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§ 377 Dnr KS 2021/00786-1.3.2 

Beslut - Taxa för miljö- och konsumentnämndens prövning och 
tillsyn enligt alkohollagen 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen antas att gälla från och med 
den 1 januari 2022. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och konsumentnämnden föreslår en ändring av avgiftsnivåerna för 
tillsyn som innebär att samtliga verksamheter får en lägre avgift. 

Nämnden föreslår även en ökning av avgiften för ändring av personer med 
betydande inflytande i företagets verksamhet. 

Stadsledningskontoret föreslår att miljö- och konsumentnämndens förslag på 
taxor för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen bifalls. 

Yrkanden 

Jesper Brandberg (L), Anna Maria Romlid (V), Elisabeth Unell (M) och 
Amanda Grönlund (KD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag. 

Kopia till 

Miljö- och konsumentnämnden 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsen 
Maria Lindblom Lundh 
Epost: maria.lindblom.lundh@vasteras.se 
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Datum 

2021-05-26 
Diarienr 

KS 2021/00786- 1.3.2  
  

 

Kopia till 

Miljö- och konsumentnämnden 
 

Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteutlåtande - Taxa för miljö- och konsumentnämndens 
prövning och tillsyn enligt alkohollagen 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen antas att gälla från och med 
den 1 januari 2022. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och konsumentnämnden föreslår en ändring av avgiftsnivåerna för 
tillsyn som innebär att samtliga verksamheter får en lägre avgift. 

Nämnden föreslår även en ökning av avgiften för ändring av personer med 
betydande inflytande i företagets verksamhet. 

Beslutsmotivering 

Taxorna för prövning och tillsyn enligt alkohollagen är beräknad utifrån 
självkostnadsprincipen och är baserad på alkoholomsättningen föregående 
år. 
  
När en krögare anmäler ändringar av personer med betydande inflytande i 
verksamheten (PBI) kräver det en relativt stor arbetsinsats som inte tidigare 
avspeglades i avgiften, varför en höjning och ett förtydligande vilka 
ändringar som avses föreslås för ändringar.  
 
Eftersom taxan baseras på kostnader ett normalår betyder det att om 
pandemin gör att verksamheternas alkoholomsättning kraftigt minskar 2021 
får inte förvaltningen full kostnadstäckning för serveringstillstånd 2022. 
 
Stadsledningskontoret föreslår att miljö- och konsumentnämndens förslag på 
taxor för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen bifalls. 
 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Cecilia Aldén 

T.f. ekonomidirektör 
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§ 65 Dnr MOKN 2021/00046-4.0.1 

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen 

Beslut 

Kommunfullmäktige föreslås fastställa den föreslagna taxan för prövning 

och tillsyn enligt alkohollagen och att taxan ska gälla från och med den  

1 januari 2022. 

Ärendebeskrivning 

Serveringstillstånd tillhörde fram till den 31 december 2020 individ- och 

familjenämnden. Vid årsskiftet gick ansvaret över till miljö- och 

konsumentnämnden.  

 

I början av hösten 2020 fick nuvarande och kommande enhetschefer 

tillsammans med representant för verksamheten i uppdrag av ordförande för 

respektive nämnd att se över avgifterna för prövning och tillsyn enligt 

alkohollagen.  

 

Den nu gällande taxan beslutades 2011 och var framräknad med 

utgångspunkt att ge 100 % avgiftsfinansiering och skulle täcka kostnaderna 

för tre tjänster samt alla övriga kostnader som krävs för att bedriva 

verksamheten som hyra, IT-stöd, förbrukningsmaterial, administration och 

del i chef med mera. 

 

Sedan taxan togs fram har krogbranschen förändrats och det har blivit fler 

restauranger med serveringstillstånd. Det gör att intäkterna har tenderat att 

bli högre än kostnaderna. Självkostnadsprincipen säger att kommunen inte 

får ta ut högre avgifter än att det täcker kostnaderna. Det fanns därmed ett 

behov att se över avgifterna.  

 

Vid jämförelser med andra kommuners avgifter kan det konstateras att 

prövningsavgifterna i Västerås ligger i nivå med avgifter i andra jämförbara 

kommuner. Samtidigt har det konstaterats att avgifter för ändring i bolag 

ligger lågt i förhållande till arbetsinsatsens storlek. Dessutom behöver det 

förtydligas vad som avses med ändring i bolag.  

 

Årliga avgifter för tillsyn är högre i Västerås än i jämförbara kommuner och 

behöver justeras. 

 

I samband med jämförelsen av avgiftsnivåer granskades också några 

alternativa taxekonstruktioner. Det är viktigt att taxan är transparent och att 

det är lätt för krögarna att förstå hur stor avgiften kommer att bli. Ingen 

bättre konstruktion hittades i jämförelsen och därför föreslås ingen ändring 

av upplägget, utan avgiften föreslås även fortsättningsvis baseras på 

alkoholomsättningen. 
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Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden lämnat följande 

förslag till beslut: 

 

Kommunfullmäktige föreslås fastställa den föreslagna taxan för prövning 

och tillsyn enligt alkohollagen och att taxan ska gälla från och med den  

1 januari 2022. 

