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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott 2013‐06‐03

§ 132
Information om Måttsunds skidanläggning
Dnr 2013.171‐82

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

1 (22)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott 2013‐06‐03

§ 133
Kurser och konferenser
Kansliets förslag till beslut
Arbets‐ och personalutskottet beslutar att lägga redovisad inbjudan till
handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Följande inbjudan redovisas.

Ämne

Tidpunkt

Arrangör/plats

Kommunerna och föreningslivet
‐ att genomföra analyser av det
totala föreningslivet

2013‐08‐26

Utvärderingsringen
Stockholm

Ledamot som är intresserad av att delta i konferensen har att anmäla
önskemål om detta till kommunledningsförvaltningens kansli. Kommun‐
styrelsens ordförande beslutar sedan om deltagande.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2 (22)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott 2013‐06‐03

§ 134
Medborgarförslag om ny fotbollsarena inomhus med
konstgräs
Dnr 2013.103‐008

Fritidsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget om ny fotbollsarena
inomhus med konstgräs.

Sammanfattning av ärendet
Johannes Kjellander, Emmy Ek, Vilma Skog, David Hademalm, Elin Öhman
och Julia Landin föreslår i var sitt medborgarförslag 2013‐02‐01 att Luleå
kommun ska bygga ytterligare en konstgräsplan inomhus, på grund av att
många vill spela fotboll och det är svårt att få träningstider på Arcus.
Kommunfullmäktige har 2013‐02‐25, § 28 beslutat överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande över förslaget
från fritidsnämnden i samråd med tekniska förvaltningen.

Fritidsnämndens yttrande
En utredning pågår angående anläggning för fotbollen i Luleå. I denna
utredning kommer fotbollens behov att kartläggas och utredas. Utredningen
beräknas vara klar under hösten 2013.

Beslutsunderlag




Medborgarförslag från Johannes Kjellander mfl.
Kommunfullmäktige beslut 2013‐02‐25 § 28
Fritidsnämndens förslag till beslut 2013‐05‐15 § 50

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott 2013‐06‐03

§ 135
Medborgarförslag om äventyrsbad i Luleå
Dnr 2013.101‐008

Fritidsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget om äventyrsbad i
Luleå.

Sammanfattning av ärendet
Julia Andersson och Johannes Åström föreslår i var sitt medborgarförslag
2013‐02‐01 att Luleå kommun bygger ett äventyrsbad i Luleå, t ex ett som
liknar Piteå havsbad.
Kommunfullmäktige har 2013‐02‐25, § 32 beslutat överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande över förslaget
från fritidsnämnden i samråd med tekniska förvaltningen.
Fritidsnämndens yttrande
Fritidsförvaltningen har tillsammans med tekniska förvaltningen en
pågående utredning angående Hertsö badhus och Aronsbadet. I denna
utredning kommer framtida behov av inne/ute/äventyrsbad att belysas.

Beslutsunderlag




Medborgarförslag från Julia Andersson och Johannes Åström
Kommunfullmäktige beslut 2013‐02‐25, § 32
Fritidsnämndens förslag till beslut 2013‐05‐15

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott 2013‐06‐03

§ 136
Medborgarförslag om linbana över Tjuvholmssundet
Dnr 2012.505‐008

Stadsbyggnadskontorets, tekniska nämndens och fritidsnämndens
förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget om linbana över
Tjuvholmssundet.

Sammanfattning av ärendet
Gun‐Britt Brindelöv föreslår i bifogat medborgarförslag 2012‐08‐28 att Luleå
kommun bygger en linbana över Tjuvholmssundet. Förslagsställaren har
inhämtat preliminärt kostnadsförslag på 10 mkr från Liftbyggarna AB.
Kommunfullmäktige har 2012‐09‐24, § 181 beslutat överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in ett gemensamt
yttrande från stadsbyggnadskontoret, tekniska nämnden och
fritidsnämnden.
Stadsbyggnadskontorets, tekniska nämndens och fritidsnämndens
gemensamma yttrande
Luleå kommun har haft en ambition att knyta samman Sandön med
fastlandet genom en gång‐ och cykelbro. Projektet har inte kunnat realiseras
på grund av att Mark‐ och miljö‐domstolen avslog Luleå kommuns ansökan.
Mark‐ och miljödomstolen fann vid sin samlade bedömning att fördelarna
med bron från allmän och enskild synpunkt inte överstiger kostnaderna samt
skadorna och olägenheterna av den.
En linbana över sundet skulle kunna ta gångtrafikanter och med rätt
utformning eventuellt även cyklister. Linbanan är dock en relativt
komplicerad anläggning som kräver bemannade stationer för på‐ och
avstigning. Den fria höjden under linbanan måste vara minst 25 meter för att
exempelvis bogserbåten Viscaria skall kunna passera. Då det både vinter och

