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Besvarande av ”Motion 1/2017 gällande
efterskottsbetalning tillsynstjänster”
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta:
1. Att uppdra till Kommunstyrelsen att under 2021 utreda
systemstödsbehov och arbetssätt för att enkelt kunna tillämpa
fast och rörliga kostnader som debiteringsunderlag från år
2022.
2. Att uppdra till Kommunstyrelsen att återkomma med ärendet
för beslut om att införa efterskottsbetalning och att detta beslut
baseras på den nya lagstiftningen och de nya regler som är
under framtagande.
3. Att därmed anse motion 1/2017 besvarad.
Ärendesammanfattning
Företagarnas tilltro till avgiftshantering för tillstånd och tillsyn
brister. Dels skiljer sig villkor och debiteringsprinciperna stort
mellan kommuner och företagarna vill se en transparens mellan vad
man betalar för och kommunernas motprestationer.
Regeringen har via näringsdepartementet gett uppdrag till såväl
Tillväxtverket och Livsmedelsverket att se över frågan.
Tillväxtverket redovisade sin slutrapport i juni 2020 medan
Livsmedelsverket skall lämna sin slutrapport under 2021. Vi ser
idag en tydlig trend i debatten till en övergång från
förskottsbetalning till efterskottsbetalning.
Den granskning som utförts visar på stora variationer i timpriser &
beslutade ärendetider även inom regionen och den begränsade
studien som genomförts pekar på att Robertsfors kommun har en
underteckning av kostnader, en mycket effektiv organisation eller
ett arbetssätt som har brister i verksamhetsomfattningen.
Det förordas ett system där fasta kostnader och rörliga kostnader
separeras och att den fasta avgiften förskotts eller debiteras i
efterskott. medan den rörliga kostnaden debiteras i efterskott.
Innan ett beslut fattas så måste riskerna med ett förändrat
betalningssystem utvärderas. De konsekvenser som bör beaktas är
bl.a.
- Skillnader i avgifter mellan företag verksamma inom samma
bransch.
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En mer oförutsägbar avgift.
Förändrade taxenivåer.
Negativ påverkan på kommunernas dialog med
verksamhetsutövare.
Nya nationella regler och riktlinjer.

Samhällsbyggnadsutskottet har idag delegation att fatta beslut i
ärenden gällande tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten. På
grund av lång handläggningstid under sommaren och nuvarande
situation gällande Corona föreslås att Kommunstyrelsens presidie
ges delegation att fatta beslut i dessa ärenden.
Beslutsunderlag
- Bil 1. Svar remiss efterskottsbetalning 20200828
- Bilaga 2, Utredning
- Motion 1/2017
- Tjänsteskrivelse - efterskottsdebitering
- Protokoll AU (Allmänna utskottet) 170516 § 82
- Protokoll KS 170530 § 92
- Protokoll KF 170619 § 59 (minoritetsåterremiss)
- Protokoll SHBU 190311 § 56
- Protokoll AU 190325 § 82
- Protokoll KS 190408 § 79
- Protokoll Kf 190429 § 48
- Protokoll TVU 200922 § 65
- Protokoll AU 201005 § 211
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