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Taxor och avgifter
Regler

Med avgift menas i detta sammanhang priset på en tjänst eller vara. Taxa är ett vidare begrepp och omfattar även regler för avgiftsuttaget, olika föreskrifter m m.
Justeringar av samtliga avgifter skall ske i årsbudgeten om inte särskilda skäl omöjliggör detta. Ändringar
av taxekonstruktionerna sker i anslutning till årsbudgeten. Om kostnadsutvecklingen blir en annan än vad
som förutsattes i budgeten, åligger det nämnden att under budgetåret vidta åtgärder så att täckningsgraden
bibehålls.
Följande taxor och avgifter fastställs av Kommunfullmäktige
- avgifter för registrering, tillstånd och tillsyn enligt lotterilagen
- avgifter för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser
- avgifter för tillfälliga parkeringstillstånd
- plan- och bygglovtaxa (PBL)
- mätningstaxa samt avgifter för uppdrag utförda av fastighetsbildningsmyndigheten
- avgifter för allmän parkering
- felparkeringsavgifter
- handläggningsavgifter för undantag från föreskrifter om trafik på väg eller i terräng
- vatten- och avloppstaxa
- renhållningstaxa
- taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
- taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen
- taxa för uppdragsverksamhet inom Miljö- och konsumentnämndens tillsynsområde
- taxa för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel
- avgifter för tillhandahållande av avskrift av allmän handling
- taxa för förskoleverksamhet, förskoleklass och skolbarnsomsorg
- taxa för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning
- taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
- taxa för boende i familjehem eller elevhem enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)
Övriga taxor och avgifter beslutas av respektive nämnd, som i anslutning till budgetarbetet har att överväga avgiftens storlek med hänsyn till önskad täckningsgrad. Sotningstaxan fastställs av Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund.

Taxe- och avgiftsjusteringar 2015

I vissa fall redovisas förändringar i taxor och avgifter i själva budgeten, i vissa fall redovisas hela taxan i
form av särskilda bilagor. I särskilda bilagor redovisas följande taxor och avgifter, där förändring sker och
där beslut skall fattas av Kommunfullmäktige
Bilaga A Taxa för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen samt kontroll enligt lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel
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Renhållningstaxan och vatten- och avloppstaxan läggs fram till Kommunfullmäktige som särskilda ärenden.
Övriga taxor som skall beslutas av Kommunfullmäktige föreslås vara oförändrade under 2015.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson

Christer Johansson
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Bilaga A

Taxa för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen och
tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel
Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-12-17--18
Gäller fr o m 2015-01-01
Denna taxa gäller för Fritids- och folkhälsonämndens verksamhet dels enligt alkohollagen och
tobakslagen och dels enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Enligt 8 kap 10 §
andra stycket alkohollagen (2010:1622) får kommunen ta ut avgift för prövning av ansökan om
serveringstillstånd enligt grunder som beslutas av Kommunfullmäktige. Enligt tredje stycket får
kommunen även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap av den som har serveringstillstånd och av den
som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av folköl. Kommunen får enligt
19 b § tobakslagen (1993:581) ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig
näringsverksamhet med tobaksvaror. Enligt 23 § lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria
läkemedel får kommunen för sin kontroll enligt lagen ta ut avgift av den som bedriver
detaljhandel.

1

Serveringstillstånd enligt alkohollagen

1.1

Ansökningsavgifter
kr

Stadigvarande tillstånd för servering, catering eller provsmakning

9 500

Ändrade ägarförhållanden, mer än 25 procents förändring av ägandet i verksamheten

5 900

Ändring av styrelseledamot, firmatecknare, VD, platschef och liknande personer utan
aktieinnehav eller med aktieinnehav mindre än 25 procent

2 100

Ny bolagsform, samma personer

4 400

Utvidgning av serveringsyta i befintligt tillstånd

4 400

Förändringar i befintligt tillstånd, ej gällande yta

3 200

Tillfälligt tillstånd för servering eller provsmakning till allmänheten

5 100

Tillfälligt tillstånd för servering i slutet sällskap

750

Tillfälligt utökad serveringstid, tillfälligt utökat serveringsområde, tillfällig uteservering

750

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för gemensamt serveringutrymme
(per sökande)

2 800

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för gemensamt serveringsutrymme
(per sökande)

1 300

Kunskapsprov per person och tillfälle

1 300

Förseningsavgift, restaurangrapport

1 000
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1.2

Tillsynsavgifter

1.2.1

Fast tillsynsavgift vid stadigvarande servering i slutna sällskap

1.2.2

Fast tillsynsavgift vid stadigvarande servering till allmänheten

1.2.3

Rörlig tillsynsavgift vid servering till allmänheten

Avgiften är 3 000 kr per tillstånd och år.
Avgiften är 3 000 kr per tillstånd och år.

Rörlig avgift baseras på restaurangens årsomsättning av alkohol föregående år. Om en ny
restaurang erhåller tillstånd placeras den första året i lägsta klassen.
Årsomsättning

kr

-

250 000

3 100

250 001 -

500 000

4 700

500 001 -

1 000 000

5 900

1 000 001 -

2 000 000

8 200

2 000 001 -

4 000 000

9 700

4 000 001 -

6 000 000

11 200

6 000 001 -

8 000 000

12 600

8 000 001 - 12 000 000

16 400

12 000 001 - 16 000 000

20 000

16 000 0001 -

23 100

För restauranger vid kommunens särskilda boendeformer och vid restaurangskolor inom
gymnasieskolan utgår endast fast tillsynsavgift.
1.2.4

Tillfälliga tillstånd till allmänheten

1.2.5

Halv avgift

1.2.6

Då verksamheten upphör

Avgiften är inräknad i ansökningsavgiften som angetts ovan.
Har beslut om nytt tillstånd fattats före den 1 juli debiteras hel avgift. Har beslut om nytt tillstånd
fattats efter den 1 juli debiteras halv avgift.
Den som är tillståndshavare vid kalenderårets början debiteras tillsynsavgift för hela året. Detta
påverkas inte av eventuella verksamhetsöverlåtelser under året. Redan inbetald avgift återbetalas
ej.

3 (3)

2

Tillsyn av anmälningspliktig servering eller detaljhandel med
öl samt detaljhandel med tobaksvaror och vissa receptfria
läkemedel
Kr

Folköl

1 900

Tobak

1 900

Folköl och tobak

2 500

Vissa receptfria läkemedel

1 900

Vissa receptfria läkemedel + tobak eller folköl

2 500

Vissa receptfria läkemedel + tobak + folköl

3 600

Halv avgift

Halv tillsynsavgift tas ut det år anmälan inkommit efter den 1 juli. Har anmälan inkommit före
den 1 juli tas hel tillsynsavgift ut. Inbetald avgift återbetalas ej om rörelsen upphör före
kalenderårets slut.

3

Tolkning och tillämpning

Kommunstyrelsen äger besluta om tillämpningsföreskrifter till denna taxa. Fritids- och folkhälsonämnden äger fatta beslut om tolkning och tillämpning av denna taxa med tillhörande
tillämpnings- föreskrifter.
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