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott 2013‐06‐03

§ 136 (forts)
sommar finns alternativ passage med bilväg och båt är det enbart en kort
period under förfallstid som det är svårigheter att ta sig över sundet.
En linbana med hög investeringskostnad och hög driftkostnad är en dyr och
tveksam lösning.
Då det främst är sommartid som allmänhetens möjlighet att besöka hela
Sandön är begränsad kan man tänka sig andra lösningar. Sedan några år har
fritidsförvaltningen haft en roddled över sundet. Kanske kan den utvecklas.
Båttrafiken till Klubbviken har utökats men finns ytterligare behov kan den
kanske utvecklas än mer. Med bättre vägar mellan Klubbviken och
Tjuvholmssundet och möjlighet att ta cykel på båt skulle en attraktiv
fritidscykelväg kunna skapas. På samma sätt som den nya gång‐ och
cykelvägen vid Lövskär öppnar för en intressant cykelväg mellan centrum
och Lövskär med möjlig båtförbindelse.
Att förbättra allmänhetens möjligheter att nå Sandön är en angelägen
uppgift. En linbana är dock en dyr och komplicerad anläggning.
Stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen och fritidsförvaltningen
föreslår att medborgarförslaget avslås men att arbetet med att finna andra
lösningar fortsätter.

Beslutsunderlag






Medborgarförslag från Gun‐Britt Brindelöv (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2012‐09‐24 § 181
Fritidsnämndens förslag till beslut 2013‐05‐15 § 46
Tekniska nämndens förslag till beslut 2013‐04‐25 § 66
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013‐04‐17

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott 2013‐06‐03

§ 137
Motion om en hållbar kommun för både stad, tätort och
landsbygd ‐ Niemiselmodellen
Dnr 2013.36‐008

Landsbygdskommitténs förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen enligt landsbygds‐
kommitténs yttrande samt att en guide för landsbygdssäkring för Luleå
kommun ska tas fram.

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar avslå förslaget och hänvisa till kommunfull‐
mäktiges beslut om antagande av program till Vision Luleå 2050.

Sammanfattning av ärendet
Carola Lidén, centerpartiet föreslår i en motion att alla beslut ska lands‐
bygdssäkras, dvs att innan beslut tas ska politiken ta fram hur beslutet kan
påverka landsbygden, positivt eller negativt. Centerpartiet anser att det inte
får vara så att vi tar beslut som gagnar tätorten och missgynnar landsbygden.
Luleå kommun måste vara säker på att de politiska beslut som tas hanterar
medborgarna rättvist oavsett var de bor i kommunen. Genom att införa
landsbygdssäkring så ökar möjligheterna för en hållbar utveckling i hela
kommunen.
Kommunfullmäktige har 2013‐01‐28 § 1 beslutat tillåta att motionen får
ställas samt överlämna den till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har beslutat begära in yttrande från
landsbygdskommittén och stadsbyggnadskontoret.
Landsbygdskommitténs yttrande
Landsbygdsprogrammet för Luleå kommun antogs 2001‐03‐26 och
reviderades 2009‐04‐07 av kommunfullmäktige. I kapitel ”Strategier för
landsbygdsprogrammets genomförande” finns inskrivet om
landsbygdssäkring.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott 2013‐06‐03

