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§ 202 2018.054 SN

Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen fick på socialnämndens sammanträde 2018-01-23, § 4 i uppdrag att se
över gällande avgifter i samband med serveringstillstånd.
Nuvarande avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen har funnits sedan
2011.
Vid fastställande av tillsynsavgifter gäller kommunallagens bestämmelser
om självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen. Tillsynsavgifter ska
täcka både direkta och indirekta kostnader såsom personal, material,
utrustning, administration och tillsynsbesök.

Alkohollagen
Alkohollagen är en skyddslagstiftning som syftar till att begränsa
alkoholens skadeverkningar. Lagstiftaren har genom olika bestämmelser i
Alkohollagen sett till att en kraftfull tillsyn över försäljningen av
alkoholdrycker skall kunna utövas. En central tillsynsmyndighet,
Folkhälsomyndigheten, skall följa utvecklingen och vara vägledande vid
tillämpningen av lagen. De regionala myndigheterna, Länsstyrelsen, skall
ge kommunerna vägledning men också utöva tillsyn av kommunernas
verksamhet. Kommunerna och Polismyndigheterna skall utöva den direkta
tillsynen över restauranger med serveringstillstånd.
Tillsynsarbetet skall bestå av både yttre tillsyn och en inre tillsyn. Vid den
yttre tillsynen kontrolleras hur verksamheten bedrivs med avseende på
ordning och nykterhet och att servering inte sker till underåriga eller
märkbart påverkade personer, förekomsten av lagad mat samt att
serveringsansvarig person finns på plats. Kontroller görs också att
servering sker i enlighet med tillståndet som det framgår av
tillståndsbeviset. Den inre tillsynen består bl.a av om förutsättningarna för
tillstånd fortfarande föreligger vad det gäller t.ex. ekonomisk skötsamhet,
brandsäkerhet, skötsamhet utan anmärkning i polisens
belastningsregister, korrekt livsmedelshantering mm.
I Alkohollagen framgår det att Kommunerna har rätt att finansiera
tillsynsverksamheten med avgifter. Kommunerna får ta ut avgift för
prövning av ansökan om serveringstillstånd liksom för den löpande
alkoholtillsynen.
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Beredning
Tillstånd och tillsynsavgifter
Vid fastställande av tillstånd och tillsynsavgifter skall en
självkostnadsprincip gälla och avgiften skall bygga på tidsåtgång och en
timkostnad. Vid beräkning av självkostnaderna får utöver externa
kostnader alla relevanta direkta och indirekta kostnader som
verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på detta är
personalkostnader, material, utrustning, lokalkostnader och
administrationskostnader.
Timkostnaden för utfört arbete år 2011 motsvarar ej 2018 års kostnader då
både konsumentprisindex samt lönekostnader ökat. Konsumentprisindex
har ökat med 5,8 % mellan åren 2010-2017.
Med anledning av ovanstående bedöms det rimligt med en ändring av
Alingsås kommuns tillsynsavgifter.
Jämförelse med andra närliggande kommuner
Ansökan stadigvarande tillstånd till allmänheten:
Alingsås - 8.000 kr
Lerum - 8.000 kr
Göteborg - 8.200 kr
Marks kommun 9- 200 kr
Borås stad - 12.000 kr
Systemet för tillsynsavgifter omfattar en fast tillsynsavgift för stadigvarande
tillstånd samt en rörlig tillsynsavgift som baseras på vilken omsättning
verksamheten har.
Fast tillsynsavgift:
Alingsås 1.500 kr
Lerum 1.500 kr
Göteborg 1.500 kr
Marks kommun 2.900 kr
Borås stad 3.100 kr

Rörlig del:
2.000 kr - 12.000 kr
0 kr
- 8.000 kr
2.100 kr - 14.400 kr
2.900 kr - 21.500 kr
1 % av föregående års
omsättning på försäljning

