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§ 28  

 

Information om kammarrättens dom avseende 

serveringstillstånd enligt alkohollagen 
Dnr 2012.66-192  

 

Sammanfattning av ärendet 

Alkoholhandläggaren informerar om en dom från kammarrätten avseende 

serveringstillstånd enligt alkohollagen.   
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§ 29  

 

Information om handlingsplan för att förbättra luften i 

Luleå  
Dnr 201X.XX-XX 

 

Sammanfattning av ärendet 

Miljökontoret informerar om handlingsplanen för att förbättra luften i Luleå. 
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§ 30  

 

Information om gemensamt föreningsregister och riktlinjer 

för föreningsbidrag 
Dnr 201X.XX-XXX 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kulturförvaltningen informerar om gemensamt föreningsregister och 

riktlinjer för föreningsbidrag. 
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§ 31  

 

Information från arbetsmarknadsförvaltningen om 

processer, målgrupper och volymer 
Dnr 201X.XX-XX 

 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmarknadsförvaltningen informerar om processer, målgrupper och 

volymer. 
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§ 32  

 

Information om valstugor 2014 
Dnr 2014.192-11 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska förvaltningen informerar om valstugor för 2014 års val. 
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§ 33  

 

Information om effektuering av överlåtelse av 

renhållningsverksamheten till Luleå Renhållning AB 
Dnr 2012.207-32 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomikontoret informerar om effektueringen av fullmäktiges beslut 2012-

06-18 § 127. Beslutet innebar att renhållningsverksamheten som tidigare 

bedrivits av tekniska förvaltningen förs över till Luleå Renhållning AB.  
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§ 34  

 

Information om CEMR-deklarationen 
Dnr 201X.XX-XX 

Sammanfattning av ärendet 

Personalkontoret informerar om CEMR-deklarationen. 
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§ 35  

 

Medborgarförslag om enkätundersökning av resvanor hos 

invånarna i Vitådalen 
Dnr 2013.743-008 

 

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar avslå medborgarförslaget om enkätundersökning 

av resvanor hos invånare i Vitådalen. 

Sammanfattning av ärendet 

Birgitta Olsson föreslår i ett medborgarförslag från 2013-10-21 att kommunen 

gör en enkätundersökning av resorna/resvanorna hos invånare i Vitådalen. 

Vitådalen saknar idag möjlighet till pendling via kommunala transportmedel. 

Enligt förslagsställaren arbetspendlar de flesta invånarna med egen bil och 

många familjer två bilar för att det ska fungera.   

 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-28 § att medborgarförslaget får ställas 

och att överlämna det till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Kommunledningsförvaltningen överlämnade förslaget till stadsbyggnads-

kontoret för yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

Stadsbyggnadskontoret har samrått med Länstrafiken i frågan och de anser 

sig ha en relativt god bild av resandet i Vitådalen. Tyvärr är inte 

kollektivtrafikresandet särskilt stort trots att dalen trafikeras av flera 

bussturer. 

 

Stadsbyggnadskontoret anser inte att det nu är aktuellt att göra en specifik 

undersökning av resvanorna i just Vitådalen. Liknande förhållanden råder i 

stora delar av Luleås landsbygd. Främsta anledningen till att avslå 

medborgarförslaget är dock att det sedan i höstas pågår försök med en 

servicelinje i Vitådalen som förbättrar utbudet av bussresor. Försöket är 

initierat av Luleå kommun och Länstrafiken och gör det möjligt att 

arbetspendla med buss till Luleå och Råneå. Länstrafiken ska också inom kort 

gå ut med en informationskampanj som vi hoppas ska göra att fler upptäcker 

möjligheten att nyttja kollektivtrafiken även i Vitådalen. 
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§ 35 (forts) 

Beslutsunderlag  

 Medborgarförslag om enkätundersökning, Birgitta Olsson (bilaga) 

 Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse  
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§ 36  

 

Stadsbyggnadskontorets verksamhetsberättelse 2013 
Dnr 2014.143-04 

 

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna stadsbyggnadskontorets 

verksamhetsberättelse för år 2013. 

