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Kommunstyrelsen

Revidering av taxa för alkohollagens,
tobakslagens och lagen om handel med vissa
receptfria läkemedels tillämpningsområde
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Revideringar av taxa för alkohollagens, tobakslagens och lagen om handel med
vissa receptfria läkemedels tillämpningsområde i Eskilstuna kommun samt tillägg
för lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare fastställs.
2. Ändringarna i taxan börjar gälla från och med den 1 januari 2018.

Motiv till revidering
Ändringarna görs för att:
 Lägga till avgifter för nämndens nya tillsynsområde enligt lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare som trädde i kraft 1 juli
2017
 Harmonisera taxestruktur och avgiftsprinciper med befintlig struktur i
nämndens taxa för miljöbalkens, livsmedelslagens och strålskyddslagens
tillämpningsområde
 Möjliggöra debitering enligt alkohollagen för sådan handläggning som
nämnden utför men inte tidigare har tagit betalt för
 Skapa en tydligare och mer tillämpbar taxa
 Anpassa avgifternas storlek till verklig handläggningstid
 Införa en timtaxa för tillsynen. Timtaxan ger nämnden en möjlighet att
debitera för sådan tillsyn som inte redan har en fast avgift. Den används
även för att räkna ut de fasta avgifternas storlek i föreslagen taxestruktur
 Ändra modell för uttag av årliga tillsynsavgifter där nämndens tillsynsbesök
fokuseras till de verksamheter som bedöms ha störst tillsynsbehov.
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Beskrivning av revideringarna och tillägg
Följande ändringar föreslås att göras:
 Paragraf §§1-21 har lagts till i början av taxan. Paragraferna
överensstämmer så långt som möjligt med de som finns i nämndens
taxedokument för miljöbalkens, livsmedelslagens och strålskyddslagens
tillämpning. Paragraferna tar upp vilka principer som gäller för
avgiftssättning och betalning bland annat.
 Många avgifter har höjts för att bättre motsvara verklig handläggningstid.
 Fasta avgifter för ansökningar och anmälningar enligt alkohollagen har
blivit fler än tidigare. De flesta avgifter som har lagts till är sådan
handläggning vi tidigare inte har tagit betalt för. Det har även skett en
uppdelning av några avgifter för att anpassa olika situationer till verklig
handläggningstid. Följande tillägg har gjorts:
- Ansökan om servering till slutna sällskap sökt av ideell förening,
- Stadigvarande cateringtillstånd, ny tillståndshavare,
- Stadigvarande tillstånd för provsmakning,
- Stadigvarande tillstånd för pausservering,
- Tillfälligt tillstånd för provsmakning,
- Tillfälligt tillstånd för pausservering,
- Anmälan om bolagsändring delas upp i två avgifter med en högre
avgift för en fullständig prövning och en mindre avgift som avser
mindre bolagsändringar,
- Påminnelseavgift för ej inskickad restaurangrapport
- Avgift för genomförandet av kunskapsprov i samband med
nya/ändrade tillstånd.
 Möjlighet att ta ut en timavgift för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen,
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare samt lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel.
 Ny modell för årliga tillsynsavgifter för stadigvarande serveringstillstånd
införs. Den nya modellen är behovsstyrd och avgiften för en verksamhet
utgår från hur många inspektioner som planeras per år.
 De avgifter som gäller detaljhandeln med tobak, folköl och läkemedel ser i
stort sett ut som tidigare. Nytt är en avgift för anmälan av försäljningen
istället för nuvarande rutin att i förväg debitera den årliga tillsynsavgiften.
 Nya avgifter har lagts till för anmälan och årlig tillsyn enligt lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.
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Konsekvenser
Förslaget till förändrad taxa innehåller fler typer av avgifter än vad som tidigare har
funnits. Avgifternas storlek har även ökat en del för att bättre överensstämma med
verklig handläggningstid. Detta innebär eventuellt att nämnden kommer att öka
sina intäkter vilket då kan användas för att öka resurserna för att bättre svara upp
till det verkliga tillsynsbehovet.
För verksamhetsutövarna blir konsekvensen att det kommer att kosta mer att
ansöka eller anmäla, dock ligger avgifterna fortfarande i en sådan nivå att de är
jämförbara med andra kommuner i samma storlek som Eskilstuna.
Årliga avgifter för tillsyn av detaljhandeln med bland annat folköl och tobak
kommer att höjas. Höjningen motsvarar verklig tidsåtgång och är procentuellt sett
hög. Enligt nuvarande taxa är dock dessa avgifter mycket låga.
Den nya modellen för alkoholtillsynens årliga avgifter innebär att nämndens
tillsynsbesök fokuseras till de verksamheter som bedöms ha störst tillsynsbehov
vilka även blir de som kommer att betala mest för tillsynen. Vi bedömer den nya
modellen som rättvis, transparent och att tillsynen fokuseras dit den behövs.
Verksamhetsutövaren kan även till viss del påverka den årliga avgiften själv då en
av faktorerna som genererar extra tillsyn är om bolaget föregående år tilldelats en
erinran eller varning. Verksamheter som inte har fått en erinran eller varning har ett
lägre tillsynsbehov och betalar mindre i årlig tillsynsavgift.
De verksamheter som har en låg alkoholomsättning och som enligt nuvarande
taxemodell har en låg årlig tillsynsavgift kommer i och med denna revidering att få
en högre avgift. Även om avgiften höjs för dessa motsvarar den dock nämndens
verkliga tid för tillsynen.
Den nya modellen för årliga avgifter medför fördelar både för nämnden och
verksamhetsutövarna genom att de årliga avgifterna kan beräknas och debiteras
redan i början av året. Det blir lättare att förutse vilken tillsynsavgift som blir
aktuell inför ett nytt år vilket även underlättar planeringen av verksamheten.
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Allmänna taxebestämmelser
1§