Förslag till nya avgifter i Alingsås kommun
Nyansökningar/ägarskiften är det ärendeslag som är mest tidskrävande.
Noggrannare utredningsförfarande och högre kostnader för administrativ
hantering föranleder en större höjning. Förslag läggs att höja denna avgift
från 8.000 kr till 12.000 kr. Övriga ansökningsavgifter föreslås höjas med
cirka 30 %.
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Systemet för tillsynsavgifter omfattar en fast tillsynsavgift för stadigvarande
tillstånd samt en rörlig tillsynsavgift som baseras på vilken omsättning
verksamheten har. Avgiften för fast tillsyn är idag 1.500 kronor och
föreslås ändras till 3.500 kronor.
Den rörliga tillsynsavgiften består idag av 8 olika avgiftsklasser mellan
2000 – 12.000 kronor beroende på vilken omsättning
restaurangverksamheten har. Förslag läggs att utöka antal avgiftsklasser
från 8 till 9 stycken samt att utvidga spannet av tillsynsavgifter till mellan
4.000 och 20.000 kronor istället för som nuvarande avgifter mellan 2.000
och 12.000 kronor.
Kostnader Alingsås kommun, årsbasis
Lön baserad på 75% av heltidstjänst
Lön,
baserad på
75 % av
heltidstjäns
t

PO
(sociala
avgifter)

OH
(administrativa
kringkostnader
)

Summa

340875

39,75
%

15%

52757
5

Förslag till nya avgifter för tillstånd och tillsyn enligt Alkohollagen från
den 1 juni 2018.
Ansökningsavgifter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
kr)
8.
9.
10.
11.

Nyansökan 10.000 kr (tidigare 8000 kr)
Utvidgat tillstånd 4.200 kr (tidigare 3300 kr)
Betydande ändring i bolag 3.500 kr (tidigare 2700 kr)
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 7.000 kr (tidigare 5.400 kr)
Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 1.000 kr (tidigare 800 kr)
Provsmakning vid tillverkningsställe 7.500 kr (tidigare 6.000 kr)
Tillfälligt tillstånd provsmakning vid arrangemang 5.000 kr (tidigare 4.000
Servering vid gemensamt serveringsutrymme 4.200 kr (tidigare 3.300 kr)
Anmälan om serveringslokal vid catering 400 kr (tidigare 300 kr)
Anmälan om redan godkänd lokal 200 kr (tidigare 100 kr)
Avgift för kunskapsprov per tillfälle 1.700 kr (tidigare 1.200 kr)

Tillsynsavgifter:
A) Fast del innefattande avgift för förebyggande och inre tillsyn av alla
stadigvarande serveringstillstånd 3500 kronor. Fast del 3.500 kr x 29 tillstånd
= 101.500 kr
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B) Rörlig del för yttre tillsyn på alla stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten
baseras på omsättning i kronor per år.
0- 250.000

= 4.000 kr (tidigare 2.000 kr) x 0 tillstånd = 0 kr

250.000 - 500.000

= 5.000 kr (tidigare 3.000 kr) x 1 tillstånd = 5.000 kr

500.000 - 1 miljon

= 6.000 kr (tidigare 4.000 kr) x 2 tillstånd = 12.000 kr

1 miljon - 2 miljoner

= 8.000 kr (tidigare 6.000 kr) x 4 tillstånd = 32.000 kr

2 miljoner - 3 miljoner

= 9.000 kr (tidigare 7.000 kr) x 6 tillstånd = 54.000 kr

3 miljoner - 4 miljoner

= 11.000 kr (tidigare 8.000 kr) x 3 tillstånd = 33.000 kr

4 miljoner - 6 miljoner

= 14.000 kr (tidigare 10.000 kr) x 4 tillstånd = 56.000 kr

6 miljoner – 8 miljoner

= 17.000 kr (tidigare 12.000 kr) x 2 tillstånd = 32.000 kr

8 miljoner – 10 miljoner

= 20.000 kr x 7 tillstånd = 140.000 kr

Rörlig del inkomst: 364.000 kr
Därutöver tillkommer inkomster på ansökningar som inkommer under
året. Antal ansökningar varierar och är svåra att förutsäga. Uppskattad inkomst
från ansökningar är 62.000 kr år 2018.
Avgifterna är uträknade enligt Alingsås kommuns faktiska kostnad. Nya avgifter för
serveringstillstånd föreslås gälla från 2018-06-01, men nuvarande avgifter tas ut till
dess att beslut är fattat i kommunfullmäktige.
Avgifterna föreslås revideras ungefär vartannat år, nästa gång blir i januari 2020.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till socialnämndens beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om nya tillsynsavgifter för
serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen.
Avgifterna föreslås gälla fr o m 1 juni 2018.
Expedieras till

Kommunfullmäktige
Angelica Liljedahl
Anders Hjälm
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