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    Socialnämnden i Säffles kommun 
 
Förslag om taxa 2023 enligt alkohollagen (2010:1622), tobakslagen och liknande 
produkter (LTLP 2018:2088) samt Lag (2022:1257) om tobaksfria 
nikotinprodukter. Taxorna gäller också lag om receptfria läkemedel (2009:730) 
  
Förslag till beslut 
Socialnämnden i Säffles kommun beslutar följande: 
· Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxeförslaget för 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Dalslandskommunerna och Säffle kommun har gemensam handläggning avseende 
ovanstående lagar. Alkohol- och tobaksenheten omfattar 2,0 handläggartjänst med ansvar 
att handlägga och tillsyna enligt alkohol- och tobakslagen samt lag om receptfria läkemedel 
och tobaksfria nikotinprodukter.  
 
Årlig tillsynsavgift uttas som en fast och en rörlig del gällande de med serveringstillstånd, 
där den rörliga avgiften är uppdelad på olika avgiftsklasser (trappsteg) beroende på 
serveringsställets årsomsättning (föregående år) av alkoholdrycker. Tillsynsavgiften 
gällande de med tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter samt receptfria 
läkemedel tas ut som en fast avgift. 
 
Beskrivning av ärendet 
De avgifter som tas ut när det gäller myndighetsutövning får enligt kommunallagen 
(2017:725) tas ut som avgift för de tjänster som kommunen erbjuder. 
När det gäller tillsynsavgifter är det ett sätt att upprätthålla konkurrensneutralitet i 
kommunerna. Görs ingen tillsyn finns risk för oegentligheter och det kan bli en snedvriden 
konkurrens mellan företagen, som till exempel dumpar priser och betalar ut svarta löner. 
 
Avgifter som avser serveringstillstånd och tobakstillstånd ska inte vara skattefinansierade 
utan verksamheten ska så långt som möjligt avgiftsfinansieras enligt de principer som 
lagstadgats i kommunallagen (2017:725). En administrativ avgift tas ut för det arbete som 
krävs vid tillsyn och registerhållning hos kommunen. 
 
I förslaget finns det två ändringar 

 -Utvidgade tillstånd, utökad serveringstid, ändrad serveringsyta eller ändrat 
alkoholutbud 2000 kronor. Denna avgift låg tidigare tillsammans med Utvidgande 
tillstånd, gemensam serveringsyta 4000 kronor. Förslag på ändring beror på att det 
krävs inte samma arbetstids åtgång. 

 Tillfälligt utökad serveringstid och serveringsyta i Tillståndshavarens nuvarande 
lokaler 2000 kronor. Här är ändringen kostnaden, tidigare kostnad 2500 kronor. 
Sänkningen beror även här på kortare arbetstids åtgång. 
 

 
Dalsland och Säffle 2022-09-15 
 
Jeanette Krafft 
alkohol/ tobakshandläggare 
 
Daniel Berglöv 
alkohol/ tobakshandläggare 
 



Förslag Taxor 2023 
 

Taxor enligt alkohollagen 
Stadigvarande tillstånd Avgift kr 

 
Kommentar                 

-Nyansökningar stadigvarande serveringstillstånd,  
Ägarskiften, servering på tåg och båt  

9000: - Inkl. 1 kunskapsprov 
Ingen återbetalning 

-Anmälan om övertagande/köp av bolag med stadigvarande 
serveringstillstånd 

7000: - Ingen återbetalning 

-Utvidgade tillstånd gemensam serveringsyta  
 

4000: - 
 

Sökande har tillstånd  
i Dalsland 
Ingen återbetalning 
 

-Utvidgade tillstånd   
utökad serveringstid, ändrad serveringsyta eller ändrat  
alkoholutbud 

2000: - 
 

Sökande har tillstånd  
i Dalsland 
Ingen återbetalning 
 

-Ändring omregistrering till AB/HB/EF,  
eller övrig omregistrering i företag, samma ägare 

2000: - Ingen återbetalning 

-Anmälan om betydande förändring, så som ändrade 
ägarförhållanden. 

3000: - Ingen återbetalning 

PBI-Utredning 
(byte av enstaka person med betydande inflytande) 

 
1000: - 

Ingen återbetalning 

-Nyansökan cateringtillstånd, provsmakning och  
pausservering 

5000: - 
 

Inkl. 1 kunskapsprov 
Ingen återbetalning 

-Anmälan om catering, provsmakning, rumsservering, 
rumsservering eller kryddning av snaps  

Ingen avgift Sökande har tillstånd  
i Dalsland 

Tillfälligt utökad serveringstid och serveringsyta i  
Tillståndshavarens nuvarande lokaler 

2000: - Sökande har tillstånd  
i Dalsland. Ingen 
återbetalning 

Tillfälliga tillstånd   
-Tillfälligt tillstånd för 2 ggr och samma lokal  
Sökanden har stadigvarande tillstånd i  
Dalslandskommunerna 
- extra dagar, söks vid samma tillfälle, max 6 ggr/år 

3000: - 
 
 
500: -/dag 

 
Ingen återbetalning 

- Tillfälligt tillstånd för 2 ggr och samma lokal 
Sökanden har inte stadigvarande tillstånd i 
Dalslandskommunerna 
- extra dagar, söks vid samma tillfälle, max 6 ggr/år 

