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Förvaltarskap
Inom socialförvaltningens ansvarsområde
Kategori
• Författningssamling
Uppföljning
När: Vid behov samt vid ny mandatperiod.

Förvaltarskapet innebär ansvar för att:
- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat
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Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd
Avgifterna gäller från och med 2020-01-01 och tillsvidare
Enligt 8 kap 10 § alkohollagen får kommunen ta ut en avgift för prövning av ansökan om
serveringstillstånd enligt grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen får
även ta ut en avgift för tillsyns enligt 9 kap alkohollagen av den som har serveringstillstånd.
Avgifterna måste följa kommunallagens bestämmelser om kostnadstäckning, den så
kallade självkostnadsprincipen.
Prövning

Avgift

Stadigvarande tillstånd för
Servering till allmänheten och slutna
sällskap

12 500 kr

Servering till slutna sällskap sökt av ideell
förening

7 000 kr

Cateringtillstånd ny tillståndshavare

8 500 kr

Provsmakning

11 200 kr

Pausservering

11 200 kr

Ändring av befintligt tillstånd
Utökad serveringstid/lokal/catering/dryckesslag

4 500 kr

Övriga mindre ändringar (exempelvis
2
inriktning/namnbyte/ombyggnad)

1 000 kr

Tillfälliga ändringar av befintligt tillstånd
Utökad serveringyta

2

1 100 kr

Uppräkningen är inte fullständig. Mindre ändring innebär exempelvis att beslut kan tas
direkt av handläggare eller att remissvar inte behöver inhämtas.
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Tillfälligt tillstånd för

Avgift
3

Servering till allmänheten
- Dag 1
- För varje ytterligare dag
- Varje period max 12 500 kr
4
Servering till slutna sällskap
- Dag 1
- För varje ytterligare dag
- Varje period max 12 500 kr
Provsmakning
- Dag 1
- För varje ytterligare dag
5
Pausservering
- Dag 1
- För varje ytterligare dag
Anmälan
6
Bolagsändring fullständig prövning
- Ny delägare, bolagsman, aktieägare,
firmatecknare, ledamot eller annan person
med betydande inflytande. Ändring
innehållande penningtransaktion
Mindre bolagsändring
- Överlåtelse av aktier/andelar mellan
befintliga ägare. Ändringen innehåller inga
penningtransaktioner direkt eller indirekt.
7
Lokal catering
Kryddning av snaps
Serveringsansvarig
Minskning av serveringsyta
Provsmakning
(de som har ett stadigvarande serveringstillstånd
sedan tidigare)

3

6 000 kr
1 500 kr

1 500 kr
1 000 kr

1 500 kr
1000 kr
1 500 kr
1 000 kr

11 200 kr

5 600 kr

900 kr
0 kr
0 kr
0 kr
900 kr

Ansökan ska avse en sammanhängande period, max 90 dagar eller på förhand
specificerade datum, max 6 tillfällen per år. Det ska också vara fråga om evenemang av
samma karaktär. Om det är evenemang av olika karaktär tas avgift ut som dag 1.
4
Se fotnot ovan.
5
Se fotnot ovan.
6
Ändring av bolagsform ses som en nyansökan av serveringstillstånd.
7
Anmälan 10 arbetsdagar innan.
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Kommunen tar ut en förhöjd avgift för anmälan
som kommer in efter att ändring genomförts (avgift
för ändringen + 1 000 kr/h)

Avgift + timtaxa

Kunskapsprov
Kostnad per genomfört kunskapsprov
Max 3 försök
Restaurangrapport
Ej inlämnad restaurangrapport, avgiften
utgår för varje utskickad påminnelse nr 1
och 2.
Taxa beräknas på högsta tillsynsavgift om
restaurangrapport inte kommer in efter
påminnelse nr 2
Tillsyn
Årlig tillsynsavgift se tabell nedan
Påkallad tillsyn
Uppföljande tillsynsbesök per tillfälle
Övrig tillsyn enligt alkohollagen

1 650 kr

Avgift
1 650 kr

16 500 kr

1 500 kr
1 500 kr
Timdebitering
1 000 kr/h

Tillsynsavgifter
Tillsynsavgifter av två slag förekommer. Dels en årlig tillsynsavgift som ska täcka den
löpande tillsynsverksamheten och dels påkallad tillsynsavgift som föranleds av
uppmärksammade missförhållanden vid inre eller yttre tillsyn. I den mån
missförhållandena innebär uppföljande besök utgår en avgift för detta. Vid behov av
ytterligare utredning kan även timdebitering utgå.
Den årliga tillsynsavgiften baseras på en grundavgift tillsammans med en rörlig avgift vars
storlek är kopplad till serveringsställets försäljningsvolym (årsomsättning) av
alkoholdrycker. Detta på grund av att det bedöms vara skillnader i tillsynsbehovet på
exempelvis restauranger med liten försäljningsvolym av alkoholdrycker och
serveringsställen som till exempel pubar, dansställen och restauranger med högre
årsomsättning av alkoholdrycker. Avgifterna grundas på föregående års siffror.
Tillståndshavarna är skyldiga att lämna in dessa uppgifter till tillståndsmyndigheten.
Uppgifterna lämnas i restaurangrapporten som ska vara inne senast den 1 mars, året efter
rapporteringsperioden.
Vid befintliga restauranger tas tillsynsavgiften ut en gång per år baserad på tidigare års
alkoholförsäljningssiffror. Detta oavsett om ägarskiften beräknas ske/har skett under året.
Det är upp till de inblandade parterna att beakta detta i samband med köpet.
Årlig tillsynsavgift för serveringstillstånd
Grunden utgörs av en fast årlig tillsynsavgift på 2 500 kronor (gäller alla permanenta
tillstånd). Ingen skillnad mellan slutna sällskap i näringssyfte så kallad festvåningstillstånd
(företagsevenemang, bröllop) och slutna sällskap till egna medlemmar s.k.
klubbrättigheter. Denna fasta tillsynsavgift inkluderar försäljning av alkoholdrycker upp till
50 000 kronor.
Därutöver till kommer en rörlig årlig tillsynsavgift grundad på försäljningsvolym av
alkoholdrycker:
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Årsomsättning
alkoholdrycker
0 – 50 000
50 000 – 250 000
250 001 - 500 000
500 001 - 750 000
750 001 – 1 000 000
1 000 001 – 1 500 000
1 500 001 – 2 000 000
2 000 001 – 3 000 000
3 000 001 - 4 000 000
4 000 001- kr

Rörlig avgift
0
3 000
5 000
6 000
7 000
9 000
10 000
12 000
13 000
14 000

Fast avgift

Totalt

2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500

Extra tillsynsavgift för öppethållande mellan klockan 01.00-02.00
Extra tillsynsavgift, 2 500 kronor, för öppethållande mellan klockan
01.00-02.00.
Avgiften justeras årligen utifrån prisindex för kommunal verksamhet PKV.
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2 500
5 500
7 500
8 500
9 500
11 500
12 500
14 500
15 500
16 500