Sammanfattning av ärendet  

Stadsbyggnadskontoret har upprättat bifogat underlag till 

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013. Verksamhetsberättelsen 

innehåller en sammanfattning över de händelser som har haft större 

betydelse för verksamheten, styrkort – måluppfyllelse 2013, ekonomisk 

redovisning samt uppföljning av den interna kontrollen. 

Beslutsunderlag 

 Stadsbyggnadskontorets verksamhetsberättelse år 2013 (separat bilaga) 
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§ 37  

 

Medborgarförslag om gång- och cykelbro över 

Skurholmsfjärden 
Dnr 2013.718-008 

 

Tekniska nämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tillstyrker medborgarförslaget om gång- och cykelbro 

över Skurholmsfjärden.  

Sammanfattning av ärendet 

Jan Eliasson föreslår i ett medborgarförslag 2013-10-09 att en gång- och cykel 

bro byggs över Skurholmsfjärden i samband med projektet Östra länken då 

bron behövs för att sammanlänka Kronanområdet, Lulsundsberget, 

Burströmska etc med centrum. 

 

Kommunfullmäktige har 2013-10-28 § 257 beslutat att överlämna förslaget till 

kommunstyrelsen för beredning. Kommunledningsförvaltningen har begärt 

in gemensamt yttrande från stadsbyggnadskontoret och tekniska nämnden.  

  

 
 

 



 

LULEÅ KOMMUN    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (33) 

    
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2014-02-24    
    

 

 

 

  

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande 

2014-02-24 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen 
 

§ 37 (forts) 

Tekniska nämndens yttrande 

I planeringen av Östra länken ingår att ta tillvara de möjligheter som öppnas 

för att skapa mervärden för rekreation och stadsbild. Utfyllnaden i 

Skurholmsfjärden nedanför Burströmska gärdan kommer att utformas till ett 

park- och rekreationsområde. Fler lekytor och sittplatser anordnas och 

tillgängligheten till vattnet ökar.  

 

På Svartövägen planeras en cirkulationsplats att byggas i korsningen med 

Kronbacksvägen, bullerplank och nya gång- och cykelvägar anläggs. Den 

befintliga gångtunneln under Svartövägen som är lång och mörk, och 

upplevs väldigt otrygg, ersätts med en ljus och öppen lösning. Utfyllanden 

för Östra länken är också utformad som en förberedelse för en framtida gång- 

och cykelbro över fjärden. 

 

Får två år sedan behandlades ett medborgarförslag som också förespråkade 

en bro över Skurholmsfjärden. Det medborgarförslaget avstyrktes utan att 

tanken förkastades då det pågick planeringsarbete för kommunens framtida 

cykelnät och hur en framtida förbindelse mellan Kronan och centrum skulle 

kunna utformas. Det framstår idag som att den enda realistiska lösningen för 

att skapa bättre förbindelser mellan Kronanområdet, Skurholmen mm och 

centrum är en kombination av utökad busstrafik och en gång- och cykelbro 

över Skurholmsfjärden. En gång- och cykelbro skulle minska avståndet med 

en kilometer enkel väg, från gångtunneln vid Kronbacksvägen till 

Sundsbacken. Utökade busslinjer skulle ge möjlighet för boende på Östra 

Kronan, Kronanbacken Lulsundsberget mm att snabbt ta sig till centrum utan 

byten. En gång- och cykelförbindelse över Skurholmsfjärden finns även med i 

den nya Översiktsplanen. 

 

Tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret föreslår att 

medborgarförslaget tillstyrks. Kostnaden för en bro närmar sig 20 miljoner 

kronor vilket inte ryms i de närmaste årens budgetplaner. En bro över fjärden 

kräver förutom en teknisk lösning och tillstånd för vattenverksamhet att bron 

anpassas till stadsbilden. Att bygga bron är en relativt lång process. När 

utrymme finns bör dock planerna på en gång- och cykelförbindelse över 

Skurholmsfjärden förverkligas.  

