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SA ROSL MILJ O HÄLSOSK SRMH 
Bitr. miljö- och hälsoskyddschef 
Simon Bergroth 

KOMMUNSTYRELSEN 
2021-10-21 

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Taxa för prövning och tillsyn 
av serveringstillstånd enligt alkohollagen, daterad den 11 juni 2021. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att Taxa för prövning och tillsyn av 
serveringstillstånd enligt alkohollagen ska gälla från den 1 januari 2022 
och ersätta tidigare taxa beslutad i Täby kommunfullmäktige den 2 
oktober 2017, § 90. 

Sammanfattning 

Täby kommuns taxa för prövning och tillsyn av serveringstillstånd enligt 
alkohollagen behöver revideras. Revideringen gäller den tillsynsavgift som 
debiteras i tillsynsärenden där Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 
fattar beslut om att innehavare av serveringstillstånd en erinran eller en varning.  

Föreslagen revidering innebär att avgiften höjs från 6 000 kronor till 10 000 
kronor. Höjningen innebär att handläggning inom tillståndsgruppens område 
helt finansieras av taxeintäkter. 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har behandlat ärendet den 14 juni 
2021, § 48. Ett likalydande förslag har skickats till kommunfullmäktige i 
Vaxholms stad.  

Enligt förslaget ska den reviderade taxan gälla från och med den 1 januari 2022. 
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Ärendet 

Den handläggning som Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd bedriver 
inom alkohollagens område ska vara helt finansierad av taxeintäkter. Den 
tillkommande tillsynsavgift som nämnden debiterar i ingripandeärenden som 
leder till beslut om erinran eller varning täcker inte fullt ut nämndens kostnader 
för handläggningen. 

Det finns ett behov av att revidera taxan för prövning och tillsyn av serverings-
tillstånd enligt alkohollagen avseende den tillkommande tillsynsavgift som 
debiteras i ingripandeärenden. Nämnden föreslår därför att avgiften höjs från 
6 000 kr till 10 000 kronor per ingripandeärende som resulterar i beslut om 
erinran eller varning.  

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har skickat ett likalydande förslag 
på revidering av taxan för prövning och tillsyn inom alkohollagens område för 
fastställande till kommunfullmäktige i Vaxholms stad.  

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor har också föreslagit att 
revideringen görs i de taxor som reglerar avgifter för prövning och tillsyn inom 
alkohollagens område i Norrtälje, Lidingö och Vallentuna med vilka Täby 
kommun har samverkansavtal. 

Taxan föreslås gälla från och med den 1 januari 2022. 

Ekonomiska överväganden 

Den operativa tillsyn som Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 
bedriver är enligt de taxemodeller som tillämpas finansierad av tillsynsavgifter. 
Den tillsyn och kontroll som nämnden bedriver inom alkohollagens område ska 
vara avgiftsfinansierad till 100%. Föreslagen revidering innebär att nämnden 
erhåller full kostnadstäckning för den tillsyn enligt alkohollagen som nämnden 
bedriver i Täby kommun.  

Taxeförslaget innebär ökade intäkter på ca 30 tkr för Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd för Täbys del av nämndens verksamhet. 
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Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Ann-Charlotte Mann 
Chef Avdelningen för verksamhetsstöd och utveckling 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 
daterad den 15 juni 2021, § 48 

2. Tjänsteutlåtande från Södra Roslagens miljö- och hälsoskoskyddsnämnd 
daterad den 11 juni 2021 

3. Taxa för prövning och tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen 

4. Taxebilaga 1. Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd 

Expedieras 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 
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