§ 137 (forts)
Landsbygdssäkring (Rural proofing) innebär att en konsekvensanalys ska ligga till
grund innan kommunala beslut tas så att påverkan på landsbygden beaktas ur ett
ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Landsbygdssäkring underlättar
tillämpning och uppföljning av landsbygdsprogrammet.
Niemiselsmodellen, (i samband med den föreslagna skolnedläggningen i
Niemisel år 2007‐2008) skulle inneburit att alla beslut skall analyseras utifrån
vilka konsekvenser det får i Niemiselområdet. Egentligen hur beslutet
påverkar att bo, verka och leva i Niemiselsområdet. Detta är en form av
landsbygdssäkring.
Eftersom Luleå kommuns tillväxt är summan av stadens och landsbygdens
tillväxt, behöver således alla förvaltningar involveras i en landsbygdsstrategi.
Luleå kommun har inte råd med att landsbygden inte presterar i enlighet
med vad de har förutsättningar för. Det handlar alltså om tillväxt och
möjligheter till jobbskapande, dvs. att skapa utvecklingskraft på
landsbygden. De kommunala nämnderna måste involveras och samarbeta.
Frågor som berörs är utbildning, service (både social och kommersiell),
infrastruktur, vägar, fiberbredband. Med andra ord det som omfattas av
vision Luleå 2050.
Stadsbyggnadskontorets yttrande
Stadsbyggnadskontoret anser principiellt att det är viktigt att säkra
beslutsunderlag inför beslut genom att tydligt beskriva konsekvenser utifrån
såväl fakta som antagna politiska målsättningar.
Om en ökad rättvisa och en ökad möjlighet för hållbar utveckling ska säkras i
beslut är det dock inte möjligt att begränsa detta till ett geografiskt
perspektiv. Det finns fler perspektiv – exempelvis jämställdhetsperspektivet,
barnperspektivet, miljöperspektivet – som på ett likartat sätt behöver säkras.
I förslaget till antagande av program till Vision Luleå 2050 föreslås
kommunfullmäktige uppdra till samtliga kommunala nämnder och styrelser
att vid beslut och planer som gäller samhällets utveckling beskriva
förhållandet till programmen och konsekvenserna av beslutet.
Stadsbyggnadskontoret anser att denna formulering uppmanar till en
tydligare rutin för säkring av beslut men med en bredare syn på möjliga
konsekvenser.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott 2013‐06‐03

§ 137 (forts)
Beslutsunderlag
 Motion från centerpartiet (bilaga)
 Kommunfullmäktiges beslut 2013‐01‐28 § 1
 Landsbygdskommitténs förslag till beslut 2013‐04‐04 § 3
 Landsbygdsprogram för Luleå kommun
 Folder landsbygdssäkring
 Jordbruksverkets Guide för landsbygdssäkring PM 2012‐01‐14
 Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013‐05‐21

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott 2013‐06‐03

§ 138
Luleå Direkt – kundtjänstkoncept och riktlinjer för
kundservice för Luleå kommun
Dnr 2013.15‐00

Kommunikationskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta bifogat förslag till kundtjänstkoncept för
Luleå kommun.

Sammanfattning av ärendet
Kommunikationskontoret har tillsammans med övriga förvaltningar tagit
fram ett förslag till kommungemensam strategi som talar om hur och när
medborgarna kan kontakta oss, vilka kontaktvägar som är våra
huvudingångar samt de servicenivåer som Luleå kommun ska leva upp till.
Förslaget innehåller även rutiner för hur kvaliteten på servicenivåerna ska
återrapporteras till förvaltningarna och till politiken.
Medborgarna ska veta vad de har rätt att förvänta sig av Luleå kommun när
det gäller vår service och tillgänglighet, och vi ska tydligt redovisa våra mål
och resultat. Respektive förvaltning ansvarar för hur man hanterar
servicenivåerna och organiserar sitt arbete.

Beskrivning av ärendet
I strategisk plan och budget 2013‐2015 framhålls att ʺkundorientering bör
vara utgångspunkten för all verksamhetʺ. Andra viktiga framgångsfaktorer
som lyfts fram från politiskt håll, när det handlar om service till
medborgarna, fokuserar på ökad tillgänglighet och en effektiv förvaltning.
Medborgarna ska anse att det är lätt att komma i kontakt med Luleå
kommun och att få svar på sin fråga.
Luleå kommun saknar en kommungemensam strategi för medborgarnas och
kundernas väg in till kommunen och hur vi på bästa sätt hanterar dessa
frågor. Istället har varje förvaltning själva löst frågan, vilket fått till följd att
skillnaderna är väldigt stora mellan kommunens olika kundtjänster när det
gäller öppettider och bemanning.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott 2013‐06‐03

