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Förslag till ändring av lokala ordningsföreskrifter för Luleå
kommun
Bilaga:
Allmänna ordningsföreskrifter
Polismyndigheten i Norrbottens län har föreslagit att gällande lokala
ordningsföreskrifter för kommunen ska ändras så att öl, klass 1 undantaget,
inte får förtäras på offentlig plats inom vissa utpekade områden. Nuvarande
reglering är att starköl inte får förtäras på offentlig plats.
KANSLIETS YTTRANDE
Begreppet öl klass 1 finns inte i alkohollagen, lagen om alkoholskatt eller i
annan lagstiftning.
Alkohollagen skiljer, såvitt gäller öl, mellan
• lättdryck - dryck som antingen är fri från alkohol eller innehåller högst
2,25 volymprocent alkohol
• öl - jäst, odestillerad dryck som är framställd med torkat eller rostat malt
som huvudsakligt extraktgivande ämne och vars alkoholhalt överstiger
2,25 men inte 3,5 volymprocent.
• starköl - jäst, odestillerad dryck som är framställd med torkat eller rostat
malt som huvudsakligt extraktgivande ämne och som innehåller mer än
3,5 volymprocent alkohol.
I butikerna finns, utöver lättdryck, i praktiken öl med två olika alkoholhalter
till försäljning, nämligen 2,8 volymprocent och 3,5 volymprocent. Såväl 2,8
som 3,5 volymprocent klassas som öl i alkohollagens mening. Detta innebär
bland annat att dryckerna inte får säljas till personer under 18 år, samt att
handeln med dryckerna är anmälningspliktig till kommunen.
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Förklaringen till att det finns två olika alkoholhalter för öl, är att för öl med en
alkoholhalt på högst 2,8 volymprocent tas ingen alkoholskatt ut. Skatten på öl
med högre alkoholhalt är 1,47 kronor per liter för varje volymprocent alkohol.
För en 50-centiliters burk öl med alkoholhalten 3,5 volymprocent innebär det
alkoholskatt med drygt 2,50 kronor.
Enligt telefonbesked från närpolischefen Per Karlsson är det vanligt att
ungdomar berusar sig på öl med både alkoholhalten 2,8 och 3,5 volymprocent.
Kansliets bedömning är att kommunens ordningsföreskrifter inte bör
innehålla begrepp (klass 1) som inte längre används. Det är lämpligare att
bestämmelsen direkt anknyter till ölets alkoholhalt, enligt följande:
”Sprit, vin samt öl med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent, får
inte förtäras…”
Bestämmelsen med den föreslagna innebörden finns i andra kommuner, och
torde inte möta något hinder hos länsstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
-

anta bifogat förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Luleå
kommun.

_____
Camilla Hansen yrkar att § 12 ändras på så sätt att den angivna alkoholhalten
ändras till 3,5 volymprocent.
Ylva Strutz, Yvonne Stålnacke, Erika Josbrandt, Börje Lööw och Annika
Eriksson yrkar bifall till arbets- och personalutskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets
förslag.
_____
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Camilla Hansen föreslår följande ändringar och kompletteringar:
att Luleå tar initiativ till samordning med länets övriga kommuner av
förbudsgränsen för intag av alkoholhaltiga drycker på offentlig plats,
att § 12 ändras på så sätt att den angivna alkoholhalten ändras till 3,5
volymprocent,
att § 18 kompletteras med en bestämmelse enligt vilken det är förbjudet
att använda pyrotekniska varor inom det i Gammelstad avgränsade
världsarvsområdet, samt yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i
övrigt.
Mattias Karlsson, Ylva Strutz, Leif Wikman, Börje Lööw, Annika Eriksson,
Göran Thyni och Mårten Ström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
det av Camilla Hansen föreslagna tillägget till § 18.
Annika Sundström föreslår, med instämmande av Conny Sundström, att
förbudet i § 18 även skall omfatta förskolor och skolor samt bifall till
kommunstyrelsens förslag med det av Camilla Hansen föreslagna tillägget till
§ 18.
Kommunfullmäktige beslutar att
-

anta bifogat förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Luleå
kommun med tillägget till § 18 att det är förbjudet att använda
pyrotekniska varor inom det i Gammelstad avgränsade
världsarvsområdet.

Samtliga ledamöter hos Centerpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot
beslutet.
_____
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