Malmö stad

1 (2)

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Datum

2021-01-29

Yttrande

Adress

205 80 Malmö
Diarienummer

Till

ASN-2020-16004

Kommunstyrelsen

Nämndinitiativ om krisstöd till Malmös besöksnäring, STK-2020-1590
Arbetsmarknads- och socialnämnden lämnar följande yttrande:
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit nämndinitiativ avseende krisstöd till
Malmös besöksnäring med anledning av rådande pandemi. Arbetsmarknads- och
socialnämnden anmodas att yttra sig över punkt två i nämndinitiativet.
Under 2020 har det kommit in få anmälningar om catering. Mot den bakgrunden är
arbetsmarknads- och socialnämndens bedömning att de ekonomiska konsekvenser av ett
eventuellt införande av avgiftsbefrielse vid anmälan och godkännande av serveringslokal vid
catering till slutna sällskap i lokaler som ej är avsedda för allmänheten är små.
Arbetsmarknads- och socialnämnden menar att ett eventuellt beslut om avgiftsbefrielse bör
vara tidsbegränsat.
Yttrande

Den som har meddelats ett stadigvarande serveringstillstånd för cateringverksamhet har rätt
att servera färdiglagad mat och alkoholdrycker till slutna sällskap. Serveringen kan ske i en
för tillfället hyrd lokal eller i ett enskilt hem. Serveringen ska ske i enlighet med tillämpliga
bestämmelser i alkohollagen. Tillståndshavare utan cateringtillstånd som arrangerar ett
evenemang för slutna sällskap eller för allmänheten ska söka ett tillfälligt tillstånd.
Tillståndshavaren behöver inför varje cateringtillfälle anmäla den lokal som ska användas för
servering. Detta för att kommunen ska kunna godkänna lokalen och utöva tillsyn under
cateringen i den för tillfället hyrda lokalen.
Serveringstiden beslutas inom ramen för en ansökan om stadigvarande cateringtillstånd
enligt 8 kap. 19 § alkohollagen och utgår från den serveringstid som sökanden uppgett i
ansökan. Den som har beviljats ett stadigvarande cateringtillstånd ska sedan vid en anmälan
om catering lämna uppgifter om tid för arrangemanget. Tiden för arrangemanget ska rymmas
inom den tid som framgår av det stadigvarande cateringtillståndet. Har kommunen beslutat
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att servering får ske mellan klockan 11.00 – 01.00 krävs det således att den anmälda tiden
ryms inom den tidsramen. Serveringen får däremot inte gå utöver anmäld serveringstid.
Det kan tilläggas att de begränsningar i serveringstid som framgår av förordning (2020:956)
om tillfälligt förbud mot servering av alkohol ska beaktas vid en anmälan.
Enligt 8 kap. 10 § alkohollagen får kommunen ta ut avgift för prövningen enligt de grunder
som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap.
av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel
med eller servering av folköl. Regeringen får meddela föreskrifter om den tid inom vilken
kommunen ska fatta beslut om serveringstillstånd.
Avgiften för anmälan och godkännande av serveringslokal vid catering är 500 kr första
tillfället samt 200 kr vid tidigare godkänd lokal. Avgiften för ett stadigvarande
serveringstillstånd för cateringverksamt är 10 000 kr och avgiften vid eventuella förändringar
av ett stadigvarande serveringstillstånd (avseende till exempel serveringstid eller lokal) är 3
100 kr.
Under 2020 har det kommit in få anmälningar om catering. Mot den bakgrunden är
arbetsmarknads- och socialnämndens bedömning att de ekonomiska konsekvenser av ett
eventuellt införande av avgiftsbefrielse vid anmälan och godkännande av serveringslokal vid
catering till slutna sällskap i lokaler som ej är avsedda för allmänheten är små.
Arbetsmarknads- och socialnämnden menar att ett eventuellt beslut om avgiftsbefrielse bör
vara tidsbegränsat.

Ordförande

Sedat Arif
Förvaltningsdirektör

Britt-Marie Pettersson

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M) och Farishta Sulaiman (M) reserverar sig muntligen till
beslutet.