Taxan gäller avgifter för Eskilstuna kommuns kostnader för prövning, tillsyn och
offentlig kontroll med mera enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska
cigaretter och påfyllnadsbehållare och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
samt bestämmelser och förordningar meddelade med stöd av dessa lagar.

2§

Avgift enligt denna taxa tas ut för



3§

Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälningar och
ansökningar.
Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn.

Avgift enligt taxan tas inte ut för



Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat/ogrundat och inte kräver
utredning.
Handläggning med anledning av nämndbeslut som överklagas.

4§

Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av den
kommunala nämnd som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller
den tillsyn som medför avgiftsskyldighet.

5§

Betalning av avgift enligt taxan ska ske till Eskilstuna kommun. Betalning ska ske inom
tid som anges i räkning på fakturan. Avgiften får även tas ut i förskott. Betalas inte
avgift inom 30 dagar från den dag avgiften debiteras, ska en betalningspåminnelse
skickas. Om inte full betalning skett inom 14 dagar efter att betalningspåminnelsen
skickats, skickas ett inkassokrav till den betalningsansvarige. Därefter tas
dröjsmålsränta ut från förfallodagen enligt 6 § räntelagen till dess betalning sker.

6§

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för ärendets diarieföring.
Fasta årliga avgifter beräknas efter gällande taxa i januari varje år.

Avgiftssättning
7§

Vid tillämpningen av denna taxa gäller 930 kronor per timme handläggningstid.
Avgiftssättning sker genom timdebitering eller genom att ta ut en fast avgift. Vid
timdebitering multipliceras timavgiften med den aktuella handläggningstiden i det
enskilda ärendet. Vid fast avgift multipliceras timavgiften med en uppskattad
handläggningstid (handläggningsfaktor) för den aktuella ärende- eller
verksamhetstypen.
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden
har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och
andra myndigheter, inspektioner, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning och
beslut. Avgift tas ut för varje kvarts nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda
handläggningstiden understiger en halv timme per kalenderår sker ingen debitering.
I handläggningstiden ingår även restid om resa utförs. Restiden består av en uppskattad
schablontid på 1 h/resa (tur och retur).
För inspektioner utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar,
helgdagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton och midsommarafton, tas
avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
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8§

Nämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna
timavgifterna, och därigenom även dem fasta avgifterna, med den procentsats för det
innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns
publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är
oktober månad 2018.

Nedsättning
9§

Avgifter får sättas ned eller efterskänkas om det, med hänsyn till verksamhetens art och
omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, finns
särskilda skäl.