 

Tekniska nämnden föreslår fullmäktige tillstyrka medborgarförslaget. Vid 

tekniska nämndens sammanträde 2014-01-30 reserverade sig moderaternas 

ledamöter och Eugen Karlsson (KD) mot beslutet. 
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§ 37 (forts) 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag om gång- och cykelbro över Skurholmsfjärden (bilaga) 

 Tekniska nämndens förslag 2014-01-30 § 10 
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§ 38  

 

Anbud avseende underhålls- och reparationsarbeten 2013-

2017 elinstallationsarbeten 
Dnr 2013.916-29 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har infordrat anbud avseende underhålls- och 

reparationsarbeten och elinstallationsarbeten.  

 

Tekniska förvaltningen och ekonomikontoret föredrar ärendet på 

sammanträdet. 
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§ 39  

 

Norrbus – Överenskommelse om samverkan kring barn 

och unga mellan landstinget och kommunerna i 

Norrbotten 2013 
Dnr 2013.765-10 

 

Socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens förslag till 

beslut 

Kommunstyrelsen antar de reviderade riktlinjerna över Norrbus – En 

överenskommelse om samverkan kring barn och unga mellan landstinget och 

kommunerna, 2013 i enlighet med Kommunförbundet Norrbottens styrelse 

förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförbundet Norrbottens styrelse har 2013-09-26 § 34 beslutat 

rekommendera kommunerna att anta den reviderade överenskommelsen om 

samverkan kring barn och unga mellan landstinget och kommunerna i 

Norrbotten. 

 

Kommunledningsförvaltningen har begärt yttrande från socialnämnden och 

barn- och utbildningsnämnden. 

 

Socialnämnden (2013-12-13 § 224) och barn- och utbildningsnämnden (2014-

01-30 § 7) har beslutat rekommendera kommunstyrelsen att anta de 

reviderade riktlinjerna över Norrbus – En överenskommelse om samverkan 

kring barn och unga mellan landstinget och kommunerna, 2013 i enlighet 

med Kommunförbundet Norrbottens styrelse förslag. 

 

Beskrivning av ärendet 

Riktlinjerna i Norrbus tar för övrigt upp vägledande principer för samsyn, 

utgångspunkter för samverkan, samverkansskyldighet och 

informationsskyldighet, Samordnad individuell plan, SIP, vem ansvarar för 

vad inom skola, socialtjänst och primärvård, arbetsmodell för samverkan, 

vård utanför det egna hemmet, samverkan på läns-, länsdels- och 

kommunnivå samt förklaringar av vissa begrepp. Formalia för upprättande 

av Samordnad individuell plan, hälsoundersökning av barn och ungdomar  
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§ 39 (forts) 

 

inför placering enligt Socialtjänstlagen och Lagen om vård av unga. Samt 

rutiner för avvikelsehantering. 
 

Socialnämndens yttrande 

Socialförvaltningen uppmärksammar följande centrala utgångspunkter i 

revideringen som bör gälla i framtida tillämpning av Norrbus riklinjer: 

 

1. Tidiga insatser –samverkan ska ske redan i ett tidigt stadium.  

2. Samverkan ska gälla för alla barn med behov av insatser från flera  

   aktörer i åldrarna 0 – 20 år. 

3. Samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas. Detta är ett lagkrav  

   sedan 2009-01-01 i Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen. 

4. Hälsoundersökningar för alla placerade barn för att eliminera  

   hälsoproblem. Hälsoproblem har visat sig vara överrepresenterade  

   hos barn och ungdomar placerade i familjehem och hem för vård  

   och boende. Hälsoundersökningarna ska bilda underlag för  

   bedömning av vilka hälso- och sjukvårdsinsatser som krävs under  

   placeringen. 