§ 138 (forts)
Några kundtjänster är personbundna, vilket innebär att om den personen
inte är på plats är det ingen som svarar. Hälften av de samtal som kommer in
till kommunens växel resulterar idag i att vi inte kan hjälpa den som ringer,
därför att personerna som de söker sitter upptagna i möten eller inte svarar
av annan orsak.
Under en lång följd av år har ett flertal kommuner och myndigheter valt att
lösa dessa frågor genom att bygga upp samordnade kundtjänster.
Erfarenheterna från dessa är att man direkt i kundtjänsten klarar av att
hantera mellan 70 – 85 procent av alla frågor som kommer in, utan att
behöva slussa frågeställarna vidare till handläggare i organisationen.
Respektive förvaltning ansvarar för hur man hanterar servicenivåerna och
organiserar sitt arbete. Däremot erbjuder sig Kommunledningsförvaltningen
– via Kommunikationskontoret – att bygga upp en samordnad kundtjänst
för de förvaltningar som inte löser serviceuppdraget inom sin egen
organisation. Finansieringsmodellen blir densamma som redan idag gäller
för kommunens telefonväxel om man inte bemannar kundtjänsten med egen
personal.

Beslutsunderlag


Utredning och förslag till nytt kundtjänstkoncept för Luleå kommun (separat bilaga)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott 2013‐06‐03

§ 139
Bidrag till Bok & Bild‐festival
Dnr 2013.338‐042

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anslå 50 000 kr till kulturförvaltningen för
Bok & Bild‐festival. Medel anvisas med 40 000 kr från kommunfullmäktiges
anslag för oförutsedda utgifter och 10 000 kr från EU‐potten.
Utvecklingskontoret föreslår att arbets‐ och personalutskottet anslår 50 000 kr
till kulturförvaltningen för Bok & Bild festivalen och att pengarna anslås från
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter (40 000 kr) och från EU‐
potten (10 000 kr)
Med anledning av att anslaget för kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges
oförutsedda medel i stort sett är förbrukade föreslår ekonomikontoret
kommunstyrelsen besluta att 50 000 kr enligt anspråk i ansökan från Luleå
kulturförvaltning i första hand tas inom ramen för kulturförvaltningens
angivna kommunbidrag.

Sammanfattning av ärendet
Kulturförvaltningen ansöker om 50 tkr till finansiering av Bok & Bild 18‐19
oktober 2013. Bok & Bild arrangeras vart annat år i Luleå och brukar besökas
av 4000 personer. Kulturnämnden har anslagit 200 tkr och bland övriga
finansiärer finns bland andra Norrbottens läns landsting (100 tkr) och
Kulturrådet (100 tkr). Ansökan om 50 tkr från kommunstyrelsen görs för att
möjliggöra en internationell dimension på årets Bok & Bild.
Kommunledningsförvaltningen menar att arrangemanget Bok & Bild fyller
en viktig funktion för Luleå som kultur‐ och evenemangsstad, och att det
vore värdefullt att även kunna erbjuda en internationell dimension.

Beslutsunderlag





Ansökan om stöd till Bok & Bild
Budget (bilaga)
Utvecklingskontorets tjänsteskrivelse 2013‐05‐02
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013‐05‐17

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott 2013‐06‐03

§ 140
Bidrag till utbildningsdag i anslutning till Bok & Bild
Dnr 2013.339‐042

Ekonomikontorets förslag till beslut
Med anledning av att anslaget för kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges
oförutsedda medel i stort sett är förbrukade föreslår ekonomikontoret
kommunstyrelsen besluta att 60 000 kr enligt anspråk i ansökan från Luleå
kulturförvaltning i första hand tas inom ramen för kulturförvaltningens
angivna kommunbidrag.

Sammanfattning av ärendet
I anslutning till årets Bok & Bild – den stora festivalen för konst och litteratur
– ansöker kulturförvaltningen om medel för att kunna arrangera en
utbildningsdag för kulturarbetare i vid mening. Målet är att öka intresset för
konst och litteratur genom att arrangera utbildning för yrkesverksamma
inom området: Konstnärer, författare, bibliotekspersonal, pedagoger,
museipersonal, kulturtjänstemän m fl. kommer att bjudas in liksom
bokförlag och andra aktörer.

