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§ 12 Avgifter enligt Alkohollagen (2010:1622), samt Tobakslagen 
(1193:581 

' 
l 

INLEDNING 
Förslag om avgifter till nya ansöknings- och tillsynsavgifte r. 

Beredning 
Se förslag till beslut med bilaga, 2013-01-22, bilaga 1. 

Berit Lindqvist föredrar ärendet. 

BESLUT 
Samhällsbyggnadsutskottet hemställer att Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige 

att framställa bifogade förslag till avgifter samt, 

att uppdra till kommunstyrelsen att justera avgifter vid ändring av 
prisbasbelopp. 

BAKGRUND OCH BEDÖMNING 

Enligt 8 kapitlet 10 §får kommunen ta ut avgift för tillståndsprövning. Med 
prövning avses alla de typer av prövningar som kan bli aktuella som exempelvis 
stadigvarande tillstånd, tillfälliga tillstånd eller tillstånd att anordna provsmakning 
för enstaka period. I begreppet prövning ingår enligt Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) även godkännande av den lokal där cateringföretag med 
stadigvarande tillstånd.ska bedriva sin servering. Avgift får även tas ut för det 
obligatoriska kunskapsprovet och eventuellt tolk. 

Kommunen får även ta ut avgift för tillsynen av den som har serveringstillstånd och 
av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av folköl 
samt detaljhandel med tobak enligt 19 b§ Tobakslagen 1993:581. 

För avgiftsuttag i kommunal verksamhet gäller som huvudregel 
självkostnadsprincipen och får inte tillföra kommunen någon vinst. Det finns ingen 
skyldighet att helt avgiftsfinansiera verksamheten även om det finns lagstöd för 
detta. Samhällsbyggnadskontoret anser att kostnaden bör finansieras av 
restaurangnäringen så långt möjligt för att inte lägga kostnaden på samhället. 

De avgifter som idag gäller beslutades av kommunfullmäktige år 2011 när det gäller 
ansökningsavgifter och tillsynsavgifter, se bilaga. De avgifter som Sala kommun får 
in täcker inte kostnaden för den verksamhet som kommunen är ålagd att utföra när 
det gäller alkohollag- och tobakslagstiftningen. 

Utdragsbestyrkande 

L i\ 



§ 12 forts. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-02-12 

Kommunens ansvar inom området är tillståndsprövning, yttre och inre tillsyn, 
förebyggande arbete samt utreda sanktioner när det gäller alkohol 
När det gäller tobak har förvaltningen ansvar för att ha ett aktuellt register samt 
utföra tillsyn. Bruttokostnad för verksamheten år 2012 var 520 tkr och 
bruttointäkterna uppgick till248 tkr, nettokostnaden var således 272 tkr. · 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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Samhällsbyggnadskontoret 
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DIARlEN R: 2013.86 
FÖRSLAG 

Berit Lindqvist Samhällsbyggnadsutskottet i Sala kommun 

FÖRSLAG OM AVGIFTER 

Avgifter enligt alkohollagen 2010:1622, samt Tobakslagen 
1993:581 
Enligt 8 kapitlet 10 §får kommunen ta ut avgift för tillståndsprövning. Med pröv
ning avses alla de typer av prövningar som kan bli aktuella som exempelvis stadig
varande tillstånd, tillfälliga tillstånd eller tillstånd att anordna provsmakning för 
enstaka period. l begreppet prövning ingår enligt Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) även godkännande av den lokal där cateringföretag med stadigvarande till
stånd ska bedriva sin servering. Avgift får även tas ut för det obligatoriska kun
skapsprovet och ev tolk 

Kommunen får även ta ut avgift för tillsynen av den som har serveringstillstånd och 
av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av folköl 
samt detaljhandel med tobak enligt 19 b§ Tobakslagen 1993:581. 

För avgiftsuttag i kommunal verksamhet gäller som huvudregel självkostnadsprin
cipen och får inte tillföra kommunen någon vinst. Det finns ingen skyldighet att helt 
avgiftsfinansiera verksamheten även om det finns lagstöd för detta. Samhällsbygg
nadskontoret anser att kostnaden bör finansieras av restaurangnäringen så långt 
möjligt för att inte lägga kostnaden på samhället. 

De avgifter som idag gäller beslutades av kommunfullmäktige år 2011 när det gäller 
ansökningsavgifter och tillsynsavgifter, se bilaga. De avgifter som Sala kommun får 
in täcker inte kostnaden för den verksamhet som kommunen är ålagd att utföra när 
det gäller alkohollag- och tobakslagstiftningen. Kommunens ansvar inom området är 
tillståndsprövning, yttre och inre tillsyn, förebyggande arbete samt utreda sanktion
er när det gäller alkohol. När det gäller tobak har förvaltningen ansvar för att ha ett 
aktuellt register samt utföra tillsyn. Bruttokostnad för verksamheten år 2012 var 
520 tkr och bruttointäkterna uppgick till248 tkr, nettokostnaden var således 272 
tkr. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår Samhällsbyggnadsutskottet besluta att hos 
Kommunfullmäktige föreslå om att fastställa bifogade förslag till avgifter samt 
att delegera till Samhällsbyggnadsutskottet uppräkning av avgifterna vid ändring av 
prisbasbeloppet 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Berit Lindqvist 
Alkoholhandläggare 

Berit.Lindqvist@sala.se 
Direkt: 0224-553 61 



Kommunstyrelsens förvaltning 

Bilaga 

Samhällsbyggnadskontorets förslag till nya ansöknings- och tillsynsavgifter enligt 
nedan: 

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Avgifterna be
räknas som en procentsats av gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om 
allmän försäkring. 

Prisbasbelopp (pbb) år 2013 är 44 500 kronor. 

(beloppen avrundade uppåt till jämna hundratal) 

Nyansökan 11200 
Nyansökan (vid avslag om sökanden inte klarar kunskaps~ 
provet, inom 3 månader efter avslagsbeslut) 2000 
stadigvarande ändring i tillstånd 4500 
Tillfällig ändring i tillstånd 2000 
Pausservering 2000 
Ansökan från konkursförvaltare 4300 
Tillfälligt till allmänheten 1 dag 
(Tillsynsavgiften ingår) 4500 
för varje ytterligare dag tillkommer 1000 
Provsmakning, tillstånd 2000 
Anmälan av lokal (catering) första tillfället 700 
Anmälan av lokal (catering) redan godkänd lokal 100 
Tillfälligt till slutna sällskap vid ett tillfälle 700 
för varje ytterligare dag tillkommer 100 

Förseningsavgift restaurangrapport 500 

Tobak, registerhållning och tillsynsavgift 900 
Folköl, registerhållning och tillsynsavgift 900 
Folköl och tobak 1500 

25 %pbb 
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Tillsynsavgift 

Fast avgift 

Årligen 

Rörlig enligt tabell 
(beräknas på omsättningen av alkoholdrycker) 

0- 75000 

75 001- 150000 

150 001- 225 000 

225 001- 300 000 
300 001- 500000 
500 001- 750 000 
750 001- l 000 000 
l 000 001- 2 000 000 

2 000 001- 3 000 000 

3 000 001- 4 000 000 

4 000 001- 5 000 000 

5 000 001- 6 000 000 

6 000 001-

2300 

1200 

2300 

3400 

4500 

5400 

6700 

8900 
11200 

13400 

15600 

17800 

20000 

22300 

%av pbb 
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