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7. Avgifter för Socialnämnden för 2021 (SN 2020.029)

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att
– godkänna förvaltningens förslag som Socialnämndens förslag till ”Avgifter för
Socialnämnden för 2021”.
– föreslå Kommunfullmäktige att fastställa ”Avgifter för Socialnämnden för 2021”.
– föreslå Kommunfullmäktige att uppdra till Socialnämnden att justera avgifterna för
serveringstillstånd och tillsyn enligt alkollagen med KPI för oktober månad.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har uppmärksammat att Socialnämndens avgifter inte har uppdaterats på 
ett antal år. Kommunfullmäktige har fastställt nya avgifter för äldreområdet 2019 och för 
övriga områden mellan 2001-2004.

Enligt kommunallagens 5 kap 1§ p.2 om budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, 
är utgångspunkten att det är kommunfullmäktige som har rätt att fatta beslut om kommunala 
avgifter. Nämnden kan dock fatta beslut om den årliga avgiften, om fullmäktige har antagit 
riktlinjer för avgifterna och om det inte råder någon otydlighet om vilka avgifter som 
Socialnämnden får ta ut och till vilka nivåer.

Socialförvaltningen föreslår i ärende ”Riktlinje om avgifter för Socialnämnden” att 
kommunfullmäktige ska delegera till Socialnämnden att fastställa avgiftsärendet årligen. 
Kommunfullmäktige behöver dock fastställa avgifter för 2021. Avgifterna som fastställs i 
detta ärende, baseras på ”Riktlinje om avgifter för Socialnämnden”, som redogör för de 
avgifter som Socialnämnden får ta ut inom sitt verksamhetsområde, avgifter som är specifika 
för Socialnämndens verksamhet. Avgifter som kommunfullmäktige har beslutat ska tas ut av 
samtliga nämnder inom kommunen, anges inte i detta avgiftsärende. Inte heller regleringen av 
hyresavgifterna, då Kommunstyrelsens Teknik- och Fastighetsutskott ansvarar för 
hyressättningen. Ett beslut om aktuella avgifter för respektive individ och insats ska sedan 
fattas årligen och baseras på de aktuella avgifter som fastställs årligen, samt den riktlinje för 
avgifter för Socialnämnden som är fastställd av kommunfullmäktige.

Handlingar
 §83 SN AU Avgifter för Socialnämnden för 2021
 Avgifter för Socialnämnden 2021
 Underlag till nämnd avgifter 2021
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§ 83
Avgifter för Socialnämnden för 2021 (SN 2020.029)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att
– godkänna förvaltningens förslag som Socialnämndens förslag till ”Avgifter för
Socialnämnden för 2021”.
– föreslå Kommunfullmäktige att fastställa ”Avgifter för Socialnämnden för 2021”.
– föreslå Kommunfullmäktige att uppdra till Socialnämnden att justera avgifterna för
serveringstillstånd och tillsyn enligt alkollagen med KPI för oktober månad.
 
Anteckning
Ing-Marie Elfström (S) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har uppmärksammat att Socialnämndens avgifter inte har uppdaterats på 
ett antal år. Kommunfullmäktige har fastställt nya avgifter för äldreområdet 2019 och för 
övriga områden mellan 2001-2004.

Enligt kommunallagens 5 kap 1§ p.2 om budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, 
är utgångspunkten att det är kommunfullmäktige som har rätt att fatta beslut om kommunala 
avgifter. Nämnden kan dock fatta beslut om den årliga avgiften, om fullmäktige har antagit 
riktlinjer för avgifterna och om det inte råder någon otydlighet om vilka avgifter som 
Socialnämnden får ta ut och till vilka nivåer.

Socialförvaltningen föreslår i ärende ”Riktlinje om avgifter för Socialnämnden” att 
kommunfullmäktige ska delegera till Socialnämnden att fastställa avgiftsärendet årligen. 
Kommunfullmäktige behöver dock fastställa avgifter för 2021. Avgifterna som fastställs i 
detta ärende, baseras på ”Riktlinje om avgifter för Socialnämnden”, som redogör för de 
avgifter som Socialnämnden får ta ut inom sitt verksamhetsområde, avgifter som är specifika 
för Socialnämndens verksamhet. Avgifter som kommunfullmäktige har beslutat ska tas ut av 
samtliga nämnder inom kommunen, anges inte i detta avgiftsärende. Inte heller regleringen av 
hyresavgifterna, då Kommunstyrelsens Teknik- och Fastighetsutskott ansvarar för 
hyressättningen. Ett beslut om aktuella avgifter för respektive individ och insats ska sedan 
fattas årligen och baseras på de aktuella avgifter som fastställs årligen, samt den riktlinje för 
avgifter för Socialnämnden som är fastställd av kommunfullmäktige.

