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Socialnimnden

Avgifter for tillsyn och ansdkan av serveringstillstAnd, samt detaljhandel med eller servering av
folkdl, erligt alkohollagen
F6rslag till beslut
Socialnimnden beslutar att foresli kommunfuIlmiktige att

for tillsyn och ansokan av serveringstillstind, samt detaljhandel
med ellet servering av folkril, enligt alkohollagen, samt att
^nt^

rrya avgifter

avgifterna debiteras 1 ging per

ir i forskott och forsdljnings-/serveringsstille.

Avgiftema for ullsyn och ansokan av serveringstrllstind, samt detaljhandel med
eller servering av folkol ska gilla frLn 2076-07-01.

Bakgrund
Socialrdmnden ansvarat for handldggmngen av drenden gdllande servedngstillstind och tillsyn enligt alkohollagen. I{ommunen ansvarar iven for tillsyn av
detaljhandel med eller servering av folkol, enligt 9 kap 2 $ alkohollagen
(201,0:1622),

Entgt

8 kap 10 $ alkohollagen (2010:1622) ffu kommunen ta avg1ft for provning
av anscikan om servedngstillstind, samt detaljhandel vid forsdljning med folkol
enligt grunder som beslutas av kommunfullmiktrge. Kommunen fir iven ta ut
avgift for tillsyn enligt 9 kap av den som har serveringstillstind och av den som
beddver anmdln:ngspliktig detaljhandel med eller servering av folkol.

Kommunen ska ha kostnadstickning for ullsynen och sjilvkostnads- och
likstillghetsprincipen ska beaktas.
Siiilvkos tnadsptincipen
For avgiftsuttag i kommunal verksamhet giller som huvu&egel sjilvkostnadsprincipen
som uttrycks i 8 kap. 3 c $ I(ommunallagen. I(ommunet och landsting fir inte ta ut

o
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hogte avgifter in vad som svarar mot kostfladerna for de tjinster eller nytugheter som
de tillhandahnler (sjnlvkostnaden).
Sjdlvkostnadsprincipen innebir att en kommun fhr taut avgrfter men inte trll sidana
belopp att de ullfor kommunen en vinst. I(ommunernahar fhtt en viss handlingsfrihet
ndr det gdller berikningen av sjilvkostnaden och det frnns lagstod for avgiften.

Vid berdkningen av siilvkostnaderna fhr utcivet externa kostnader alla relevanta direkta
och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med.

I sjilvkostnaden rngfu ocksi kostnader for exempelvis tolk och andta kostnader som
uppstAr i samband med att sokanden ska genomfora ett kunskapsprov enligt alkohollagen.
Liks tiillighetsprincipen

Av betydelse for avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet ir den si kallade
likstillighetspdncipen som uttrycks i 2 kap. 2 $ I(ommunallagen. I(ommuner och
landsung ska behandla srna medlemmar lika om det inte finns sakliga skil for nigot
attttat.

Likst6llighetsprincipen medget inte nigon inkomstomfordelande verksamhet, men det
finns inga lunder mot att diffetenaera avgSfterna med hdnsyn till kostnadsskillnadet
mellan olika prestationet.

En civersyn ay fly^ avgiftet har gjorts och di gillande tillsynsavgifter ar frln
bor dessa tevideras enligt forslaget.

2011,

Trilsynsavgifterna gillande servenngstrllstind ar som nuvarande tillsynsavgifter
uppdelad i grundavgrft som dr baserad pi oppettidet och trllsynsavgift som
basetas pi omsittning av alkoholfotsdlining. Detta med anledning av att senare

oppettrder kriver mer ;llsy1.
Tillsynsavgiften for detaljhandel med folkol dr en fast avg;ft

pi

1 500 kr per

ir.

Socialnimnden foreslfu zver. att avglfterna debitetas 1 gnng per fu i fcirskott och
forsiljnings-/serveringsstille. Detta med anledning
att kommunen missar rntdktet
^v
di foretagen/forsdljningsstdllen gir i konkurs, ellet upphot.
Mariestad 2015-09-17

Lotta Hjoberg
Chef for stod och omsorg
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Anstiknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen
frtn och med 2016-01-01
Ansokningsavgifter
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Tillsynsavgifter
Tillsynsavgifterna bestir av en fast del och en rorlig del. Fast del innefattar avglft f6r
forebyggande och rnte tillsyn av alla. stadigvarande servedngstillstind.

Rotlig del rnnefattar yttre tiilsyn ph alla stadigvarande serveringstillstind till allminheten
basetas pi omsdttmngen i kronot per hr.
Avgifterna debiteras 1 ging per

ir i forskott och fotsiijnings-/servedngssta[e.
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