5. Samverkan på länsnivå avses Norrbottens läns landsting och de 14  

   kommunerna uppdelade i fem geografiska områden.  

   1. Luleå/Boden 

   2. Östra Norrbotten 

   3. Malmfältskommunerna (Gällivare, Jokkmokk och Pajala) 

   4. Pite älvdal 

   5. Kiruna kommun 

6. Uppföljningen visar att Norrbus-konceptet fungerar väl i Östra        

   Norrbotten  men inte tillfredsställande i det övriga länet. 

 

Barn- och utbildningsnämndens yttrande 

Barns förutsättningar till ett gott liv påverkas av en mängd faktorer, såväl 

ärftliga och miljömässiga, som enskilda livshändelser. Samhället försöker 

genom en rad olika insatser att kompensera för dessa olika förutsättningar. 

En samordning av resurser och arbetsinsatser förbättrar samhällets 

möjligheter att erbjuda insatser av god kvalitet som motsvarar det behov som 

finns. Att hjälpa barn och unga som har problem så tidigt som möjligt är bra 

både för barnen, familjen och för samhället.  
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§ 39 (forts) 

 

Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan år 2008 

gemensamma riktlinjer för samverkan för barn och unga, Norrbus. Det 

gemensamma ansvarstagandet och behov och krav på samverkan kring barn 

och unga har ökat, varför revidering av Norrbus är nödvändigt. En 

länsgemensam arbetsgrupp med representanter från kommunens 

verksamheter inom skola och socialtjänst samt landstinget har reviderat 

Norrbus med sin grund i riktlinjerna från 2008 samt utifrån 

utgångspunkterna;  

 

 Tidiga insatser 

 Alla barn med behov av insatser från fler aktörer i åldern 0-20 år 

 Lagkrav om samordnad individuell plan, SIP 

 Hälsoundersökningar för alla placerade barn 

 Fem länsdelar 

 Uppföljning visat att Norrbus-konceptet fungerar väl i Östra 

Norrbotten men inte tillfredställande i det övriga länet. 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunförbundet Norrbottens styrelse protokoll § 34  

 Norrbus – Överenskommelse om samverkan kring barn och unga mellan 

landsting och kommunerna i Norrbotten 2013 (bilaga) 

 Socialnämndens förslag till beslut 2013-12-13 § 224 

 Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 2014-01-30 § 7  
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§ 40  

 

Taxa för enskilda brunnar och slutna tankar att gälla från 

och med 2014-05-01 
Dnr 2014.160-041 

 

Styrelsen för Luleå Renhållning AB:s förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta taxor att gälla 

från och med 2014-05-01 enligt bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet avser taxa för enskilda brunnar och slutna tankar där fullmäktige är 

beslutande. 

 

Tömning av enskilda slamavskiljare och slutna tankar omfattas av det 

lagstadgade kommunala monopolet. Årligen töms ca 4500 enskilda brunnar 

och slutna tankar genom Luleå Renhållning AB. Slammet från 

brunnarna/tankarna töms sedan på Uddebo/Råneå avloppsreningsverk. 

Enligt beslut taget i kommunfullmäktige 2013-12-20  kommer tekniska 

förvaltningen att höja taxan för mottagning av brunnsslam från 74 kr/ton till 

118 kr/ton from 2014-01-01 vilket innebär en kostnadsökning på ca 720 000 kr 

per år för omhändertagande av slammet. Den totala kostnaden för Luleå 

Renhållning att lämna brunnsslam uppgår till 1 350 000 kr per år. En kostnad 

som faller tillbaka på de kunder som har en enskild brunn/sluten tank. 

 

Samtidigt införs en taxa för tömning av BDT- brunnar (bad-, disk, 

tvättbrunnar) vilket ska ske minst vart femte år enligt 

renhållningsföreskrifterna. Idag debiteras ingen extra kostnad vilket innebär 

att många kunder vill ha tömt sin BDT-brunn samtidigt med 

slambrunnen/tanken. 