Beslutsunderlag
 Ansökan om stöd till utbildningsdag Bok & Bild
 Budget (bilaga)
 Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013‐05‐17

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott 2013‐06‐03

§ 141
Tilldelning av kontrakt avseende banktjänster
Dnr 2013.454‐05

Sammanfattning av ärendet
Ekonomikontorets inköpsavdelning har genom annonsering infordrat anbud
avseende kommunkoncernens behov av ramavtal för banktjänster.
Upphandlingen omfattar system för koncernkonto, betalningsförmedling,
löneförmedling och dagskasseservice.
Anbuden redovisas på sammanträdet.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott 2013‐06‐03

§ 142
Delårsrapport 1 2013 för Luleå Kommunföretag AB
Dnr 2013.420‐04

Luleå kommunföretag ABs förslag till beslut
Kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 1 2013 för Luleå
Kommunföretagskoncernen.

Sammanfattning av ärendet
Luleå Kommunföretag ABs delårsrapport 1 avser perioden januari ‐ april
2013 och omfattar Luleå Kommunföretag AB med dotterbolagen Luleå
Energi AB, Lulebo AB, Luleå Lokaltrafik AB, Luleå Renhållning AB, Luleå
Bogserbåts AB, Nordiskt Flygteknikcentum AB, Luleå Expo AB, Kronan
Exploatering AB och intressebolaget Lulekraft AB.
Sammantaget gör bolagskoncernen ett resultat efter finansiella poster på 54,8
mkr för perioden, att jämföra med fjolårets resultat på 51,0 mkr för perioden.
I delårsrapporten presenteras även respektive bolags prognoser gällande
måluppfyllelsen av målen i deras styrkort för 2013.

Beslutsunderlag
 Delårsrapport 1 2013 för Luleå Kommunföretag (separat bilaga)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 143
Förslag till sammanträdesordning för år 2014
Dnr 2013.446‐10

Kansliets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa upprättat förslag till
sammanträdesordning för år 2014 enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Kansliet har utarbetat bifogat förslag till sammanträdesordning för år 2014.

Beslutsunderlag
Kansliets förslag till sammanträdesordning för år 2014 (bilaga)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 144
Fråga om varning enligt alkohollagen
Dnr 2013.54‐192

Kansliets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott beslutar att
meddela Andreas Bagiaras, 620224‐2514, med enskild firma ”Kafelino”
varning enligt 9 kap 17 § p.1 alkohollagen.

Sammanfattning av ärendet
Skatteverket har granskat tillståndshavarens verksamhet under perioden
maj ‐ augusti 2012. Granskningen har avsett tillfälliga restaurangverk‐
samheter. Enligt Skatteverket har det under perioden funnits brister vad
gäller redovisning av löner och intäkter i verksamheten. Kansliet bedömer
mot bakgrund av vad som framkommit vid Skatteverkets granskning att
tillståndshavaren bör tilldelas en varning.

Beskrivning av ärendet
Kafelino innehar sedan den 26 september 2011 tillstånd för alkoholservering
till allmänheten på Restaurang Kafelino i Luleå.
Skatteverkets granskning avser tidsperioden maj ‐ augusti 2012 och
gäller tillfälliga restaurangverksamheter vid olika festivaler och mässor.
Skatteverket har funnit att viss försäljning inte har redovisats. Vidare har
enligt Skatteverket brister kunnat konstateras vad gäller hanteringen av
kassaregistret. Skatteverket har också funnit att löner har utbetalats utan att
detta redovisats på ett korrekt sätt.
Skatteverket gör gällande att intäktsredovisningen har så allvariga brister att
den inte kan ligga till grund för beräkning på ett tillförlitligt sätt. Rörelsens
förlopp, ekonomiska resultat eller ställning har inte kunnat bedömas och
skattekontollen har allvarligt försvårats.
Tillståndshavaren har av Skatteverket blivit eftertaxerad på mervärdeskatt
med 87 692 kr, påförts skattetillägg med 17 588 kr samt arbetsgivaravgifter
med 29 407 kr.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 144 (forts)
Tillståndshavaren har yttrat sig och bl.a. anfört följande.
Under perioden har han deltagit vid ett flertal festivaler. Personal hyrdes in
på lego och senare visade det sig att anlitad entreprenör saknade F‐skatt.
Kostnaden för personal vad avser arbetsgivaravgifter har ägaren betalat till
Skatteverket den 13 maj 2013. Vad avser mervärdeskatt samt skattetillägg har
tillståndshavaren ansökt om anstånd med betalning hos Skatteverket och
kommer att överklaga beslutet.
Vidare anför tillståndshavaren att flera personer har involverats i kassa‐
hanteringen på mässorna och festivalerna vilket haft en negativ inverkan på
kontollen över försäljningen och förmågan att följa rutiner. Vid mässor och
festivaler under 2013 kommer tillståndshavaren att medverka i mindre
omfattning, antalet försäljningsplatser per mässa/festival begränsas för att
säkerställa att kontroll kan utövas över försäljningen, ett begränsat antal
tillförlitliga personer kommer att arbeta med kassahantering, personal som
ska arbeta med kassahantering ska genomgå utbildning, rutiner för
hantering av kortterminal kommer finnas liksom en kortterminal per kassa
och medverkande klubbarrangör kommer att ansvara för att införskaffa
egna kortterminaler.

