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1. Inledande bestämmelser

1 § Giltighet 

Denna taxa gäller för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel samt tobakslagen. 

2 § Taxans omfattning 

Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella 
myndighetsutövningen eller tjänsten.  

Avgiften innefattar: 
-  granskning av handlingar i samband med ansökan och tillsyn 
-  inspektioner och resekostnader 
-  administrativa kostnader 
-  annan tids- eller kostnadskrävande åtgärd 

3 § Timtaxa 

Beräkning av avgift 
Avgiften beräknas genom att handläggningstiden multipliceras med 
gällande timtaxa för den typ av ärende som åtgärden avser.  

Gällande taxa 
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer. 

Timavgift (2015-01-01): 836 kr/tim. 
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4 § Remisser 

I ärenden där remisser krävs enligt gällande lagstiftning bekostas fak-
tiska remisskostnader av sökanden. 

5 § Betalning av avgift 

Årsavgiften betalas i förskott och avser kalenderår. Timavgift debiteras 
i efterhand efter utfört tillsynsbesök.  

6 § Dröjsmålsränta 

Betalas avgiften inte i tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen 
(1975:635) från förfallodagen tills den dag då betalning sker. 

8 § Ändring av avgift 

Om det finns skäl som inte kunnat förutses, får socialnämnden medge 
skälig ändring av avgift. 
 
9 § Lagrum för taxa 

Socialnämndens ansvarsområde har genom beslut om delegation och 
reglemente fastställts av kommunfullmäktige. 
 
Generella bestämmelser för kommunens rätt att ta ut avgift regleras i 
kommunallagen (1991:900) kapitel 8 § 3 b och c. 
 
Nämndens rätt att ta ut avgift följer av kommunfullmäktiges beslut att 
anta taxan samt av de lagrum som anges inom varje kapitel. 
 
10 § Överklagande 

Kommunfullmäktiges beslut om att anta taxan får överklagas i den 
ordning som föreskrivs för laglighetsprövning enligt kapitel 10 i Kom-
munallagen. 
 
11 § Förändring av taxan 

Socialnämnden beslutar om översyn av taxan. 
 

12 § Årliga förändringar av taxan 

Socialnämnden ska för varje kalenderår besluta att höja i den i taxan 
fastställda timavgiften med en procentsats som motsvarar de 12 senaste 
månadernas förändring i SKL:s Prisindex kommunal verksamhet, PKV. 
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13 § Förändring av taxan som följd av lagändring 

Socialnämnden har rätt att göra förändringar av taxan som är en direkt 
följd av lagändringar inom verksamhetsområdet. 
 
14 § Nedsättning av avgift  

Den verksamhetsutövare som betalar till socialnämnden enligt taxa för 
tillsyn enligt lagen om handel om vissa receptfria läkemedel, tobaksla-
gen och/eller öl får betala en hel årlig avgift enligt den högsta av tax-
orna. Avgiften enligt de två övriga taxorna sätts då ner till hälften. 

Om det finns särskilda skäl, får socialnämnden i enskilda fall – med 
hänsyn till verksamheternas omfattning, tillsynsbehov och övriga om-
ständigheter – sätta ner, eller efterskänka avgiften. 
 
 15 § Verkställighet 

Denna taxa ska tillämpas fr.o.m. 2015-01-01 och ska gälla för ärenden 
som kommer in från och med detta datum. 

 
2. Serveringstillstånd enligt alkohollagen 

Rätten att ta ut avgifter framgår av alkohollagen 8 kap 10 § (2010:1622).  
 

Ansökningsavgifter    Avgift, timmar 
 
Stadigvarande serveringstillstånd 12  
 
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 7 
  
Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap 1  
 
Tillfälligt tillstånd för provsmakning  3 
 
Stadigvarande ändring av befintligt serveringstillstånd 5 

- sortiment av alkoholdrycker  
- serveringstid   
- serveringutrymme   
-cateringverksamhet 

 
Tillfällig ändring av befintligt serveringstillstånd  2½ 
(max 5 tillfällen/ansökan) 

- sortiment av alkoholdrycker   
- serveringstid   
- serveringutrymme   
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Godkännande av lokal för cateringverksamhet 1 
 
Examination av kunskapsprov 1½ 
 
Godkännande av nya bolagsmän 5 
 
Anmälan av kryddning av spritdrycker 1 
 
Anmälan av provsmakning  1          
 
Tillsynsavgifter 
 
Fast avgift per år:  1 timme  
 
Rörlig avgift per år – årsomsättning alkoholdrycker 
 

0 - 50 000 1 t  
50 001  100 000 1½ t 

     100 001 - 150 000 2 t  
150 001 - 250 000 3 t  
250 001 - 500 000 5 t  
500 001 - 1 000 000 7 t  

1 000 001 - 2 000 000 10 t  
2 000 001 -  12 t  

 
Den rörliga delen av tillsynsavgiften grundas på omsättningen av alko-
holdrycker under närmast föregående kalenderår. Omsättningen redo-
visas i den restaurangrapport som lämnas till kommunen varje år.  
 
Debitering sker av hela årsavgiften. 
 
Vid ägarbyte ska tillsynsavgiften grundas på föregående års omsättning 
av alkoholdrycker, om det inte finns andra kända uppgifter att grunda 
avgiften på. 
 
För nya serveringsställen ska avgiften för tillsyn under första kalender-
året debiteras för faktisk tillsynstid. 
 
För tillsyn vid uppföljning av brister eller vid befogade klagomål debi-
teras faktisk tillsynstid. 
 
Tillsynsavgiften för tillfälliga tillstånd ingår i avgiften för tillstånds-
prövning. 
 
Påminnelseavgift för utebliven restaurangrapport: 1 timme 
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3. Handel med vissa receptfria läkemedel 

Enligt § 23 lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) har 
kommunen rätt att ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver 
anmälningspliktig detaljhandel. 
 
Avgiften betalas av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel 
enligt lagen om vissa receptfria läkemedel. 

 
Årsavgift:  1 timme 
 
För tillsyn vid uppföljning av brister eller vid befogade klagomål debi-
teras faktisk tillsynstid. 
 
4. Handel med tobaksvaror 

Enligt tobakslagen (1993:581) § 19 b har kommunen rätt att ta ut avgif-
ter för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverk-
samhet med tobaksvaror. 
 
Avgiften betalas av den som bedriver anmälningspliktig försäljning av 
tobaksvaror till konsument. 

 
Årsavgift:  1½ timme 
 
För tillsyn vid uppföljning av brister eller vid befogade klagomål debi-
teras faktisk tillsynstid. 

 
5. Handel med öl 

Enligt 8 kap § 10 alkohollagen (2010:1622) har kommunen rätt att ta ut 
avgifter för den löpande tillsynen av detaljhandel med öl. 
 
Avgiften betalas av den som bedriver anmälningspliktig försäljning av 
öl till konsument. 

 
Årsavgift:  1 timme 
 
För tillsyn vid uppföljning av brister eller vid befogade klagomål debi-
teras faktisk tillsynstid. 
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