Avgift för tillstånd, anmälan och tillsyn enligt alkohollagen
(ej folkölsförsäljning)
10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd enligt alkohollagen ska betalas av
sökanden i form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1
multipliceras med timtaxan eller genom timdebitering då handläggningstiden i ärendet
multipliceras med timtaxan.
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökan avser.
Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut.
11 § Sökanden ska betala avgift för prövning även om ansökan avslås eller om den återkallas
efter det att handläggningen påbörjats. I de fall en fullständig prövning ej genomförs
och den nedlagda handläggningstiden blir avsevärt mindre än vid en komplett prövning,
ska avgift dock betalas med halva det belopp som prövningen skulle ha kostat vid
tillämpning av fast avgift. Vid timdebitering sker debitering för den nedlagda
handläggningstiden.
12 § Avgift för handläggning av anmälningar ska betalas i form av fast avgift genom att den
handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan.
Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som
anmälan avser. Utöver avgift för handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn
komma att tas ut.
Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. Avgift tas inte ut om anmälan återkallas
innan handläggning påbörjats.
13 § Avgift för påminnelse om ej inlämnad restaurangrapport tas ut som en fast avgift genom
att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan. Avgiften
tas ut för varje utskickad påminnelse.
14 § Avgift för kunskapsprov som genomförs i samband med en ansökan eller anmälan
enligt alkohollagen tas ut som en fast avgift genom att den handläggningstid som anges
i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan.
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15 § För regelbunden tillsyn av serveringsställen med stadigvarande tillstånd till allmänheten
och slutna sällskap ska betalas en årlig tillsynsavgift genom att den handläggningstid
som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan.
Den årliga tillsynsavgiften är uppdelad i en fast och rörlig avgift som ska täcka
nämndens beräknade kostnader för den inre och yttre tillsynen, se taxebilaga 1 och 3.
16 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas
från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten
har meddelats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för
prövning sker timdebitering. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för
varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.
17 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamhet
eller vidta åtgärd som föranleder avgiften.

Avgift för anmälan och tillsyn av detaljhandel med försäljning av tobak,
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare, folköl och receptfria läkemedel
18 § Avgift för handläggning av anmälningar om försäljning av tobak, folköl, elektroniska
cigaretter och påfyllnadsbehållare ska betalas i form av fast avgift genom att den
handläggningstid som anges i taxebilaga 2 multipliceras med timtaxan. Avgift med
anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser.
Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. Avgift tas inte ut om anmälan återkallas
innan handläggning påbörjats.
Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt
komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i
denna taxa.
19 § För regelbunden tillsyn ska betalas en årlig tillsynsavgift genom att den
handläggningstid som anges i taxebilaga 2 multipliceras med timtaxan.
20 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas
från och med det kalenderår som följer efter det att anmälan skett eller i de fall anmälan
inte krävs verksamheten påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår
i avgift för handläggning av anmälan sker timdebitering.
21 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamhet
eller vidta åtgärd som föranleder avgiften.
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Taxebilaga 1 Tillstånd, anmälan och tillsyn enligt alkohollagen
Prövning

Avgift

Stadigvarande tillstånd för
Servering till allmänheten och slutna sällskap

13 h

Servering till slutna sällskap sökt av ideell förening

11 h

Cateringtillstånd, ny tillståndshavare

9h

Provsmakning

12 h

Pausservering

12 h

Ändring av befintligt tillstånd
Utökad serveringstid/serveringsyta/dryckesslag

6h

Övriga ändringar

Timdebitering

Tillfällig ändring av befintligt tillstånd
Utökad serveringstid/serveringsyta/dryckesslag

2h

Tillfälligt tillstånd för
Servering till allmänheten
- 1 dag
- För varje dag ytterligare

6h
1 h/dag

Servering till slutna sällskap
- 1 dag
- För varje dag ytterligare

1,5 h
1 h/dag

Provsmakning
- 1 dag
- För varje dag ytterligare

1,5 h
1 h/dag

Pausservering
- 1 dag
- För varje dag ytterligare

1,5 h
1 h/dag
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Anmälan

Avgift

Bolagsändring fullständig prövning
- ny delägare, bolagsman, aktieägare, firmatecknare, ledamot
eller annan person med betydande inflytande. Ändring
innehållande penningtransaktioner.

