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Fortsatta åtgärder för att mildra effekterna för det lokala 
näringslivet med anledning av coronaviruset 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att korta betaltiden till leverantörer för att bidra till att stärka företagens 

likviditet, 

 

att förlänga tidsfristen för att betala utställda fakturor från kommunen till 

31 december, 

 

att vara generös med att bevilja ytterligare anstånd med betalning av 

utställda fakturor vid behov, 

 

att underlätta för butiker och restauranger som vill flytta ut sin verksamhet 

på gator och torg, 

 

att inte ta ut någon markupplåtelseavgift för restaurangers uteserveringar,  

 

att reducera tillsynsavgiften för serveringstillstånd till 0 kr,  

 

att uppmana de kommunala bolagen att agera enligt ovanstående i den mån 

de berörs och fatta likalydande beslut, 

 

att kostnaderna för detta (163 tkr) belastar de generella KS-medel som 

avsatts i budget under kommundirektören till Medborgarservice, 

 

samt att åtgärderna ska gälla för perioden 1 januari – 31 december 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 

2020 och 2021 har kommunstyrelsen beslutat om olika åtgärder för att 

mildra de negativa effekterna för det lokala näringslivet med anledning av 

pandemin.  

 

Delar av näringslivet har vittnat om stora konsekvenser för verksamheten 

mot bakgrund av pandemin. Restriktionerna har tagits bort likväl förväntas 

konsekvenserna av pandemin påverka näringarna under en lång tid 

framöver, så kallad postcovid. 
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För att ge de drabbade bästa möjliga förutsättningar att komma tillbaka 

efter två år av Pandemi behöver ett antal områden fortsätta att gälla även 

efter pandemin. Kommunstyrelsen föreslås därför besluta om ett antal 

åtgärder i syfte att mildra konsekvenserna i den mån det går för det lokala 

näringslivet i och med den uppkomna situationen.  

 
Beslutsmotivering 

Företagens överlevnad är av stor vikt för Tierps kommuns invånare. Dels 

för att de bidrar till sysselsättning dels för att det ger invånarna tillgång till 

service i närområdet. Restriktionerna har tagits bort men konsekvenserna 

av pandemin har en fortsatt stor negativ påverkan för det lokala 

näringslivet. Lättnader är av största vikt för att fortsätta stötta företagen i 

Tierps kommun. 

 
Barnrättskonsekvenser 

Direkta barnkonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas 

av beslutet annat än indirekt. 

 
Mål och uppdrag 

Beslutet bidrar till arbetet med delmål 8.4 Verka för att bibehålla och öka 

antalet företag och stärka positiva attityder till entreprenörskap och 

företagande. 

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ingen markupplåtelseavgift för uteserveringar: ca 3 500 kr  

Ingen tillsynsavgift för serveringstillstånd: ca 163 000 kr 

 

Kostnaderna föreslås att tas från generella KS-medel, ansvar 10101, 

verksamhet 0311 och aktivitet 079 som avsatts i budget under 

kommundirektören för ändamålet, till Medborgarservice ansvar 13105 

verksamhet 7722 med 163 000 kr och ansvar 13103 verksamhet 2101 med 

3 500 kr.  

 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 

 Ekonomichefen 

 Kommundirektören 

 Verksamhetschef Medborgarservice 

 

I tjänsten  

 

Petra Kessler 

Näringslivsutvecklare 

Näringsliv och turism 

 