Yrkanden 

Anna Thunell (MP) och Håkan Ampellindh (M) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 

kommunstyrelsen@vasteras.se 

 



 

 
 

 
 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 
Ulrika Wahlström 
Epost: ulrika.wahlstrom@vasteras.se 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
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Datum 

2021-04-13 
Diarienr 

MOKN 2021/00046- 4.0.1  

  

 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 
kommunstyrelsen@vasteras.se 
 

Miljö- och konsumentnämnden 

 

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen 
 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås fastställa den föreslagna taxan för prövning 

och tillsyn enligt alkohollagen och att taxan ska gälla från och med den  

1 januari 2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Serveringstillstånd tillhörde fram till den 31 december 2020 individ- och 

familjenämnden. Vid årsskiftet gick ansvaret över till miljö- och 

konsumentnämnden.  

 

I början av hösten 2020 fick nuvarande och kommande enhetschefer 

tillsammans med representant för verksamheten i uppdrag av ordförande för 

respektive nämnd att se över avgifterna för prövning och tillsyn enligt 

alkohollagen.  

 

Den nu gällande taxan beslutades 2011 och var framräknad med 

utgångspunkt att ge 100 % avgiftsfinansiering och skulle täcka kostnaderna 

för tre tjänster samt alla övriga kostnader som krävs för att bedriva 

verksamheten som hyra, IT-stöd, förbrukningsmaterial, administration och 

del i chef med mera. 

 

Sedan taxan togs fram har krogbranschen förändrats och det har blivit fler 

restauranger med serveringstillstånd. Det gör att intäkterna har tenderat att 

bli högre än kostnaderna. Självkostnadsprincipen säger att kommunen inte 

får ta ut högre avgifter än att det täcker kostnaderna. Det fanns därmed ett 

behov att se över avgifterna.  

 

Vid jämförelser med andra kommuners avgifter kan det konstateras att 

prövningsavgifterna i Västerås ligger i nivå med avgifter i andra jämförbara 

kommuner. Samtidigt har det konstaterats att avgifter för ändring i bolag 

ligger lågt i förhållande till arbetsinsatsens storlek. Dessutom behöver det 

förtydligas vad som avses med ändring i bolag.  

 

Årliga avgifter för tillsyn är högre i Västerås än i jämförbara kommuner och 

behöver justeras. 
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I samband med jämförelsen av avgiftsnivåer granskades också några 

alternativa taxekonstruktioner. Det är viktigt att taxan är transparent och att 

det är lätt för krögarna att förstå hur stor avgiften kommer att bli. Ingen 

bättre konstruktion hittades i jämförelsen och därför föreslås ingen ändring 

av upplägget, utan avgiften föreslås även fortsättningsvis baseras på 

alkoholomsättningen. 

 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden lämnat följande 

förslag till beslut: 

 

Kommunfullmäktige föreslås fastställa den föreslagna taxan för prövning 

och tillsyn enligt alkohollagen och att taxan ska gälla från och med den  

1 januari 2022. 
 

Ändringar  

Bakom de föreslagna avgiftsnivåerna för tillsyn finns en beräkningsmodell 

som utgår från full kostnadstäckning under normala förutsättningar. 

Avgifterna för tillsyn baseras på alkoholomsättningen föregående år. Den 

nya taxan och dess föreslagna avgiftsnivåer innebär att samtliga 

verksamheter kommer att få en lägre avgift för tillsyn.  

 

Eftersom taxan baseras på kostnader ett normalår betyder det att om 

pandemin gör att verksamheternas alkoholomsättning kraftigt minskar 2021 

får inte förvaltningen full kostnadstäckning för serveringstillstånd 2022.  

 

När en krögare anmäler ändringar av personer med betydande inflytande i 

verksamheten (PBI) kräver det en relativt stor arbetsinsats. I den tidigare 

taxan har det inte varit tydligt att det är just förändringar av personer med 

betydande inflytande som avses. Dessutom har inte avgiften motsvarat 

arbetsinsatsen och det är därför motiverat att höja avgiften och samtidigt 

förtydliga vilka ändringar som avses.  

 

Underlag till nämnden 

- Västerås stads taxa för prövning och tillsyn enlig alkohollagen  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2021-04-12 
Dnr: MOKN 2021/00046- 4.0.1 

Miljö-och hälsoskyddsförvaltningen 
721 87 Västerås 
021-39 00 00 • www.vasteras.se 
  

Taxa för prövning och tillsyn 
enligt alkohollagen 

Taxan träder i kraft den 1 januari 2022 
Beslutad av kommunfullmäktige den xxx, § xxx 
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INLEDANDE BESTÄMMELSER 

1 §  Den här taxan gäller avgifter för Västerås stads kostnader för prövning och 

tillsyn enligt alkohollagen. Avgifter tas ut med stöd av 8 kap. 10 § 

alkohollagen (2010:1622). 

 

2 § Avgiftsskyldig är den som innehar eller ansöker om att få 

serveringstillstånd enligt 8 kap. 1 § alkohollagen och den som bedriver 

handel med folköl enligt 5 kap. 5 § alkohollagen eller servering av folköl 

enligt 8 kap. 8 § alkohollagen (2010:1622). 