8h

Mindre bolagsändring
- överlåtelse av aktier/andelar mellan befintliga ägare.
Ändringen innehåller inga penningtransaktioner.

5h

Catering

0h

Provsmakning

0h

Kryddning av snaps

0h

Restaurangrapport
Ej inlämnad restaurangrapport, avgiften utgår för varje utskickad
påminnelse

1h

Kunskapsprov
Kostnad per genomfört kunskapsprov

2h

Årlig tillsyn av stadigvarande serveringstillstånd
Se även taxebilaga 3
Fast avgift för inre tillsyn

3h

Rörlig avgift, baserad på antalet planerade inspektioner per år:
-

vartannat år
en gång per år
två gånger per år
tre gånger per år
fyra gånger per år

2,25 h
6h
10 h
14 h
18 h

Övrig tillsyn
Övrig tillsyn enligt alkohollagen

Timdebitering
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Taxebilaga 2 Anmälan och tillsyn av detaljhandel med försäljning av folköl,
tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt vissa
receptfria läkemedel
Anmälan

Avgift

Försäljning av:
- Tobak
- Folköl
- Elektroniska cigaretter/påfyllningsbehållare

2h

Avser både nyanmälan och ägarbyte. Avgiften utgår per inlämnad anmälan som
kan omfatta försäljning av en eller flera av ovanstående produkter.

Årlig tillsyn
Avgift för årlig tillsyn av försäljningsställe
-

Tobak

2,75 h

-

Elektroniska cigaretter/påfyllningsbehållare

2,75 h

-

Folköl

2,75 h

-

Läkemedel

3h

-

Tobak och folköl

3h

-

Tobak och elektroniska cigaretter/påfyllningsbehållare

3h

-

Tobak och läkemedel

3,25 h

-

Folköl och elektroniska cigaretter/påfyllningsbehållare

3h

-

Folköl och läkemedel

3,25 h

-

Tobak, folköl och elektroniska cigaretter/påfyllningsbehållare

-

Tobak, folköl och läkemedel

-

Tobak, folköl, elektroniska cigaretter/påfyllningsbehållare och
läkemedel

3,25 h
3,5 h
3,75 h

Övrig tillsyn
Övrig tillsyn av tobak, folköl, elektroniska
cigaretter/påfyllningsbehållare och vissa receptfria läkemedel

Timdebitering
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Taxebilaga 3 Årlig tillsyn av stadigvarande serveringstillstånd
Inre tillsyn

Varje år genomför miljö- och räddningstjänstnämnden inre tillsyn av tillståndshavare till
stadigvarande serveringstillstånd. Inre tillsyn innebär främst en granskning av om bolaget och
dess företrädare fortfarande uppfyller alkohollagens krav på ekonomisk och personlig
lämplighet.
Yttre tillsyn

Tillståndshavare till stadigvarande serveringstillstånd får varje år besök/inspektion av miljöoch räddningstjänstnämnden, så kallad yttre tillsyn. Hur många inspektioner som planeras för
ett år beror på hur stort tillsynsbehovet bedöms vara. I nedanstående tabeller framgår vad som
är grundnivån för olika typer av serveringstillstånd samt vilka faktorer som kan öka
tillsynsbehovet och antalet inspektioner.
Tabell 1 Serveringstillstånd och tillsynsintervall
Typ av serveringstillstånd

Tillsynen ska minst genomföras

Serveringstillstånd till slutna sällskap

Vartannat år

Serveringstillstånd för äldreboenden och
restaurangskolor

Vartannat år

Serveringstillstånd till allmänheten

En gång per år

Tabell 2 Faktorer som genererar extra tillsynsbesök
Typ av serveringstillstånd

Tillsynen ska minst genomföras

Serveringstillstånd till allmänheten där
tillståndshavaren har meddelats erinran
och/eller varning under föregående år

Ytterligare en gång per år*

Serveringstillstånd till allmänheten som har
återkommande nöjesutbud/dans och/eller
vänder sig till en ungdomlig publik