 

Det finns kunder som har sin brunn/tank dold under altaner, krypgrunder 

mm vilket innebär ett merarbete samt undermålig arbetsställning för 

chauffören när brunnen ska tömmas. En särskild taxa för tömning av dessa 

brunnar införs. 

 

Det pågår ett arbete för att förbättra chaufförernas arbetsmiljö och få kunder 

att byta till lättare lock. Därför höjs taxan med 100 kronor för de kunder som  
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§ 40 (forts) 

 

fortfarande har tungt lock. Under flera år har det pågått ett arbete med att få 

kunderna att byta ut sitt betonglock mot lättare glasfiberlock. Men det finns 

personer som inte vill byta ut sitt tunga lock. Vissa lock är så tunga att det 

krävs dubbelbemanning för att kunna lyfta locket. Samma gäller vissa kunder 

med lång slangdragning. Dessa kunder får betala en tilläggskostand på 950 kr 

för att bolaget ska kunna skicka 2 personer som hjälps åt med att lyfta av 

locket. 

 

Det finns enskilda brunnar eller slutna tankar där kunden kräver att bilen ska 

stå på väg där regelverket kräver att chaufförerna ska vara skyddade av en bil 

med TMA-skydd.  I de fallen debiteras kunden en extra avgift på 1500 kr för 

hyra av TMA bil. 

 

Alla förslag till förändring är skrivna i röd kursiv text. 

 

Beslutsunderlag 

 Regler för tömning av enskilda slamavskiljare och slutna tankar from 

2014-05-01 (bilaga) 
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§ 41  

 

Arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsberättelse för 

år 2013 
Dnr 2014.174-04 

 

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna arbetsmarknadsförvaltningens 

verksamhetsberättelse för år 2013. 

Sammanfattning av ärendet  

Arbetsmarknadsförvaltningen har upprättat bifogat underlag till 

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013.  

Beslutsunderlag 

 Arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsberättelse år 2013 (separat 

bilaga) 
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§ 42  

 

Kommunledningsförvaltningsens verksamhetsberättelse 

för 2013 
Dnr 2014.190-04 

 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna kommunledningsförvaltningens 

verksamhetsberättelse för år 2013. 

Sammanfattning av ärendet  

Kommunledingsförvaltningen har sammanställt bifogat underlag till 

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013. Materialet inleds med en 

sammanfattande beskrivning över kontorens uppdrag och ekonomi för 

förvaltningens som helhet. I övrigt består materialet av måluppföljning av 

styrkort, personalnyckeltal samt uppföljning av intern kontroll. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningsförvaltningens verksamhetsberättelse år 2013 (separat 

bilaga) 
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§ 43  

 

Resultatutjämning av 2013 års över-/underskott, övriga 

justeringar av 2014 års kommunbidrag samt reviderad 

investeringsplan 2014 
Dnr 2014.163-04 

 

Kommunledningsförvaltningen, ekonomikontoret föreslår 

kommunfullmäktige besluta att 

1.  utöka resultatutjämningsfonden med totalt 2 476 tkr enligt 

ekonomikontorets förslag i bilaga 1 

2. Ombudgetera medel till 2014 med totalt 1 752 tkr enligt ekonomikontorets 

förslag i bilaga 1 samt att kommunbidragen 2014 reduceras med totalt 4 

385 tkr enligt ekonomikontorets förslag bilaga 2. Konsekvenser för 2015-

2017 beaktas i arbetet med Strategisk plan och budget 2015-2017. 

3. förslag till revidering av investeringsplan 2014 fastställs om totalt 213 445 

tkr  enligt bilaga 3. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnder/förvaltningar har lagt fram förslag till hantering av driftbudgetens 

resultat i bokslut 2013 samt förslag till justeringar av 2014 års kommunbidrag.  