Bestämmelser
Kravet på personlig och ekonomisk skötsamhet hos tillståndshavaren
kommer till uttryck i 8 kap 12 § alkohollagen på så sätt att serveringstillstånd
endast får meddelas den som med hänsyn till sina personliga och
ekonomiska förhållanden är lämplig. Lämpligheten måste kvarstå under hela
tillståndstiden och konstateras brister i lämpligheten kan administrativa
ingripanden ske (prop. 2009/10:125 s.168 och prop. 1994/95:89 s. 102 f.)
I fortfarande aktuella förarbetsuttalanden till förra alkohollagen uttalades
bl.a. att tillståndshavare som missköter ekonomin kan skaffa sig otillbörliga
konkurrensfördelar. Den som drar sig undan beskattning eller som i övrigt
på ett betydande sätt missköter sina ekonomiska åligganden gentemot det
allmänna är därför inte lämplig att inneha tillstånd. Som exempel kan
nämnas misskötta skatte‐ och avgiftsinbetalningar och allvarligt
åsidosättande av bokförings‐ och uppgiftsskyldighet (prop. 1994/95:89 s.103).

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

18 (22)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott 2013‐06‐03

§ 144 (forts)
En kommun får enligt 9 kap 17 § meddela en innehavare av serverings‐
tillstånd en erinran eller, i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser,
en varning om denne inte uppfyller de krav som gällde för tillståndets
meddelande eller följer de bestämmelser som gäller för alkoholservering eller
de villkor eller föreskrifter som meddelas med stöd av lagen. Enligt 9 kap. 18
§ ska tillståndet återkallas om tillståndshavaren brutit mot lagen eller vad
som i övrigt gäller för tillståndet på ett sådant sätt att varning inte är en
tillräckligt ingripande åtgärd, eller har tilldelats en eller flera varningar utan
att de förhållanden som föranlett varningen har rättats till.

Bedömning
Enligt de uppgifter som erhållits från Skatteverket har det under den aktuella
perioden förekommit sådan misskötsamhet i ekonomiskt hänseende som
utgör grund för ett ingripande enligt alkohollagen. Kansliet bedömer med
hänsyn till överträdelsernas art att tillståndshavaren bör tilldelas en varning.

Beslutsunderlag



Skatteverkets omprövningsbeslut 2013‐04‐03
Tillståndshavarens yttrande 2013‐05‐14

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 145
Val av revisor i Stiftelsen Norrbottensteatern för år 2013
Dnr 2013. 449‐102

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har att utse revisor i Stiftelsen Norrbottensteatern
för år 2013.
För år 2012 valdes som ordinarie revisor Johanna Sandberg Rova, KPMG,
Luleå och som ersättare Annicka Brännström, KPMG, Luleå

Förslag år 2013
Revisor :
Johanna Sandberg Roova, KPMG, LULEÅ
Ersättare:
Annicka Brännström, KPMG, LULEÅ

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 146
Val av revisor i Stiftelsen Samfond för allmän under‐
visning för år 2013
Dnr 2013. 451‐102

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har att utse revisor i Stiftelsen Samfond för allmän
undervisning för år 2013.
För år 2012 valdes Johanna Sandberg Rova, KPMG, Luleå som revisor

Förslag år 2013
Revisor:
Johanna Sandberg Rova, KPMG, LULEÅ

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 147
Val av ombud vid bolagsstämma med Luleå
Kommunföretag AB för år 2013
Dnr 2013. 453‐102

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har att utse ombud vid bolagsstämma med Luleå
Kommunföretag AB för år 2013.
Förslag år 2013:
Ledamot:
Anne Karlenius, Slipvägen 8, 973 41 Luleå
Ersättare:
Gunilla Lundin, Sandviksgatan 77A, 972 34 LULEÅ

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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