Ytterligare en gång per år*

Serveringstillstånd till allmänheten som har
serveringstid till efter kl 01

Ytterligare en gång per år*

*Ett bolag som innehar ett serveringstillstånd till allmänheten kan bedömas behöva upp till tre extra
tillsynsbesök för ett år.
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2017-10-25

MRN/2017:115

§ 98
Revidering av taxa inom alkohollagens,
tobakslagens, lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållares samt lagen om handel med
vissa receptfria läkemedels tillämpningsområde
Beslut
Kommunfullmäktige föreslås fastställa revideringar av taxa för alkohollagens,
tobakslagens och lagen om handel med vissa receptfria läkemedels
tillämpningsområde i Eskilstuna kommun samt tillägg för lagen om elektroniska
cigaretter och påfyllnadsbehållare.
Ändringarna i taxan föreslås börja gälla från och med den 1 januari 2018 under
förutsättning att kommunfullmäktige tillstyrker förslaget till nytt reglemente för
miljö- och räddningstjänstnämnden.

Motiv till revidering och tillägg
Ändringarna görs för att:


Lägga till avgifter för nämndens nya tillsynsområde enligt lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare som trädde i kraft 1 juli
2017



Harmonisera taxestruktur och avgiftsprinciper med befintlig struktur i
nämndens taxa för miljöbalkens, livsmedelslagens och strålskyddslagens
tillämpningsområde



Möjliggöra debitering enligt alkohollagen för sådan handläggning som
nämnden utför men inte tidigare har tagit betalt för



Skapa en tydligare och mer tillämpbar taxa



Anpassa avgifternas storlek till verklig handläggningstid



Införa en timtaxa för tillsynen. Timtaxan ger nämnden en möjlighet att
debitera för sådan tillsyn som inte redan har en fast avgift. Den används
även för att räkna ut de fasta avgifternas storlek i föreslagen taxestruktur
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Ändra modell för uttag av årliga tillsynsavgifter där nämndens tillsynsbesök
fokuseras till de verksamheter som bedöms ha störst tillsynsbehov.

Beskrivning av revideringarna och tillägg
Följande ändringar har gjorts:


Paragraf §§1-20 har lagts till i början av taxan. Paragraferna
överensstämmer så långt som möjligt med de som finns i nämndens
taxedokument för miljöbalkens, livsmedelslagens och strålskyddslagens
tillämpning. Paragraferna tar upp vilka principer som gäller för
avgiftssättning och betalning bland annat.



Många avgifter har höjts för att bättre motsvara verklig handläggningstid.



Fasta avgifter för ansökningar och anmälningar enligt alkohollagen har
blivit fler än tidigare. De flesta avgifter som har lagts till är sådan
handläggning vi tidigare inte har tagit betalt för. Det har även skett en
uppdelning av några avgifter för att anpassa olika situationer till verklig
handläggningstid. Följande tillägg har gjorts:
- Ansökan om servering till slutna sällskap sökt av ideell förening,
- Stadigvarande cateringtillstånd, ny tillståndshavare,
- Stadigvarande tillstånd för provsmakning,
- Stadigvarande tillstånd för pausservering,
- Tillfälligt tillstånd för provsmakning,
- Tillfälligt tillstånd för pausservering,
- Anmälan om bolagsändring delas upp i två avgifter med en högre
avgift för en fullständig prövning och en mindre avgift som avser
mindre bolagsändringar,
- Påminnelseavgift för ej inskickad restaurangrapport
- Avgift för genomförandet av kunskapsprov i samband med
nya/ändrade tillstånd.



Möjlighet att ta ut en timavgift för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen,
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare samt lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel.



Ny modell för årliga tillsynsavgifter för stadigvarande serveringstillstånd
införs. Den nya modellen är behovsstyrd och avgiften för en verksamhet
utgår från hur många inspektioner som planeras per år.



De avgifter som gäller detaljhandeln med tobak, folköl och läkemedel ser i
stort sett ut som tidigare. Nytt är en avgift för anmälan av försäljningen
istället för nuvarande rutin att i förväg debitera den årliga tillsynsavgiften.
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Nya avgifter har lagts till för anmälan och årlig tillsyn enligt lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.