Socialnämndens förslag att nämndens underskott 19 444 tkr inte till någon del 

överförs till RUF är ett avsteg från gällande principer.  Enligt dessa ska 

underskott läggas till RUF upp till maxnivå 3 % av kommunbidraget, vilket i 

detta fall innebär 2 017 tkr. Resterande underskott ska egentligen enligt 

gällande principer reducera kommunbidraget kommande två verksamhetsår. 

Med hänsyn till socialnämndens pågående omstruktureringsarbete föreslår 

dock ekonomikontoret att denna del av underskottet inte behöver inarbetas 

utan avskrivs. 

 

Ekonomikontorets förslag till reglering mot resultatutjämningsfond uppgår 

till 2 476 tkr. Ekonomikontorets förslag till ombudgeteringar uppgår till 1 752 

tkr och förslag till övriga justeringar av kommunbidrag 2014 uppgår till - 4 

385 tkr.  

 

Av budgeterad investeringsvolym år 2013 på 862 206 tkr har 225 654 tkr inte 

upparbetats under året. Revidering av 2014 års investeringsplan föreslås till  

213 445 tkr.  
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Beslutsunderlag 

• Resultatutjämning av över- och underskott i driftbudget 2013 (Bilaga 1) 

• Justering av kommunbidrag 2014 (Bilaga 2) 

• Revidering investeringsplan 2014 (Bilaga 3) 
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§ 44  

 

Angående serveringstillstånd Toscana Bar & Kök AB 
Dnr 2014.14-192 

 

Kansliets förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslutar att Restaurang 

Toscana Bar & Kök AB:s, 556928-9696, serveringstillstånd återkallas enligt 9 

kap 18 § punkten 3 alkohollagen. Beslutet gäller omedelbart. 

 

Hur man överklagar framgår av bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 

En ägare i bolaget är på sannolika skäl misstänkt för grov 

narkotikasmuggling 2012 -10-03 och grovt narkotikabrott 2013-11-01 -2014-01-

12. Vederbörande är omhäktad för fjärde gången, senast den 2014-01-30, samt 

överlämnad till Finland enligt nordisk arresteringsorder. Luleå tingsrätt har 

vid upprepade tillfällen på åklagarens begäran förlängd tiden för åtals 

väckande. 

 

Ägaren har den 9 februari 2014 fått möjlighet att yttra sig över skrivelse från 

kommunen i ärendet. Han har via sitt ombud meddelat att han kommer att 

avyttra bolaget genom försäljning. 

 

Tillståndshavaren är på sannolika skäl misstänkt för grov 

narkotikasmuggling den 3 oktober 2012 i Malmö. Han har medgivit viss 

inblandning i de gärningar som lagts honom till last genom att ha förmedlat 

kontakt med köpare av narkotika. 

 

Är en person misstänkt för brottslig verksamhet finns anledning att 

ifrågasätta lämpligheten att utöva sådan verksamhet som innefattar 

alkoholservering. I detta fall visar utredningen att en ägare i bolaget som 

innehar serveringstillstånd varit inblandad i narkotikabrott vilket kansliet 

anser vara så allvarligt att det utgör grund för en återkallelse av tillståndet. 

Ärendet 

Bolaget innehar sedan den 26 augusti 2013 tillstånd för servering av vin, 

starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på Toscana  
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Bar & Kök. Serveringstiden för restaurangen är måndag -söndag kl. 11.00- 

01.00. 

 

En ägare är frihetsberövad sedan den 5 december 2013 på grund av misstänkt 

grov narkotikasmuggling, 3 oktober 2012 i Malmö och grovt narkotikabrott 1 

november 2013 och 12 januari 2014 i Stockholm. Luleå tingsrätt har den 30 

januari 2014 omhäktad honom. Ägaren förnekar det brott han är häktad för, 

även om han erkänner att han förmedlat kontakt med köpare. 

Skäl för beslutet 

Enligt 8 kap 12 § alkohollagen (2010:16 22) får serveringstillstånd meddelas 

endast den som visar att han eller hon med hänsyn till personliga och 

ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva 

verksamheten samt att verksamheten drivs i enlighet med de krav som ställs 

upp i denna lag. 