 
5000: - 
 
 
500: -/dag 

 
Ingen återbetalning 

- Tillfälligt tillstånd För slutna sällskap  
max 6 tillstånd per halvår och avser samma lokal 

 
2000: - 

 
Ingen återbetalning 

-Kunskapsprov med möjlighet till två omprov 
(Gäller både stadigvarande eller tillfälligt tillstånd) 

1000: -
/prov 

Per provtillfälle förutom 
nyansökans första prov 

Årlig avgift  
för stadigvarande serveringstillstånd 

  

Fast avgift serveringstillstånd 4000: -  
Fast avgift tillstånd för pausservering, 
provsmakning och catering 

2000: - Halv fast avgift 

Rörlig avgift kronor  
0-25 000 0: - 
25 001-50 000  1000: - 
50 001-100 000 2000: - 
100 001–150 000  3000: - 
150 001–200 000  4000: - 
200 001–300 000  5000: - 
300 001–600 000  6000: - 

 
 
 
 
 
Beror på föregående  
års försäljning enligt 
restaurangrapport 



600 001-900 000  7000: - 
900 001-1 200 000  8000: - 
1 200 001-1 500 000  9000: - 
1-500 001-2 500 000  10 000: - 
2 500 001-3 000 000  11 000: - 
3 000 001 - 12 000: - 

Påminnelseavgift  
Restaurangrapport ska vara registrerat före den 31mars! 
500: - första påminnelsen! 
1000: - andra påminnelsen, utredning startas. 

Taxor enligt tobakslagen och liknande produkter 
(2018:2088), Lag (2022:1257) om tobaksfria 
nikotinprodukter samt alkohollagen (2010:1622). 
ingen återbetalning vid avslag eller att ansökan tas tillbaka. 

 
Stadigvarande tobakstillstånd (ägarbyte/ övertagande av 
rörelse) 

 
7000 kr 

 
Tillfälligt tobakstillstånd (har stadigvarande tobakstillstånd) 

 
2000 kr 

 
Tillfälligt tobakstillstånd (har inget tobakstillstånd) 

 
4000 kr 

-Ändring omregistrering till AB/HB/EF,  
eller övrig omregistrering i företag, samma ägare 

         2000: - 

-Anmälan om betydande förändring, så som ändrade 
ägarförhållanden. 

         3000: - 

PBI-Utredning 
(byte av enstaka person med betydande inflytande) 

 
         1000: - 

 

Årsavgift Tobakstillstånd 
 

 
Årsavgift för tillsyn och administration 

 
5000 kr 

 
Årsavgift för produkter utöver 
tobakstillstånd 

 

 
Avgift per tillkommande produkt 

 
500 kr 

 
Årliga avgifter  

(för de som EJ har tobakstillstånd) 

Avgift kr kommentar 

En produkt 
 
2000: - 

     Två produkter 

 
 
3500: - 

Vid försäljning av  
t ex folköl och e-cigaretter 
blir det två produkter och 
totalt 3500: -              

     Tre produkter 

 
 
 
4500: - 

Försäljning av folköl, e-
cigaretter samt receptfria 
läkemedel 

 

     Fyra produkter 

 
 
5000: - 

Försäljning av folköl, e-
cigaretter, tobaksfria 
nikotinprodukter samt 
receptfria läkemedel 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 
 

 

Kommunfullmäktige 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 200 Dnr KS/2022:382 

Taxor för tillståndsavgifter avseende alkohol och tobak 2023 
Ärendebeskrivning 
De avgifter som tas ut när det gäller myndighetsutövning får enligt kommunallagen 
(2017:725) tas ut som avgift för de tjänster som kommunen erbjuder. När det gäller 
tillsynsavgifter är det ett sätt att upprätthålla konkurrensneutralitet i kommunerna. 
Görs ingen tillsyn finns risk för oegentligheter och det kan bli en snedvriden 
konkurrens mellan företagen, som tillexempel dumpar priser och betalar ut svarta 
löner.  
Avgifter som avser serveringstillstånd och tobakstillstånd ska inte vara 
skattefinansierade utan verksamheten ska så långt som möjligt avgiftsfinansieras 
enligt de principer som lagstadgats i kommunallagen (2017:725). En administrativ 
avgift tas ut för det arbete som krävs vid tillsyn och registerhållning.  
I tjänstyttrandet finns två ändringar: 

 Utvidgade tillstånd, utökad serveringstid ändrad serveringsyta eller ändrat 
alkoholutbud 2000 kr. Denna avgift låg tidigare tillsammans med utvidgade 
tillstånd, gemensam serveringsyta 4000 kr. Förslag på ändring beror på att 
det inte krävs samma arbetstidsåtgång.  

 Tillfälligt utökad serveringstid och serveringsyta i tillståndshavarens 
nuvarande lokaler 2000 kr, tidigare kostnad var 2500 kr. Sänkningen beror 
även här på kortare arbetstidsåtgång.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll § 185, 2022-11-28.  
Socialnämndens protokoll § 130, 2022-10-18.  
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-09-15. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jenny Evestam (C): Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta nya taxor för 2023. 
 
_________________ 
2022-12-19 Utdrag till  
Socialnämnden  
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