SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Budgetberedningen
Sammanträdesdatum
2017-10-11

§ 13
KS 348/17

Avgiftstaxa gällande tillämpning av alkohollagen, tobakslagen samt
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
Beslut
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen
Förslag till förändrad avgiftstaxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen,
tobakslagen samt tillsyns- och kontrollavgifter enligt lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel antas och gäller från och med 1 januari 2018.
Deltar ej i beslut
Hans Bergfelt (M) och Marcus Claesson (L) deltar ej i beslutet.
Ärendet
Nuvarande taxa har varit oförändrad sedan 1 januari 2012 och detta föranledde en översyn. I
översynen har jämförelser gjorts med omkringliggande kommuners taxor gjorts. I
kommunerna Kungälv, Öckerö, Tjörn, Stenungsund samt Ale kommun gäller Göteborgs stads
taxa. Förslaget innebär att även Mölndals stad harmoniserar sin taxa med den gällande i
Göteborg Stad.
Förslaget innebär att Mölndals stad höjer vissa av sina taxor och sänker andra. Sammanlagt
innebär taxeförändringen marginell ekonomisk effekt.
Efter expediering till budgetberedningen har social- och arbetsmarknadsförvaltningen
uppmärksammat ett skrivfel i tjänsteskrivelsen vilket budgetberedningen uppmärksammas på.
På sidan 3, rad 3 under rubriken "rörlig tillsynsavgift" ska rätt summa vara 250 001 kr.
Skrivfelet är inte av någon avgörande betydelse för ärendet.
Ärendets behandling
Social- och arbetsmarknadsnämnden har behandlat ärendet den 21 september 2017, § 47.
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Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämndens förslag till budgetberedningen
Förslag till förändrad avgiftstaxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen,
tobakslagen samt tillsyns- och kontrollavgifter enligt lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel antas och gäller från och med 1 januari 2018.

Beslutsgång
Ordförande frågar om social- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut kan antas och
finner att så sker.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Social- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum
2017-09-21

§ 47
SAN 369/17

Avgiftstaxa gällande tillämpning av alkohollagen, tobakslagen samt
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
Beslut
Social och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till förändrad
avgiftstaxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen samt tillsynsoch kontrollavgifter enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel att gälla från och
med 2018-01-01.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendet
Nuvarande taxa har varit oförändrad sedan 2012-01-01. Förvaltningen har därför gjort en
översyn av avgiftstaxan. Som ett led i översynen har jämförelse med kringliggande
kommuners motsvarande taxor gjorts. I kommunerna Kungälv, Öckerö, Tjörn, Stenungsund
samt Ale kommun gäller Göteborgs stads taxa. Förvaltningen förslår att även Mölndals stad
harmoniserar sin taxa med den gällande i Göteborg Stad.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-09-05
1 (4)
Dnr SAN 369/17
N/A
SYSTEM
Social- och arbetsmarknadsnämnden

Avgiftstaxa gällande tillämpning av alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
Förslag till beslut
Social och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till förändrad
avgiftstaxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen samt tillsynsoch kontrollavgifter enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel att gälla från och
med 2018-01-01.
Ärendet
Nuvarande taxa har varit oförändrad sedan 2012-01-01. Förvaltningen har därför gjort en
översyn av avgiftstaxan. Som ett led i översynen har jämförelse med kringliggande kommuners motsvarande taxor gjorts. I kommunerna Kungälv, Öckerö, Tjörn, Stenungsund samt Ale
kommun gäller Göteborgs stads taxa. Förvaltningen förslår att även Mölndals stad harmoniserar sin taxa med den gällande i Göteborg Stad.
Beredning
Den av förvaltningen förslagna harmoniseringen med Göteborgs stads taxenivåer innebär att
Mölndals stad höjer vissa av sina taxor och sänker andra. Sammanlagt innebär taxeförändringen marginell ekonomisk effekt.
I nedanstående tabeller redovisas nuvarande avgiftstaxa samt förslag till ny avgiftstaxa i
tabellform. Förslaget till ny taxa har anpassats till den avgiftsnivå som gäller i Göteborgs stad.
Tillståndsavgifter
Ansöka om serveringstillstånd
Stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten och slutna sällskap
Stadigvarande serveringstillstånd till
slutet sällskap, cateringverksamhet
Stadigvarande serveringstillstånd för
provsmakning vid tillverkningsställe

Nuvarande taxa
7 500 kr

Förslag till ny taxa
8 100 kr

7 500 kr

8 100 kr

7 500 kr

8 100 kr

Ansöka om tillfälligt tillstånd
Tillfälligt serveringstillstånd till all-

Nuvarande taxa
4 000 kr

Förslag till ny taxa
3 050 kr
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mänheten upp till tre dagar. Vid avslag på ansökan betalas 500 kr tillbaka.
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten fler än 3 dagar. Vid avslag
på ansökan betalas 1500 kr tillbaka.
Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap:

5 000 kr

4 050 kr

Grundavgift 1000 kr +
200 kr/tillfälle

Grundavgift 500 kr + 100
kr per tillfälle som tillståndet omfattar.