 

Enligt 9 kap 17 § får en kommun meddela en innehavare av 

serveringstillstånd en erinran eller i allvarligare fall eller vid upprepade 

överträdelse, en varning om denna inte uppfyller de krav som gällde för 

tillståndets meddelande eller följer de bestämmelser som gäller för med stöd 

av lagen. Enligt 9 kap. 18 § punkten 2 ska en kommun återkalla ett 

serveringstillstånd om tillståndshavaren har brutit mot denna lag. 

 

I förarbetena till den äldre alkohollagen (prop. 1994/95. 89s.102) anges bl.a. 

följande. Åtgärder kan vidtas mot en tillståndshavare som visar bristande 

lämplighet även om han skött serveringen av alkoholdrycker i enlighet med 

lagen. Administrativa ingripanden kan nämligen ske då en tillståndshavare 

inte längre anses lämplig att bedriva försäljning av alkoholdrycker. Sådan 

olämplighet hos en tillståndshavare som bör medföra att tillståndet återkallas 

är t.ex. brott som har anknytning till rörelsen, narkotikabrott, 

trafiknykterhetsbrott och våldsbrott. 

 

 I förarbetena till den nu gällande alkohollagen (prop.2009/10:125 s.117 f.) 

anges bl.a. följande. En återkallelse är synnerligen ingripande åtgärd och bör 

förekomma endast i de allvarligaste fallen. Även en varning är en ingripande 

åtgärd och ett allvarligt utpekande av en restaurangägare. Erinran och 

varning ska vara ett förstahandsalternativ vid överträdelse av alkohollagen. 

En återkallelse utan föregående varning kan tillämpas vid grov överträdelse  
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t.ex. vid allvarlig ekonomisk misskötsamhet att tillståndshavaren gjort sig 

skyldig till brott som gör honom olämplig.    

 

Det kan i detta fall konstateras att ägaren ännu inte är dömd för brott. 

Kansliet anser dock att det mot bakgrund av vad som framgått av 

brottsutredningen, och då särskilt att ägaren erkänt viss inblandning i 

brottslig verksamhet som gäller narkotika, får anses visat att denne ej 

uppfyller de krav som ställs i fråga om personlig lämplighet vid 

alkoholservering. Brottsligheten gäller narkotika och får anses vara av sådan 

allvarlig art att bolagets serveringstillstånd ska återkallas.   

Beslutsunderlag 

 Luleå Tingsrätts Protokoll från den 2013 -12- 05, 2013 - 12 -19, 2014- 01-16 

samt 2014 - 01-30, Besvärshänvisning (bilaga 1 – 5) 

 Hur man överklagar (bilaga) 
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Ansökan om utökat serveringstillstånd – Café Biggles 
Dnr 2014.12-192 

 

Kansliets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beviljar Scandinavian Service Partner AB (556006-3637)   

permanent utökat serveringstillstånd dygnet runt på Café Biggles vid Luleå 

Airport. 

Sammanfattning av ärendet 

Scandinavian Service Partner AB ansökt om permanent utökat 

serveringstillstånd för servering av vin, starköl, spritdrycker och andra jästa 

alkoholdrycker till allmänheten året runt på Café Biggles c/o O´learys skafferi 

Flygstationsvägen 4 972 54 Luleå. Ansökan omfattar servering dygnet runt. 

Luleå Airport är en international flygplats med EU och charteravgångar tidigt 

på morgonen och natten.  

 

Bolaget har permanent serveringstillstånd vid restaurangen Café Biggles 

måndag-söndag kl.11.00- 01.00 och till charteravgångar mellan kl. 06.00 -11.00 

samt vid flygförseningar mellan kl.01.00- 05.00.   

 

Polismyndigheten, Räddningstjänsten, Miljönämnden samt 

Socialförvaltningen har inget att erinra mot ansökan. 

