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Initiativärende till kommunstyrelsen
Initiativ för att begränsa effekterna av covid-19 inom
besöksnäringen i Höörs kommun
Covid-19 har tagit världen med storm och har försatt oss i ett läge som få hade kunnat
förutse för några månader sedan. Konsekvenserna av denna pandemi är i dagsläget alldeles
för tidigt att förutspå. Vi har idag en allmän smittspridning inom Sverige, om än att det skiljer
sig över landet till utbredning. Vi uppmanar våra invånare som befinner sig i riskgrupper att
hålla sig hemma och undvika sociala sammanhang. Vi har beslutat att alla möten, kurser och
konferenser ska ställas in. Vi har en avrådan för samtliga utlandsresor och i möjligaste mån
inte resa inom landet om det inte behövs. Allt detta tillsammans ha gjort att många företag nu
har det ytterst svårt att få vardagen att gå ihop.
Värst drabbat är besöksnäringen, både i vår kommun och i hela Sverige. Vissa företag i
kommunen rapporterar om närmare 90% mindre i omsättning och har redan börjat permittera
anställda. För att motverka uppsägningar så har staten lanserat ett antal olika åtgärder men
många vittnar också om att dessa inte är tillräckliga. Jag föreslår därför att Höörs kommun
ska anta ett åtgärdspaket som kan stödja företag som verkar inom besöksnäringen i Höörs
kommun.
Kommunen är begränsad i vilka åtgärder som går att genomföra av de lagar som är antagna
i Sveriges riksdag. Då staten styr över skatter och avgifter har kommunen få möjligheter kvar
för att stärka det lokala näringslivet. Vidare är kommunen förbjuden att ge stöd till enskilda
näringsidkare. Därför behöver kommunen rikta in arbetet på det som ligger inom kommunens
kompetensområde. Det mest naturliga är därför att kommunen avstår från att ta ut vissa
taxor från företag inom besöksnäringen som omfattar våra restauranger, hotell och vissa
övriga verksamheter. Åtgärderna kommer totalt omfatta närmare 400.000kr som går direkt till
att stötta våra lokala företag för att de ska ta sig igenom denna svåra period.
Paketet ska även omfatta en stimulansåtgärd i from av ett extra bidrag inom kommunens
verksamhet för samtliga anställda. Pengarna ska gå till varje sektor och användas för
personalvård och ska gå att nyttja hos företag inom den lokala besöksnäringen. Totalt sett
kommer denna åtgärd omfatta 400.000kr och är avsedd att genomföras inom de kommande
fyra veckorna.
Ett företag inom besöksnäringen i Höörs kommun är ett företag eller stiftelse som driver
restaurang, hotell, camping, spa, säljer specialiserad mat över disk eller utför tjänster som är
förknippade med en avgift enligt våra taxor samt har en lokal där allmänheten stadigvarande
har tillträde till. Beslutet gäller inte verksamheter som drivs eller finansieras av det offentliga.
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Jag föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att:
Deklarerar att det råder särskilda skäl i enlighet med kommunens taxor för att efterskänka
avgifter för 2020 för vissa branscher och verksamheter.
I enlighet med ”Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken m.m. inom Höör kommun”
efterskänka taxor för företag och stiftelser gällande hygienlokaler.
I enlighet med ”Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken m.m. inom Höör kommun”
efterskänka taxor för företag och stiftelser verksamma inom besöksnäringen i avsnittet
gällande livsmedelskontroll.
I enlighet med ”Taxa för alkoholtillstånd” efterskänka taxor för företag och stiftelser gällande
årlig tillsynsavgift, uteserveringar samt ändring av serveringslokal eller yta.
I enlighet med ”Taxa för upplåtelse av torgplatser och offentlig platsmark i Höörs kommun”
inte ta ut avgifter för uteserveringar, annan försäljning, reklamskylt, skyltvaror utanför butik
eller staket.
Tilldela sektorerna 300kr i extra trivselpeng per anställd för personalvård att nyttja hos
företag inom besöksnäringen inom Höörs kommun. Hur trivselpengen har använts ska
redovisas senast 28 april.
Finansiering ska ske genom att 400.000kr tas från kommunstyrelsens konto för
näringslivsinsatser och sponsring samt att 400.000kr finansieras från kommunstyrelsens
medel för förfogande.
Uppmana tillstånds och tillsynsnämnden att fatta nödvändiga beslut för att genomföra
ovanstående i avsnitten gällande ”Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken m.m. inom
Höör kommun” och ”Taxa för alkoholtillstånd”.

För moderaterna,
Johan Svahnberg, kommunstyrelsens ordförande

