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Revidering av taxa för tillsyn och kontroll inom 
alkohollagens område 

Förslag till beslut 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att  

- Revidera taxan för prövning och tillsyn av serveringstillstånd enligt 
Alkohollagen så att tillsynsavgiften i ingripandeärenden sätts till 10 000 
kronor.  

- Översända förslag på revidering av taxan till kommunfullmäktige i Täby 
kommun och Vaxholms stad för fastställande samt att föreslå att den 
reviderade taxan gäller från och med den 1 januari 2022. 

Sammanfattning 

Taxan för prövning och tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen 
behöver revideras avseende den tillkommande tillsynsavgift som debiteras i 
ingripandeärenden där nämnden fattar beslut om att tilldela 
tillståndsinnehavare 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. 

Beskrivning av ärendet 

Det finns ett behov av att revidera taxan för prövning och tillsyn av 
serveringstillstånd enligt alkohollagen avseende den tillkommande 
tillsynsavgift som debiteras i ingripandeärenden där tillståndsinnehavare 
tilldelas en erinran eller en varning.  

Avgiften på 6 000 kronor som debiteras enligt gällande taxa täcker inte fullt 
ut nämndens kostnader för handläggningen av ärendetypen. Avgiften föreslås 
därför höjas till 10 000 kronor per ingripandeärende som resulterar i beslut 
om erinran eller varning. Den tillsyn och kontroll som nämnden bedriver inom 
alkohollagens område ska vara avgiftsfinansierad till 100%.  

Kontoret kommer även föreslå att revideringen görs i de taxor som reglerar 
avgifter för tillsyn och kontroll inom alkohollagens område i Norrtälje, Lidingö 
och Vallentuna. 
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Kontorets bedömning/synpunkter 

Den handläggning som kontoret bedriver inom alkohollagens område ska vara 
helt finansierad av taxeintäkter. Kontoret har konstaterat att gällande taxa 
innebär att tillståndsgruppens område inte uppnår målet av 
självfinansieringsgrad.  

Handläggning av ingripande ärenden har konstaterats vara underfinansierad 
då intäkten i den typ av ärenden med nuvarande taxa motsvarat hälften av 
kostnaderna. Kontoret föreslår därför att avgiften höjs från 6 000 kronor till 
10 000 kronor.  

Föreslagen höjning innebär att de ingripandeärenden som kontoret hanterar 
kommer finansieras av de avgifter som debiteras av de tillståndsinnehavare 
som är föremål för ingripandeärendena.  

Bestämmelser 

Enligt 8 kap 10 § Alkohollagen (2010:1622) kan kommuner ta ut 
tillsynsavgifter av tillståndsinnehavare för att finansiera kostnaderna för 
tillsynen. 
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