Rättsliga förutsättningar  

Enligt 8 kap 12 § alkohollagen får tillstånd meddelas endast den som visar att 

han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt 

omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att den 

kommer att bedrivas i enlighet med de krav som ställs i alkohollagen.  

Om alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra 

skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller 

särskild risk för människors hälsa, får serveringstillstånd vägras även om 

övriga krav som uppställs i lagen är uppfyllda. Kommunen skall alltid 

bedöma och väga in riskerna för eventuella olägenheter i fråga om ordning 

och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. 
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Sökanden uppfyller alkoholagens krav på varierat matutbud, personlig 

lämplighet, finansering och har kunskaper i alkohollagen. 

Mot bakgrund av detta gör kansliet bedömningen att sökande uppfyller 

förutsättningarna för att serveringstillstånd ska kunna beviljas.  

Beslutsunderlag 

 Polismyndighetens, socialförvaltningen, miljöförvaltningen samt 

räddningstjänsten skrivelse.  
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Val av ny ledamot i Bothnian Arc ekonomisk förening 
Dnr 2014.161-102 

 

Sammanfattning av ärendet 

Karl Petersen har avsagt sig uppdraget som ledamot och vice ordföranden i 

styrelsen för Bottenviksbågen. Avsägelsen gäller från och med årsstämman 

2014-05-09.  

 

Kommunstyrelsen har att utse ny ledamot.  
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Ersättning till valnämndens förtroendevalda 
Dnr 2014/4-04 

 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Valnämnden föreslår kommunfullmäktige att ändra bestämmelserna om 

ekonomiska ersättningar till förtroendevalda på följande sätt.  

 

Vid valnämndens arbete på valdagen samt vid den priminära 

röstsammanräkningen (den så kallade onsdagsräkningen) ska  

1. begränsningen om arvode med högst 942 kronor/dag tas bort 

2. ersättare som tjänstgör arvoderas på samma sätt som ordinarie ledamöter. 

Sammanfattning av ärendet 

Valnämndens ordförande har i en skrivelse ställd till kommunstyrelsen 

beskrivit att det i valnämnden bedrivs mycket praktiskt arbete med sortering 

av förtidsröster, leverans av material till vallokaler och mottagandet av 

avgivna röster på valnatten samt valnämndens preliminära 

röstsammanräkning (onsdagsräkningen). Ordförande föreslår att 

begränsningen om arvode för maximalt 5,5 timmars arbete per dag tas bort 

för Valnämndens ledamöter.  

 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att bestämmelserna om arvode 

till förtroendevalda innebär följande. Arvode för sammanträden m.m. utgår 

med 330 kr för första timmen och med 68 kr för varje därefter påbörjad 

halvtimme. Arvode utgår med högst 942 kronor/dag. Ersättare har halvt 

sammanträdesarvode.  

 

Det förhållandet att valnämnden ansvarar för valets genomförande är 

givetvis inte detsamma som att valnämnden också praktiskt ska utföra 

uppgifterna. Arbetet på valdagen med hantering av förtidsrösterna och 

mottagandet av avgivna röster på valnatten samt den preliminära 

röstsammanräkningen (onsdagsräkningen) är emellertid sådant som 

valnämndens ledamöter av tradition själva utför. Det är också av yttersta vikt 

att detta arbete är korrekt för att undvika felaktigheter som kan leda till 

omval. Med hänsyn till att arbetet vid dessa sammanträden kan ta mycket 

lång tid och dessutom till delar utförs under helgdag anser 

kommunledningsförvaltningen att begränsningen om 942 kronor/dag tas 
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bort. Med hänsyn till arbetets karaktär är det också rimligt att ersättare som 

deltar vid dessa sammanträden arvoderas på samma sätt som ordinarie 

ledamöter.  

 

Beslutsunderlag 

• Skrivelse från valnämndens ordförande, 2014-01-01 

• Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 