Konsekvenser
Förslaget till förändrad taxa innehåller fler typer av avgifter än vad som tidigare har
funnits. Avgifternas storlek har även ökat en del för att bättre överensstämma med
verklig handläggningstid. Detta innebär eventuellt att nämnden kommer att öka
sina intäkter vilket då kan användas för att öka resurserna för att bättre svara upp
till det verkliga tillsynsbehovet.
För verksamhetsutövarna blir konsekvensen att det kommer att kostar mer att
ansöka eller anmäla, dock ligger avgifterna fortfarande i en sådan nivå att de är
jämförbara med andra kommuner i samma storlek som Eskilstuna.
Årliga avgifter för tillsyn av detaljhandeln med bland annat folköl och tobak
kommer att höjas. Höjningen motsvarar verklig tidsåtgång och är procentuellt sett
hög. Enligt nuvarande taxa är dock dessa avgifter mycket låga.
Den nya modellen för alkoholtillsynens årliga avgifter innebär att nämndens
tillsynsbesök fokuseras till de verksamheter som bedöms ha störst tillsynsbehov
vilka även blir de som kommer att betala mest för tillsynen. Vi bedömer den nya
modellen som rättvis, transparent och att tillsynen fokuseras dit den behövs.
Verksamhetsutövaren kan även till viss del påverka den årliga avgiften själv då en
av faktorerna som genererar extra tillsyn är om bolaget föregående år tilldelats en
erinran eller varning. Verksamheter som inte har fått en erinran eller varning har ett
lägre tillsynsbehov och betalar mindre i årlig tillsynsavgift.
De verksamheter som har en låg alkoholomsättning och som enligt nuvarande
taxemodell har en låg årlig tillsynsavgift kommer i och med denna revidering att få
en högre avgift. Även om avgiften höjs för dessa motsvarar den dock nämndens
verkliga tid för tillsynen.
Den nya modellen för årliga avgifter medför fördelar både för nämnden och
verksamhetsutövarna genom att de årliga avgifterna kan beräknas och debiteras
redan i början av året. Det blir lättare att förutse vilken tillsynsavgift som blir
aktuell inför ett nytt år vilket även underlättar planeringen av verksamheten.

Yrkande
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till miljökontorets förslag till beslut.
--Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-10-25

Sida

4(4)

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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Maria Hansson
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Datum
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FÖRSLAG TILL BESLUT

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Revidering av taxa för alkohollagens,
tobakslagens och lagen om handel med vissa
receptfria läkemedels tillämpningsområde
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås fastställa revideringar av taxa för alkohollagens,
tobakslagens och lagen om handel med vissa receptfria läkemedels
tillämpningsområde i Eskilstuna kommun samt tillägg för lagen om elektroniska
cigaretter och påfyllnadsbehållare.
Ändringarna i taxan föreslås börja gälla från och med den 1 januari 2018 under
förutsättning att kommunfullmäktige tillstyrker förslaget till nytt reglemente för
miljö- och räddningstjänstnämnden.

Motiv till revidering
Ändringarna görs för att:


Lägga till avgifter för nämndens nya tillsynsområde enligt lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare som trädde i kraft 1 juli
2017



Harmonisera taxestruktur och avgiftsprinciper med befintlig struktur i
nämndens taxa för miljöbalkens, livsmedelslagens och strålskyddslagens
tillämpningsområde



Möjliggöra debitering enligt alkohollagen för sådan handläggning som
nämnden utför men inte tidigare har tagit betalt för



Skapa en tydligare och mer tillämpbar taxa



Anpassa avgifternas storlek till verklig handläggningstid



Införa en timtaxa för tillsynen. Timtaxan ger nämnden en möjlighet att
debitera för sådan tillsyn som inte redan har en fast avgift. Den används
även för att räkna ut de fasta avgifternas storlek i föreslagen taxestruktur
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Ändra modell för uttag av årliga tillsynsavgifter där nämndens
tillsynsbesök fokuseras till de verksamheter som bedöms ha störst
tillsynsbehov.

Beskrivning av revideringarna och tillägg
Följande ändringar har gjorts:


Paragraf §§1-21 har lagts till i början av taxan. Paragraferna
överensstämmer så långt som möjligt med de som finns i nämndens
taxedokument för miljöbalkens, livsmedelslagens och strålskyddslagens
tillämpning. Paragraferna tar upp vilka principer som gäller för
avgiftssättning och betalning bland annat.