Yrkande
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
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Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Avgifter för Socialnämnden 2021
 Underlag till nämnd avgifter 2021
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Tjänsteskrivelse

Avgifter för Socialnämnden för 2021

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att
– godkänna förvaltningens förslag som Socialnämndens förslag till ”Avgifter för 
    Socialnämnden för 2021”.
– föreslå Kommunfullmäktige att fastställa ”Avgifter för Socialnämnden för 2021”. 
– föreslå Kommunfullmäktige att uppdra till Socialnämnden att justera avgifterna för 
    serveringstillstånd och tillsyn enligt alkollagen med KPI för oktober månad.

Bakgrund
Socialförvaltningen har uppmärksammat att Socialnämndens avgifter inte har 
uppdaterats på ett antal år. Kommunfullmäktige har fastställt nya avgifter för 
äldreområdet 2019 och för övriga områden mellan 2001-2004. 

Enligt kommunallagens 5 kap 1§ p.2 om budget, skatt och andra viktiga ekonomiska 
frågor, är utgångspunkten att det är kommunfullmäktige som har rätt att fatta beslut 
om kommunala avgifter. Nämnden kan dock fatta beslut om den årliga avgiften, om 
fullmäktige har antagit riktlinjer för avgifterna och om det inte råder någon otydlighet 
om vilka avgifter som Socialnämnden får ta ut och till vilka nivåer.

Socialförvaltningen föreslår i ärende ”Riktlinje om avgifter för Socialnämnden” att 
kommunfullmäktige ska delegera till Socialnämnden att fastställa avgiftsärendet 
årligen. Kommunfullmäktige behöver dock fastställa avgifter för 2021. Avgifterna som 
fastställs i detta ärende, baseras på ”Riktlinje om avgifter för Socialnämnden”, som 
redogör för de avgifter som Socialnämnden får ta ut inom sitt verksamhetsområde, 
avgifter som är specifika för Socialnämndens verksamhet. Avgifter som 
kommunfullmäktige har beslutat ska tas ut av samtliga nämnder inom kommunen, 
anges inte i detta avgiftsärende.  Inte heller regleringen av hyresavgifterna, då 
Kommunstyrelsens Teknik- och Fastighetsutskott ansvarar för hyressättningen. Ett 
beslut om aktuella avgifter för respektive individ och insats ska sedan fattas årligen 
och baseras på de aktuella avgifter som fastställs årligen, samt den riktlinje för 
avgifter för Socialnämnden som är fastställd av kommunfullmäktige.

Ärendet i korthet
Socialförvaltningen har vid framtagandet av förslag till avgifter för Socialnämnden för 
2021 genomfört benchmarking och analyserat andra kommuners avgifter, samt 
granskat lagstiftning, lagförarbeten och nationella rekommendationer på området. 
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Efter genomlysning av avgifterna har socialförvaltningen kunnat konstatera följande:
 Socialnämndens avgifter ligger i flera fall betydligt lägre än andra kommuner.
 Andra kommuner tar ut avgifter på flera områden som Vallentuna kommun 

inte tar ut avgifter inom.
 Alla avgifter har inte hanterats optimalt tidigare utifrån aktuell lagstiftning.
 Socialförvaltningen har uppmärksammat att kommunen har rätt att ta ut 

avgifter som inte tas ut idag och som bedöms som skäliga att ta ut.

Förvaltningen har fokuserat på att:
 Säkerställa en likabehandling av våra kunder för de avgifter nämnden tar ut. 
 Lyfta upp förändringar i avgifterna som förbättrar personalens arbetsmiljö 

och Vallentuna Kommuns varumärke.
 Hantera kommunens skattemedel på bästa möjliga sätt, det vill säga, att ta ut 

avgifter på områden där det enligt lag anges att avgift kan tas ut, där det är 
skäligt att kund bidrar till kommunens kostnader.

Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn
Aktuella avgifter för serveringstillstånd och tillsyn har fastställs av 
kommunfullmäktige i ”Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och 
tobakslagen”. Denna taxa gäller för avgifter för Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnds kostnader för prövning, handläggning och tillsyn i Vallentuna 
kommun enligt alkohollagen eller bestämmelser meddelade med stöd av 
alkohollagen, utom de delar som gäller folköl. 

Beslut behöver för varje kalenderår (avgiftsår) fasttas om att avgifterna i taxan ska 
höjas enligt konsumentprisindex för oktober månad.

Socialförvaltningen föreslår i bifogat förslag till avgifter för Socialnämnden både 
nya och förändrade avgifter. 

Övriga avgifter som inte är nya eller förändrade är indexuppräknade.

Handlingar
- Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-09
- Avgifter för Socialnämnden frö 2021, daterad 2020-10-09

David Gyllenstråle Ann-Sophie Holgersson
Socialchef Avdelningschef

______________________

Ska expedieras till
Kommunfullmäktige
Registrator



DATUM UTSKRIFT 2020-10-09 SIDA 1/13
OMRÅDE HANDLÄGGNING PROCESS TAXOR OCH AVGIFTER
DOKUMENT NAMN AVGIFTER FÖR 

SOCIALNÄMNDEN FÖR 2021
DOKUMENTTYP RUTIN

GILTIGT INOM SOCIALNÄMNDEN, 
VALLENTUNA KOMMUN

GODKÄNT 
DATUM

DOKUMENTANSVARIG SOCIALCHEF FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE
DIARIENR REVIDERAD

AVDELNING STAB

SOCIALFÖRVALTNINGEN
TORGGATAN 11 · 186 86 VALLENTUNA
TFN: 08-58785000 · FAX: 08-58785403

SOCIALFÖRVALTNINGEN@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE

Avgifter för Socialnämnden för 2021

1 Avgifter äldreomsorgen och funktionsvariation 18-65
Socialtjänstlagens (2001:453) 8 kap, Kommunallagen (2017:725) och Socialtjänstförordningens 6 kap. reglerar vilken avgift kommunen 
får ta ut vad kommunen får ta ut inom området. Avgifterna för de insatser som ryms inom maxtaxan baseras på prisbasbeloppet (PBB). 
Prisbasbeloppet fastställs av regeringen och justeras varje år. De belopp som anges är beräknade utifrån det aktuella prisbasbeloppet. Det 
reglerar dels den högsta avgiften, som kommunen får ta ut, dels hur mycket pengar som den enskilde ska förbehållas för sina 
bostadskostnader och normala levnadsomkostnader, s.k. förbehållsbelopp. Avgifterna som inte ingår i maxtaxan får högst uppgå till 
kommunens självkostnad.

Avgift inom 
äldreomsorgen och 

funktionsvariaton 18-65 år

Avgiftsnivå 
2020

Avgiftsnivå 
2021

% av 
maxtaxa

% av   
PBB  Beskrivning

Service/omvårdnad        

Hemtjänst 

Nivå 1: 850 kr 
/månad
Nivå 2: 1 275 
kr/månad
Nivå 3: 1 700 
kr/månad
Nivå 4: 2 125 
kr/månad 
(maxtaxa)

305 kr/timme 14,3%   

Personlig omvårdnad med eller utan 
serviceinsatser, t ex städning, tvätt, 
inköp m.m. dag, kväll och natt. Samma 
taxa för trygg hemgång.

Hemtjänsttimme=Maxtaxan/7.
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Trygghetslarm abonnemang 212 kr/månad 350 kr/månad  0,735%  

Beviljat trygghetslarm ingår i maxtaxa 
utan särskild avgift. Vid start av 
abonnemang lånar kommunen ut en 
larmklocka och en larmdosa som ska 
återlämnas vid avslut av insats.

Särskilt boende 2 125 kr/månad 2 138 kr/månad  4,492%  Omvårdnad i särskilt boende.

Dagverksamhet 0 kr/dag 18 kr/dag  0,038%  

Omvårdnad dagverksamhet. Debiteras 
efter antal beviljade dagar i 
biståndsbeslutet. Om avbokning görs  
senast 5 dagar innan planerat besök, 
debiteras ingen avgift för aktuell 
besöksdag.

