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§ 305 Tillfällig möjlighet under rådande coronapandemi
för nämnderna att sätta ner vissa avgifter enligt
kommunens taxor
Dnr KS 2020-845
Ärende
1. Det är företagen och entreprenörerna i Linköping som är
grunden till ett välmående näringsliv. Den rådande pandemin
har förändrat förutsättningarna för många näringar. Linköpings
kommun har sedan i mars 2020 genomfört kontinuerliga
undersökningar för att få en bild av hur näringslivet påverkats.
Under våren vidtogs ett antal åtgärder utifrån kommunens
rådighet för att underlätta för näringslivet. Resultatet från den
senaste undersökningen, genomförd i augusti, visar att delar av
näringslivet upplevt en viss återhämtning under sensommaren.
När pandemin nu innebär en ökad smittspridning, samt skarpare
restriktioner, är det många företag som åter fått helt förändrade
förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Precis som under
våren är det främst företag inom besöksnäringen, delar av
handeln och transportsektorn som är de mest utsatta.
I syfte att underlätta för näringslivet under rådande omständigheter föreslår
Kommunledningsförvaltningen därför att kommunfullmäktige ger nämnderna
en tillfällig befogenhet att under 2020 på grund av pandemin besluta om
nedsättning eller efterskänkande av avgifter enligt kommunens taxor. Detta
kan, om nämnden beslutar det, även avse sådana avgifter som redan har
fakturerats. Beslutet gäller inte samtliga taxor inom kommunen utan enbart de
avgifter, som om de minskas, eller tas bort helt, reellt blir ett stöd till de
näringar som nu påverkas av de rådande restriktionernas effekter. Nämnderna
är i dessa beslut skyldiga att särskilt beakta kommunallagens regler, bland
annat regeln om likställighet. Nämnderna ska därför samråda med
kommundirektören och juridikenheten inför eventuellt beslut.
De kommunala nämnder som har den här typen av avgifter mot näringslivet är
social- och omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt bygg och
miljönämnden.
Social- och omsorgsnämnden prognostiserade tidigare i år underskott och fick
därför en utökad budgetram med högst 63 mnkr. I oktoberuppföljningen
prognostiserar nämnden ett ytterligare underskott med 7 mnkr och bedöms
därför inte ha möjlighet att inrymma den utebliva intäkten inom ram. Nämnden
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föreslås därför få ett medgivande om att med anledning av uteblivna
taxeintäkter år 2020 gå med högst 2 mnkr ytterligare i underskott.
Samhällsbyggnadsnämnden samt bygg-och miljönämnden prognostiserar
överskott och bedöms därför klara att finansiera eventuella uteblivna intäkter
för år 2020 inom ram.
Berörda nämnder ska återrapportera sina eventuella beslut om nedsättning eller
efterskänkande av avgifter i sina verksamhetsberättelser för år 2020 som
redovisas till kommunfullmäktige.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen tillstyrka förslaget
till beslut.
Kommunstyrelsens beslut 2020-12-01, § 336
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
2. Social- och omsorgsnämnden medges att med anledning av uteblivna
taxeintäkter år 2020 med anledning av beslut om nedsättning eller
efterskänkande av avgifter gå med högst 2 mnkr i underskott.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2020-12-08
1. Nämnderna ges tillfällig befogenhet om lagstiftningen så medger att under
2020, på grund av rådande Corona-pandemi besluta om nedsättning eller
efterskänkande av avgifter enligt kommunens taxor, i syfte att ge allmänt
stöd till näringslivet.
2. Om nämnderna fattar beslut enligt punkt 1 ska dessa återrapporteras till
kommunfullmäktige i nämndens verksamhetsberättelse för år 2020.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-12-01, § 336
Tjänsteskrivelse – Tillfällig möjlighet för nämnderna att under rådande
coronapandemi sätta ner eller helt efterge vissa avgifter enligt kommunens
taxor, 2020-11-25
Kommunfullmäktiges beslut
1. Nämnderna ges tillfällig befogenhet om lagstiftningen så medger att
under 2020, på grund av rådande Corona-pandemi besluta om
nedsättning eller efterskänkande av avgifter enligt kommunens taxor, i
syfte att ge allmänt stöd till näringslivet.
2. Om nämnderna fattar beslut enligt punkt 1 ska dessa återrapporteras
till kommunfullmäktige i nämndens verksamhetsberättelse för år 2020.
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__________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder + tjänsteskrivelsen
Ekonomistaben
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