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Tjänsteslaivelse från Alkoholhandläggare Thomas Bäckman 

Taxor Serveringstillstånd samt tobak, folköl och vissa receptfria läkemedel 

Bakgrund 

Socialnämnden har idag kommunens samlade ansvar och uppgifter för följande områden. 

• Tillstånd och tillsyn serveringstillstånd 
• Tillsyn Tobak försäljningställen i kommunen. 
• Tillsyn Folköl försäljningställen i kommunen. 
• Tillsyn Vissa receptfria läkemedel försäljningställen i kommunen. 

Kommunen har rätt att ta ut årliga ansökningsavgifter och tillsynsavgifter för detta då den största delen 
av detta arbete inte ska vara finansierad av skattemedel. 

Kommunen beslutade år 1995 om ansöknings och tillsynsavgifter. År 2005 gjordes en översyn och 
jämförelse med andra kommuner och de korrigerades då. År 2012 infördes ytterligare 2 avgiftstyper vad 
gäller ansökningsavgift som kom till enligt ny alkohollag. Dock gjordes det i övrigt ingen förändring i 
taxorna vid detta tillfälle. Jag har gjort en jämförelse och tittat på 6 närliggande och likvärdiga kommuner 
I norrbotten och kan konstatera att Jokkmokk ligger lite lägre i avgifter totalt sett. Tittar dessutom på 
avgifterna söderut i sverige så är dessa generellt sett högre än så. 
Ser man KPI (konsumentprisindex) från åren 2005-2013 har detta ökat med cirka 13 %. 
Jag har också tittat på de olika handläggningstiderna för de olika ansökningarna och tillsynsärenderna. 

Följande typer av tillstånd kan sökas: 

• Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten (restauranger) 
• Stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap (festvåningar och klubblokaler) 
• Stadigvarande serveringstillstånd för cateringverksamhet till slutna sällskap. 
• Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten (festivaler, konserter och liknande) 
• Tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap (personalfester, bröllop, och liknande) 
• Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningställe/arrangemang. 
• Särskilt tillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme. 
• Pausservering (servering i konsert- eller teaterfoaje under paus) 
• Trafikservering (servering på tåg, flyg eller båt) 

Serveringstillstånd kan också gälla stadigvarande eller tillfälliga utökningar av befintligt tillstånd, till exempel uteserverinJ 
förlängt öppethållande. 

Den som har ett stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker, har efter anmälan till kommunen rätt att krydda
 
spritdrycker för servering som snaps i den egna serveringsrörelsen.
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Den som har ett stadigvarande tillstånd kan ordna provsmakning av alkoholdrycker till allmänheten utan krav på 
matservering. Anmälan ska alltid göras till kommunen. 

Serveringstillstånd behövs inte om samtliga tre av de följande förutsättningarna är uppfyllda; 
• Serveringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer 
• Serveringen sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna 
• Serveringen äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol eller lättdrycker. 

Jag föreslår att socialnämden antar de nya förslagen till avgifttaxor för tillstånd och tillsyn enligt följande: 

Förslag Nuvarande 

Nytt stadigvarande serveringstillstånd 6000 kr 5000 kr 

Förändring av stadigvarande serveringstillstånd 3000 kr 2500 kr 

Utökad serveringstid enstaka tillfälle 2000 kr 2000 kr 

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten -enstaka tillfälle 1-3 dagar 3500 kr 2800 kr 

Om sökande har ett gällande stadigvarande tillstånd inom kommunen 2000 kr 

- Tillfälle 2-5 om ansökan omfattar alla tillfällerna 350 kr per tilfälle 

Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap 800 kr 500 kr 

Ansökan om gemensam serveringsyta/tillståndshavare 1500 kr 

Anmälan om kryddning av snaps för tillståndshavare 300 kr 

Anmälan om lokal för tillståndshavare med cateringtillstånd 300 kr 

Anmälan om provsmakning för tillståndshavare med serveringstillstånd 300 kr 

Avlägga prov i alkoholkunskap 1000 kr 1000 kr 

Tillsynsavgifter Förslag Nuvarande� 
Fast tillsynsavgift 700 kr (600 kr)� 

Avgiftsklasser rörlig tillsynsavgift serveringstillstånd� 

Avg. klass Årsomsättning Förslag Avgift per år (nuvarande)� 

Al 0-50000 800: (500) 

A2 50 001-100 000 1200: (800) 

A3 100 000-250 000 2000: (1500) 

A4 250 000-500 000 3500: (2700) 

A5 500 000-1 000 000 4600: (3900) 

A6 1 000 000-1 500 000 6200: (5300) 

A7 1 500 000-2 000 000 8000: (6500) 

A8 2000000 10000: (8000) 

Fasta Tillsynsavgifter på Folköl,Tobak,receptfria läkemedel. 
Folköl: 1000: (660 kr) 
Tobak: 700: (660 kr) 
Receptfria läkemedel: 500:
Folköl och Tobak: 1500:
Folköl, Tobak och Receptfria läkemedel: 1900:
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