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Taxa för Sjöbo kommuns tillsyn avseende folköl och receptfria läkemedel 

 
1 § Denna taxa gäller avgifter för samhällsbyggnadsnämnden i Sjöbo kommuns kostnader 

för tillsyn enligt 8 kap 10 § alkohollagen (2010:1622) och 23 § lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel (2009:730) samt de föreskrifter som meddelats med stöd av 
dessa lagar.  

 
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå enligt alkohollagen 
och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel bland annat för 
undersökningskostnader med mera och för rättegångskostnader. 

 
2 § Samhällsbyggnadsnämnden kan för varje kalenderår (avgiftsår) justera timavgiften med 

den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) som finns publicerad på Sveriges Kommuners och Landstings webbplats i oktober 
månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad år 2020. Det 
indexreglerade beloppet avrundas till närmaste jämnt krontal. 

 
3 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av samhällsbyggnadsnämnden. Om det finns 

särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd 
handläggningstid eller andra omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller 
efterskänkas. 

 
4 § Enligt 22 § förvaltningslagen kan beslut om avgift överklagas hos allmän 

förvaltningsdomstol (förvaltningsrätten). 
  

5 § Den som bedriver anmälningspliktig försäljning av folköl eller handel med vissa 
receptfria läkemedel ska betala en årlig avgift samhällsbyggnadsnämndens tillsyn.  
Avgiftens storlek fås genom att multiplicera angiven tillsynstid enligt nedanstående tabell 
med timavgift enligt 7 §. 

 

Årlig tillsynsavgift  Tillsynstid 

Försäljning av antingen folköl eller receptfria 
läkemedel (en varugrupp) 1,5h  

Försäljning av folköl och receptfria läkemedel 
(samtliga varugrupper) 2,5h  

 
  

6 § Den årliga avgiften enligt 5 § omfattar kalenderår och tas ut från och med det år då 
anmälan om försäljning lämnas in. Den årliga avgiften ska sedan betalas med helt 
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. Fakturering sker 

 

KANSLI 2019/230

2020-03-06



 
 
 
 
 

 
 
Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 
Besöksadress 
Gamla Torg 10 
Sjöbo 

 
Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

 
Fax 
0416-51 17 92 

 
Bankgiro 
662-7574 

 
Internet 
www.sjobo.se 
 

 

normalt i början av året. Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Sjöbo kommun. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning 

 
7 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften för planerad tillsyn 1040 kronor. 

Avgiftsuttag sker i förhållande till den tillsynstid som en försäljningsanläggning tilldelats 
enligt tabell i 5 §. 

 
8 § Utöver årsavgiften kan en avgift tas ut för extra tillsyn i form av timavgift. Timavgiften 

är 1040 kr per timme nerlagd handläggningstid.  
  

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd tillsynstid avses den 
sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för inläsning av 
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner och 
beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Om den sammanlagda 
tillsynstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.  

 
Tillsyn som samhällsbyggnadsnämnden utför på vardagar mellan klockan 19.00 och 
07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tar nämnden ut en avgift som är 1,5 gånger ordinarie 
timavgift. 

 
9 § Tillsynsåtgärder som utförs med anledning av klagomål eller som uppföljning av 

konstaterade brister eller som uppföljning av meddelade föreläggande eller förbud, ingår 
inte i årlig avgift. För sådana åtgärder uttas timavgift enligt 8§. 

 
10 § Timavgift tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogade 

om verksamhetsutövaren samtidigt uppfyller lagstiftningens krav på egenkontroll inom 
det området som klagomålet avser. 

 
________________ 

 
Denna taxa träder i kraft den 1 mars 2020. Taxan tillämpas på ärenden som kommer in 
efter denna dag. 

 
Denna taxa är antagen av Kommunfullmäktige i Sjöbo kommun 2020-02-26, § 12 