Korttidsboende/växelvård 32 kr/dag 70 kr/dag  3,3% Omvårdnad i korttidsboende/växelvård

Maxtaxa 2 125 kr/månad 2 138 kr/månad 4,492%  

Ovannämnda avgifter ryms inom ramen 
för maxtaxan och den individuella 
avgiften sätts utifrån individens 
avgiftsutrymme.

Trygghetslarm borttappad 
klocka 0 kr 1 000 kr/styck    

Avgift tas ut när kund tappar bort 
utlånad larmklocka alt. inte lämnar 
tillbaka klockan vid avslut. Avgiften 
ingår inte i maxtaxa. 

Trygghetslarm ej återlämnad 
dosa 0 kr 2 500 kr/styck    

Avgift tas ut när kund inte lämnar 
tillbaka utlånad larmdosa alt. 
återlämnar trasig larmdosa. Avgiften 
ingår inte i maxtaxa. 
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Kostavgifter        

Matlåda, hemtjänst 59 kr/måltid 59 kr/måltid     Avgiften ingår inte i maxtaxa. 

Matdistribution hemtjänst, 
leveransavgift 0 kr/dag 305 kr/månad    Ingår i maxtaxa

Matavgift särskilt boende 4 134 kr/månad 4 134 kr/månad    Alla måltider

Dagverksamhet 77 kr/dag 77 kr/dag    Lunch, frukost och fika. Debiteras för 
antal beviljade dagar. 

Övriga avgifter        

Korttidsboende/växelvård, 
linnen/lakan o kr/dag 20 kr/dag    Linnen/lakan

Avlösarservice och 
ledsagarservice Avgiftsfri  Avgiftsfri    

Insatsen är avgiftsfri då det är en 
förebyggande insats för anhöriga som 
vårdar i hemmet

Transport avlidna 0 kr/transport 820 kr/ 
transport    Transport av avliden till kylrum
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2 Avgifter funktionshindrade - LSS
Enligt LSS 19§ får skäliga avgifter tas ut för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter, enligt de grunder som kommunen 
bestämmer.  Avgifterna får inte överstiga kommunens självkostnader. Kommunen ska se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel 
för sina personliga behov. Enligt LSS 20 § är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning betala ersättning till kommunen (egenavgift), 
om ett barn/ungdom upp till 18 år, får omvårdnad i ett annat hem än det egna. Kommunen tar ut en avgift motsvarande 
underhållsbidraget för barnet. Summan är lagstadgad.

Avgifter enligt LSS Avgiftsnivå 2020 Avgiftsnivå 2021 Beskrivning

Korttidsvistelse och korttidstillsyn, 
kostavgifter      

Korttidstillsyn vardagar kostavgift 25 kr/dag 25 kr/dag Mellanmål. Debiteras efter antal 
beviljade dagar i biståndsbeslutet.

Korttidstillsyn lovdagar kostavgift 25 kr/dag 95 kr/dag Alla måltider. Debiteras efter antal 
beviljade dagar i biståndsbeslutet.

Korttidsvistelse kostavgift 95 kr/dag 95 kr/dag Alla måltider. Debiteras efter antal 
beviljade dagar i biståndsbeslutet.

Daglig verksamhet, kostavgift      

Daglig verksamhet - 
Sysselsättningen/VAC 30 kr/måltid 30 kr/måltid Debiteras efter närvaro

Daglig verksamhet - 
Mörbygården/Smidesvägen 40 kr/måltid 40 kr/måltid Debiteras efter närvaro
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Egenavgifter      

Underhållsstöd barn under 11 
år 1 573 kr/månad 1 573 kr/månad Debiteras efter individuell prövning

Underhållsstöd barn under 15 
år 1 723 kr/månad 1 723 kr/månad Debiteras efter individuell prövning

Underhållsstöd barn 15 år och 
uppåt 2 073 kr/månad 2073 kr/månad Debiteras efter individuell prövning
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3 Avgifter inom individ- och familjeomsorg
Socialtjänstlagen 8 kap.1 § reglerar vad kommunen får ta ut i avgift för uppehället av den som på grund av missbruk får vård eller 
behandling i HVB eller i ett familjehem Paragrafen reglerar också vad föräldrar till barn som får vård i ett annat hem än det egna ska 
betala. Summan för dessa egenavgifter är lagstadgade. För andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling får kommunen enligt 8 
kap 1 § SoL ta ut skälig ersättning. Kommunen får även enligt 8 kap 2§ SoL ta ut andra skäliga avgifter. Den avgift kommunen får ta ut får 
inte överstiga kommunens självkostnader. Kommunen får även ta ut avgift för sina kostnader för dödsboförvaltning och åtgärder enligt 
Begravningslagen. 

