmäktige att besluta att ej ta ut någon avgift för 2021 
gällande serveringstillstånd samt tillsyn alkohol. Socialnämnden 
föreslår att kostnaden ska belasta Kommunstyrelsens näringslivskonto. 

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
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