Många avgifter har höjts för att bättre motsvara verklig handläggningstid.



Fasta avgifter för ansökningar och anmälningar enligt alkohollagen har
blivit fler än tidigare. De flesta avgifter som har lagts till är sådan
handläggning vi tidigare inte har tagit betalt för. Det har även skett en
uppdelning av några avgifter för att anpassa olika situationer till verklig
handläggningstid. Följande tillägg har gjorts:
- Ansökan om servering till slutna sällskap sökt av ideell
förening,
- Stadigvarande cateringtillstånd, ny tillståndshavare,
- Stadigvarande tillstånd för provsmakning,
- Stadigvarande tillstånd för pausservering,
- Tillfälligt tillstånd för provsmakning,
- Tillfälligt tillstånd för pausservering,
- Anmälan om bolagsändring delas upp i två avgifter med en
högre avgift för en fullständig prövning och en mindre avgift
som avser mindre bolagsändringar,
- Påminnelseavgift för ej inskickad restaurangrapport
- Avgift för genomförandet av kunskapsprov i samband med
nya/ändrade tillstånd.



Möjlighet att ta ut en timavgift för tillsyn enligt alkohollagen,
tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.



Ny modell för årliga tillsynsavgifter för stadigvarande serveringstillstånd
införs. Den nya modellen är behovsstyrd och avgiften för en verksamhet
utgår från hur många inspektioner som planeras per år.



De avgifter som gäller detaljhandeln med tobak, folköl och läkemedel ser
i stort sett ut som tidigare. Nytt är en avgift för anmälan av försäljningen
istället för nuvarande rutin att i förväg debitera den årliga tillsynsavgiften.
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Nya avgifter har lagts till för anmälan och årlig tillsyn enligt lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.

Konsekvenser
Förslaget till förändrad taxa innehåller fler typer av avgifter än vad som tidigare
har funnits. Avgifternas storlek har även ökat en del för att bättre överensstämma
med verklig handläggningstid. Detta innebär eventuellt att nämnden kommer att
öka sina intäkter vilket då kan användas för att öka resurserna för att bättre svara
upp till det verkliga tillsynsbehovet.
För verksamhetsutövarna blir konsekvensen att det kommer att kostar mer att
ansöka eller anmäla, dock ligger avgifterna fortfarande i en sådan nivå att de är
jämförbara med andra kommuner i samma storlek som Eskilstuna.
Årliga avgifter för tillsyn av detaljhandeln med bland annat folköl och tobak
kommer att höjas. Höjningen motsvarar verklig tidsåtgång och är procentuellt sett
hög. Enligt nuvarande taxa är dock dessa avgifter mycket låga.
Den nya modellen för alkoholtillsynens årliga avgifter innebär att nämndens
tillsynsbesök fokuseras till de verksamheter som bedöms ha störst tillsynsbehov
vilka även blir de som kommer att betala mest för tillsynen. Vi bedömer den nya
modellen som rättvis, transparent och att tillsynen fokuseras dit den behövs.
Verksamhetsutövaren kan även till viss del påverka den årliga avgiften själv då
en av faktorerna som genererar extra tillsyn är om bolaget föregående år tilldelats
en erinran eller varning. Verksamheter som inte har fått en erinran eller varning
har ett lägre tillsynsbehov och betalar mindre i årlig tillsynsavgift.
De verksamheter som har en låg alkoholomsättning och som enligt nuvarande
taxemodell har en låg årlig tillsynsavgift kommer i och med denna revidering att
få en högre avgift. Även om avgiften höjs för dessa motsvarar den dock
nämndens verkliga tid för tillsynen.
Den nya modellen för årliga avgifter medför fördelar både för nämnden och
verksamhetsutövarna genom att de årliga avgifterna kan beräknas och debiteras
redan i början av året. Det blir lättare att förutse vilken tillsynsavgift som blir
aktuell inför ett nytt år vilket även underlättar planeringen av verksamheten.
MILJÖ- OCH RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRVALTNINGEN
Sara Brutemark
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