Avgift inom IFO Avgiftsnivå 
2020 Avgiftsnivå 2021

% av 
maxt
axa

% av   
PBB  Beskrivning

Omvårdnad och logiavgift        

Korttidshem omkostnad 0 kr/dygn 150 kr/dygn    
Debiteras efter beviljade dygn i 
biståndsbeslutet. 
Självkostnadspris

Särskild boendeform socialpsykiatri 2 125 kr/månad 2 138 kr/månad  4,492%  Ingår i maxtaxan

Skyddat boende 0 kr/dygn 70 kr/dygn    
Debiteras efter beviljade dygn.

Stödboende vuxna 70 kr/dygn 70 kr/dygn  
Debiteras efter beviljade dygn.

Kostavgift        

Dagverksamhet - Sysselsättningen/VAC 30 kr/dag 30 kr/dag    Lunch.
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Korttidshem kost 0 kr/dygn 95 kr/dygn    Alla måltider. Självkostnadspris

Särskild boendeform socialpsykiatri 4 134 kr/månad 4 134 kr/månad    Alla måltider

Skyddat boende 0 kr/dygn 86 kr/dygn    Alla måltider

Stödboende vuxna 86 kr/dygn 86 kr/dygn    Alla måltider

Kontaktfamilj 0 kr/dygn 30 kr/dygn    Alla måltider

Egenavgifter        

Underhållsstöd barn under 11 år 1 573 kr/månad 1 573 kr/månad   Debiteras efter individuell 
prövning

Underhållsstöd barn under 15 år 1 723 kr/månad 1 723 kr/månad    Debiteras efter individuell 
prövning

Underhållsstöd barn 15 år och uppåt 2 073 kr/månad 2 073 kr/månad    Debiteras efter individuell 
prövning

Behandlingshem/Familjehem/HVB/LVM 0 kr/dygn 80 kr/dygn    Debiteras efter individuell 
prövning

Placering i jourhem Avgiftsfritt Avgiftsfritt    

 

Övriga Avgifter        

Familjerådgivning 250 kr/besök 350 kr/besök    
Avbokning ska ske senast 24 
timmar innan besök annars 
debiteras full avgift.
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Dödsbohandläggning 0 kr/timme 381 kr/timme  0,8%  Handläggning
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4 Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen
Enligt alkohollagen (2010:1622) 8 kap 10 § får kommunen ta ut avgift för prövning enligt de grunder som beslutas av 
Kommunfullmäktige. Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap. av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver 
anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av folköl. Aktuella avgifter för serveringstillstånd och tillsyn har fastställs av 
kommunfullmäktige i separat beslut. Se ”Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen”. Denna taxa gäller 
för avgifter för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds kostnader för prövning, handläggning och tillsyn i Vallentuna kommun 
enligt alkohollagen eller bestämmelser meddelade med stöd av alkohollagen, utom de delar som gäller folköl. Beslut behöver för varje 
kalenderår (avgiftsår) fasttas om att avgifterna i taxan ska höjas enligt konsumentprisindex för oktober månad.

Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen Avgiftsnivå 2020 Avgiftsnivå 
2021 Beskrivning

Stadigvarande tillstånd, ansökningsärende    

Ny ansökan om stadigvarande tillstånd för allmänheten/slutet sällskap 
inklusive catering. Gäller även vid ägarskifte.

13 000 kr 13 250 kr tillstånd

Ansökan om stadigvarande utökning av sortiment.
2 000 kr 2 038 kr tillstånd

Ansökan om stadigvarande utökning av serveringstid eller serveringsyta.
5 000 kr 5 096 kr tillstånd

Ansökan om stadigvarande tillstånd för gemensam serveringsyta.
5 000 kr 5 096 kr tillstånd

Ansökan om stadigvarande tillstånd för provsmakning, avser 
gårdsproducent/producent.

10 000 kr 10 192 kr tillstånd
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Tillfälliga tillstånd, ansökningsärende    

Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten. Ansökan från sökande utan 
gällande serveringstillstånd.

6 000 kr 6 115 kr tillstånd

Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten. Ansökan från sökande med 
gällande serveringstillstånd.

