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2. Socialnämnden
2.1. Prövningsavgifter
Socialnämnden tar ut avgifter vid handläggning av ansökan om serverings- och tobakstillstånd. För
Socialnämndens beslut tillämpas förskottsbetalning, vilket innebär att ansökningsavgiften ska vara betald och
betalningen dokumenterad innan beslut meddelas. Självkostnadsprincipen gäller för kommunens handläggning
av tillstånd och tillsyn av alkohol och tobaksförsäljning samt kontroll av läkemedel. Den nu gällande
taxekonstruktionen bedöms ligga på en nivå som ska täcka tillståndsenhetens kostnader för tillståndsärenden.
FÖR 2021 FÖRESLÅS FÖLJANDE AVGIFTSJUSTERINGAR.
Tillståndsavgifter - ansökan serveringstillstånd

Avgift 2020, kr

Avgift 2021, kr

Stadigvarande serveringstillstånd

12 250

12 500

Tillfälligt serveringstillstånd, allmänhet, per tillfälle max

5 300

5 400

Ny kategori

6 800

1 950

2 000

1 050

1 050

Betydande förändring, hela ägarbilden förändras till 100 %

12 250

12 500

Betydande förändring, ägare/företrädare hälften eller mer

5 050

7 600

Betydande förändring, företrädare mindre än hälften

3 050

4 600

Stadigvarande förändring i befintligt tillstånd

5 050

5 150

Omprövning efter prövotid

3 050

3 100

fem tillfällen per ansökan och i nära anslutning till
varandra.
Tillfälligt serveringstillstånd, allmänhet,
sammanhängande period, max två månader
Tillfälligt serveringstillstånd, slutna sällskap, över 50
personer max fem tillfällen per ansökan och i nära
anslutning till varandra.
Tillfälliga serveringstillstånd, slutna sällskap, max 50
personer max fem tillfällen per ansökan och i nära
anslutning till varandra.

Tillfällig förändring i befintligt tillstånd
Enklare ärenden
Tillfälligt tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för

3 100

3 150

1 200kr/tim

1 250kr/tim

5 150

5 250

allmänheten
Avgift för kunskapsprov enligt alkohollagen, per tillfälle

1 600

1 600

1:a påminnelse - restaurangrapport

600

600

2:a påminnelse - restaurangrapport

1 150

1 150

Avgift 2020, kr

Avgift 2021, kr

Stadigvarande tobakstillstånd detaljhandel

9 000

9 200

Stadigvarande tobakstillstånd partihandel

10 000

10 200

3 050

3 100

5 000

5 100

Ny kategori

1 250

Tillståndsavgifter - ansökan tobakstillstånd

Tillfälligt tobakstillstånd 1–7 dagar
Anmälan om ändring – styrelse/ägare
Enklare ärenden

Kommentar
De tillståndspliktiga alkoholdryckerna har från juli år 2019 genom lagändring utökats i alkohollagens 8 kap 2 §
med alkoholdrycksliknande preparat – som exempelvis kan avse alcoglass - utöver vin, starköl, spritdrycker och
andra jästa alkoholdrycker. Lag (2019:345). Vid ansökan om servering av en eller flera av dessa drycker eller
preparat tillkommer samma avgift för handläggningen.
Tillståndsenheten har noterat att arbetsinsatsen för prövning om väsentlig ändring med del av företrädare/
ägare har visat sig medföra 50 procent större arbetsinsats än tidigare beräknad. Därav föreslås avgiftsökning
med samma procentsats för dessa två kategorier. Två nya kategorier har lagts till, ” Tillfälligt serveringstillstånd,
allmänhet, sammanhängande period” under ansökan för serveringstillstånd och ”Enklare ärenden ”under
ansökan tobakstillstånd. För övriga ansökningsavgifter för serverings - och tobakstillstånd föreslås en uppräkning
med 2 procent.
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Avgiften för kunskapsprov undantas från uppräkning 2021, då den anses täcka kostnaderna för administration
av kunskapstest. Den nu gällande taxekonstruktionen bedöms ligga på en nivå som ska täcka tillståndsenhetens
kostnader för tillståndsärenden.

2.2. Tillsynsavgifter
För 2021 föreslås följande avgifter:
Tillsynsavgifter - servering

Avgift 2020, kr

Avgift 2021, kr

Fast avgift servering inom normaltid

4 100

4 100

Fast avgift servering efter normaltid

6 100

6 200

Rörlig avgift baserad på omsättning
0–100 000

6 000

100 001–500 000 kr

6 100

7 900

8 000

500 001–1 000 000 kr

12 300

12 550

1 000 001–2 000 000 kr

16 850

17 200

2 000 001–5 000 001 kr

19 000

19 400

5 000 001–

24 600

25 100

Kommentar
Avgiften för tillsyn av servering alkohol beräknas utifrån en fast och en rörlig avgift, där den rörliga avgiften
baseras på restaurangrapporten för föregående års alkoholomsättning. Tillsynsavgifter för servering föreslås
en uppräkning med 2 procent. Den nu gällande taxekonstruktionen bedöms ligga på en nivå som ska täcka
tillståndsenhetens kostnader för tillsynsärenden.