Ansöka om provsmakning
Tillstånd för provsmakning vid
arrangemang upp till tre dagar.
Vid avslag återbetalas 500 kr.
Tillstånd för provsmakning vid
arrangemang fler än tre dagar.
Vid avslag återbetalas 1500 kr

Nuvarande taxa
4 000 kr

Förslag till ny taxa
3 050 kr

5 000 kr

4 050 kr

Ansöka om ändringar i tillstånd
Utvidgade tillstånd
Ändrad juridisk person
Ändrade förutsättningar i tillståndshavande bolag

Nuvarande taxa
3 000 kr
3 000 kr
3 000 kr

Förslag till ny taxa
2 550 kr
4 550 kr
4 550 kr

Gemensamt serveringsutrymme

Nuvarande taxa
3 000 kr

Förslag till ny taxa
2 550

Avgift för att göra kunskapsprov

Nuvarande taxa
1 200 kr/tillfälle

Förslag till ny taxa
1 200 kr/ tillfälle

Vid sen serveringstid
Öppettid till kl 02.00
Öppettid till kl 03.00
Öppettid till kl 04.00
Öppettid till kl 05.00

Nuvarande taxa
0
0
0
0

Förslag till ny taxa
1 000 kr/ år
2 000 kr/ år
5 100 kr/ år
7 100 kr/ år

Tillsynsavgifter
Tillsynsavgifter består dels av en fast avgift per år samt en rörlig avgift som tas ut beroende
på omsättningen/försäljningen av alkoholdrycker. Försäljningen ska redovisas varje år i
restaurangrapporten.
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Fast tillsynsavgift till allmänheten

Nuvarande taxa
1 500 kr/ år

Förslag till ny taxa
1 520 kr/ år

Fast tillsynsavgift till slutna sällskap

Nuvarande taxa

Förslag till ny taxa

1 500 kr/ år

2 550 kr/ år

Rörlig tillsynsavgift
Den rörliga tillsynsavgiften betalas
av tillståndshavare med tillstånd att
servera alkohol till allmänheten året
runt eller årligen under en viss tidsperiod.
Årsomsättning -250 000 kr
Årsomsättning 205 001-500 000 kr
Årsomsättning 500 001 -1 000 000 kr
Årsomsättning 1 000 001-2 000 000 kr
Årsomsättning 2 000 001-3 000 000 kr
Årsomsättning 3 000 001-5 000 000 kr
Årsomsättning 5 000 001-10 000 000 kr
Årsomsättning 10 000 001--

Nuvarande taxa

Förslag till ny taxa

2 000 kr/ år
4 000 kr/ år

2 500 kr/ år
2 000 kr/ år

5 000 kr kr/ år

5 050 kr/ år

7 000 kr/år

8 100 kr/år

9 000 kr/år

10 100 kr/år

12 000 kr/år

10 100 kr/år

12 000 kr/år

12 150 kr/år

12 000 kr/år

14 150 kr/år

Förseningsavgift restaurangrapport

Nuvarande taxa

Förslag till ny taxa

0

500 kr

Nuvarande taxa

Förslag till ny taxa

1 500 kr/år
1 500 kr/år
1 500 kr/år

1 750 kr/år
1 750 kr/år
1 750 kr/år

2 500 kr/ år
2 500 kr/ år
3 000 kr/ år

2 850 kr/ år
2 850 kr/ år
3 350 kr/ år

Öl och tobakstillsyn samt receptfria läkemedel
Tobakstillsyn
Folkölstillsyn
Tillsyn försäljning receptfria läkemedel/år
Tillsyn Folköl/ Tobak
Övriga två avgiftstyper
Tillsyn Folköl/ Tobak/ Receptfria
läkemedel/år
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Ekonomi
Förvaltningen har gjort en kalkyl över intäkterna från tillstånds- och tillsynsavgifter, vilken
beräknas bli ca 440 000 kr per år.
De totala kostnaderna beräknas till 440 000 kr per år, enligt nedan:
•
•
•

Personalkostnader 380 000 kr, vilket motsvarar ca 65 % tjänstgöringsgrad.
Lokalkostnader 40 000kr
Övriga kostnader 20 000 kr

Ovanstående visar att verksamhetens intäkter täcker dess kostnader.
Expedieras till
Kommunstyrelsens diarium

Mio Saba Sjösten
Socialchef

Anna-Maria Raimer Scander
Administrativchef