3 000 kr 3 058 kr tillstånd

Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap.
1 000 kr 1 019 kr tillstånd

Ansökan om tillfällig utökning av sortiment. 1 000 kr 1 019 kr tillstånd

Ansökan om tillfällig utökning av serveringstid tid inom normaltiden kl.11.00 
-01.00.

2 000 kr 2 038 kr tillstånd

Ansökan om tillfällig utökning av serveringstid utanför normaltiden.
4 000 kr 4 077 kr tillstånd

Ansökan om tillfällig utökning av serveringsyta
2 000 kr 2 038 kr tillstånd

Ansökan om tillfälligt tillstånd gemensam serveringsyta.
2 000 kr 2 038 kr tillstånd

Ansökan om tillfälligt tillstånd för provsmakning.

2 000 kr 2 038 kr tillstånd

Stadigvarande tillstånd, anmälningsärende    
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Anmälan om förändrad bolagssammansättning.
11 000 kr 11 211 kr tillstånd

Anmälan om mindre ändring av bolagssammansättning, ingen ändring av 
ägarmajoritet.

5 000 kr 5 096 kr tillstånd

Anmälan om serveringsansvarig personal 0 kr 0 kr tillstånd

Anmälan om upphörande av verksamhet (återtagande av serveringstillstånd)
0 kr 0 kr tillstånd

Tillfälliga tillstånd, ansökningsärende    

Anmälan om serveringslokal vid catering 0 kr 0 kr tillstånd

Kunskapsprov    

Avgift för kunskapsprov, 3 försök. 1 500 kr 1 529 kr tillsyn/fast del

Tillsynsavgifter, fast del    

Serveringsställe med stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till 
allmänheten 3 000 kr 3 058 kr tillsyn/fast del

Serveringsställe med stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till 
slutet sällskap. 2 000 kr 2 038 kr

tillsyn/fast del baserat på 
serveringstid

Tillägg till fast del baserat på serveringstid    
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Serveringsställe med stadigvarande tillstånd för servering av alkohol 
t.o.m. kl. 22.00

0 kr 0 kr
tillsyn/fast del baserat på 

serveringstid
Serveringsställe med stadigvarande tillstånd för servering av alkohol 
efter
kl. 22.00 2 000 kr 2 038 kr tillsyn/fast del

Tillägg till fast del baserat på villkor i serveringstillstånd    

Krav på vakter i gällande tillstånd 4 000 kr 4 077 kr  

Rörlig del baserat på omsättning    

Rörlig del - baserat på omsättning (Kr) rörlig   
0-50 000 0 kr   
50 001-250 000 1 000 kr 1 019 kr  

250 001-500 000 2 000 kr 2 038 kr  
500 001-1 000 000 3 000 kr 3 058 kr  
1 000 001-2 000 000 4 000 kr 4 077 kr  
2 000 001-3 000 000 5 000 kr 5 096 kr  
3 000 001-4 000 000 6 000 kr 6 115 kr  
4 000 001-5 000 000 7 000 kr 7 134 kr  
5 000 001-6 000 000 8 000 kr 8 154 kr  

6 000 001-7 000 000 10 000 
kr 10 192 kr  

7 000 001-8 000 000 11 000 kr 11 211 kr  

8 000 0001-9 000 000 12 000 
kr 12 230 kr  
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9 000 001-10 000 000 13 000 
kr 13 250 kr  

10 000 001- 14 000 
kr 14 269 kr  

Tillsynsavgift i ingripande ärende    

Tillsynsavgift i ingripandeärende som leder nämndbeslut om erinran 
eller varning. 6 000 kr 6 115 kr

 
Extra tillsynsavgift    

Extra tillsynsavgift timavgift timavgift  
Påminnelseavgift    

Påminnelse om att inkomma med restaurangrapport (per påminnelse) 1 000 kr 1 019 kr
 

Påminnelse att anmäla mm förändrad bolagssammansättning (per 
påminnelse) 1 000 kr 1 019 kr

 

5 Förutsättningar för avgifterna
Prisbasbelopp för 2021 är 47 600 kronor.
Maxtaxan för år 2021 är 2 138 kronor.
Lagrum och regler för avgiftsuttag, se ”Riktlinje om avgifter för Socialnämnden” samt ”Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt 
alkohollagen och tobakslagen”.
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