 

3 §  Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Västerås stad genom dess 

miljö- och konsumentnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges på 

faktura. 

 

4 §  Avgifterna i 5, 8, och 9 §§ beräknas utifrån angiven procentsats av aktuellt 

års prisbasbelopp, avrundade till närmaste 25-tal kronor.  

AVGIFTER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND  

Prövningsavgifter (fasta avgifter) 

 

5 §  Prövningsavgiften täcker kostnaden för att handlägga och pröva en 

ansökan eller anmälan. 

 

Typ av ansökan eller anmälan % av 

prisbasbelopp 

47.600 kr (2021) 

Faktisk avgift 

2021, avrundad 

till närmaste  

25-tal kr 

Ansökan om stadigvarande tillstånd 

 

25 % 11 900 

Ändring i befintligt tillstånd 

 

10 % 4 750 

Tillfällig ändring i befintligt 

tillstånd 

 

3 % 1 425 

Ansökan om tillfälligt tillstånd till 

allmänheten 1 dag för varje 

ytterligare dag, dock max 25 % av 

PBB 

 

10 % 

3 % 

4 750 

1 425 
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Ansökan om tillfälligt tillstånd till 

slutet sällskap 1 dag för varje  

ytterligare dag 200 kr (max 12 

dagar per år) 

 

3 % 1 425 

Anmälan om ändring av person 

med betydande inflytande (PBI)  

> 50 % 

 

19 % 9 050 

Anmälan om ändring av person 

med betydande inflytande (PBI)  

< 50 % 

 

10 % 4 750 

Tillstånd till gemensam 

serveringsyta, för varje deltagare 

 

3 % 1 425 

Kunskapsprov 

 

1,5 % 725 

Anmälan om cateringlokal  

 
1,0 % 475 

 

6 §  Avgifter för ansökan ska betalas innan handläggning påbörjas. Avgift tas 

ut även om ansökan avslås. 

 

Tillsynsavgifter 

 

7 §  Årlig avgift för tillsyn ska betalas från och med det kalenderår då tillstånd 

enligt alkohollagen beviljats.  

 

8 §  Rörliga tillsynsavgifter för stadigvarande servering baseras på 

inrapporterad omsättning av alkoholförsäljningen för föregående år 

(restaurangrapport). 

 

Alkoholförsäljningens omsättning i 

kronor 

% av 

prisbasbeloppet  

Faktisk avgift 

2021, avrundad 

till närmaste 25-

tal kr 

< 50 000  

 

5,2 % 2 475 

51 001 – 100 000 

 

10,2 % 4 850 

100 001 – 250 000 

 

15,2 % 7 225 



 

 

VÄSTERÅS STAD Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen 
 
 2021-04-12 

 4 

250 001 – 500 000 

 

21,2 % 10 100 

500 001 – 1 500 000 

 

31 % 14 750 

1 500 001 - 3 000 000 

 

48 % 22 850 

3 000 001 – 5 000 000 

 

59 % 28 075 

5 000 001 – 7 000 000 

 

79 % 37 600 

7 000 001 – 11 000 000 

 

87 % 41 400 

> 11 000 000 

 

97 % 46 175 

 

 Det år som tillstånd enligt alkohollagen beviljas beräknas den årliga 

avgiften utifrån verksamhetens uppskattade omsättning av 

alkoholförsäljning.   

 

9 §  Nedan anges fasta tillsynsavgifter och tilläggsavgifter där avgiften avgörs 

av den beskrivna tillståndstypen. I de fall avgiften beskrivs som 

tilläggsavgift ska denna adderas till den rörliga avgift som anges i 8 §. 

 

 % av 

prisbasbeloppet 

Faktisk avgift 

2021, avrundad 

till närmaste 25-

tal kr 

Tillsynsavgift för slutna sällskap 

 

10 % 4 750 

Särskilt tilläggsavgift för restaurang 

med tillstånd för servering mellan 

kl 01.00-02.00 

 

8 % 3 800 

Särskilt tilläggsavgift för restaurang 

med tillstånd för servering mellan 

kl 02.00-03.00 

 

12 % 5 700 

Särskilt tilläggsavgift för restaurang 

med tillstånd för servering mellan 

kl 03.00-05.00 

 

16 % 7 625 

Påminnelseavgift för utebliven 

restaurangrapport 

 

Fast avgift 2 500 
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AVGIFTER FÖR HANDEL MED ELLER SERVERING AV FOLKÖL 

10 §  En årlig avgift som består av 4 % av prisbasbeloppet, avrundad till 

närmaste 25-tal kronor tas enligt denna taxa ut för tillsyn över handel med, 

eller servering av folköl. Avgiften tas ut från och med det år då anmälan 

handläggs av miljö- och konsumentnämnden. 

NEDSÄTTNING AV AVGIFT 

11 §  Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och 

omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid eller andra 

omständigheter får miljö- och konsumentnämnden besluta att avgift enligt 

denna taxa får sättas ned.  

IKRAFTTRÄDANDE 

12 § Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022. I ärenden som rör prövning 

tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.  
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