Tillsyn av folköl, tobak, e-cigaretter samt kontroll av receptfria nikotinläkemedel
Följande justering av avgifter föreslås för tillsyn av folköl, tobak, e-cigaretter och receptfria nikotinläkemedel 2021:
Tillsynsavgift

Avgift 2020, kr

Avgift 2021, kr

Folköl

1 400

1 400

Tobak

4 050

4 150

Receptfria läkemedel

1 400

1 400

E-cigaretter

2 050

2 100

Tobak och folköl eller receptfria läkemedel

4 400

4 500

Tobak, folköl och receptfria läkemedel

4 800

4 900

Tobak, folköl, e-cigaretter, läkemedel

Ny kategori

5 850

Tobak och e-cigaretter

Ny kategori

4 650

Tobak, e-cigaretter och folköl eller läkemedel

Ny kategori

5 050

E-cigaretter och folköl eller läkemedel

Ny kategori

3 050

E-cigaretter, folköl och läkemedel

Ny kategori

4 150

Kommentar
För tillsyn av folköl, tobak, e-cigaretter samt kontroll av receptfria nikotinläkemedel har fem kombinationer av
kategorier lagts till inför 2021, för att tydliggöra vad som erbjuds. Avgiftsnivåerna för de nya kombinationerna
är satta utifrån handläggarnas arbetsinsats. Vid ansökan av fler kategorier görs ett procentuellt avdrag, då
den totala arbetsinsatsen minskar vid ansökan om flera kategorier samtidigt. Övriga tillsynsavgifter föreslås
en uppräkning med 2 procent. Den nu gällande taxekonstruktionen bedöms ligga på en nivå som ska täcka
tillståndsenhetens kostnader för tillsynsärenden.

Kostnadstäckningsgrad 2021
Tillsynsenheten består av 3,15 tjänster. För 2021 görs bedömningen att enheten kommer att ha täckning för sina
kostnader.
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2.3. Vuxenenheten
Taxa/avgift

Taxa/avgift 2020

Taxa/avgift 2021

kr/dygn

kr/dygn

maxtaxa

maxtaxa

Egenavgift korttidsboende

88

89

Måltider korttidsboende

80

80

Tillfälligt boende

88

89

Socialpsykiatri
Egenavgift externt stödboende/familjehem

Missbruk
Måltider placering institution

80

80

Egenavgift externt stödboende

88

89

Måltider externt stödboende

80

80

Egenavgift korttidsboende

88

89

Måltider korttidsboende

80

80

Egenavgift familjehem

80

80

Tillfälligt boende

88

89

Kommentar
Inför 2021 har antalet kategorier utökats för att ge en mer tydlig uppdelning, inga priser har förändrats eller tillkommit.
Socialnämnden tar ut avgifter för mat och hyra i stödboende, familjehem och korttidsboende i extern regi och på
Emyhemmets korttidsboende i egen regi. På tillfälligt boende i extern regi tas en hyresavgift ut av den boende. Vid
placeringar på institution tillämpar socialpsykiatrin maxtaxa enligt regeringens föreskrifter och inom missbruk tas
endast en måltidsavgift ut.
För 2021 föreslås en uppräkning av avgifterna på boende med 1 procent för att delvis kompensera verksamhetens
pris- och löneökning. Avgiften för mat föreslås vara oförändrad 2021.

2.4. Dödsboförvaltning
Taxan/timme för dödsboförvaltning ska omräknas varje år enligt 0,8 procent av prisbasbeloppet enligt tidigare beslut
i kommunfullmäktige. För 2021 med ett prisbasbelopp på 47 600 kronor skulle avgiften bli 381 kronor per timme.
Följande avgifter föreslås för dödsboförvaltning 2021:
Taxa/avgift

Taxa/avgift 2020

Taxa/avgift 2021

Avgift för att ombesörja begravning

378 kr/timme

381 kr/timme

mm i dödsbo med tillgångar.

2.5. Familjerådgivning
Följande avgifter föreslås för familjerådgivning 2021:
Taxa/avgift

Taxa/avgift 2020

Taxa/avgift 2021

Avgift för besök vid

190 kr per samtal

190 kr per samtal

familjerådgivningen

Avgiften för besök vid familjerådgivningen föreslås vara oförändrad 2021.

2.6. Avgiftsbefrielse
Sökande ska efter individuell prövning kunna avgiftsbefrias av ekonomiska skäl. Avgiftsbefrielse ska kunna
beviljas om sökande har inkomster i nivå med eller understigande EGT (ekonomisk grundtrygghet) dvs.
försörjningsstöd. Kommunens norm för ekonomiskt bistånd föreslås ligga till grund för den ekonomiska
prövningen. En ekonomisk prövning görs på Familjerådgivningen.
Ett enskilt beslut om avgiftsbefrielse kan överklagas endast genom laglighetsprövning.
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