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§ 19 Information och rapporter  
  

- Information från Roger Arespång och Göran Ahlström, kultur- och fritidsför-
valtningen, om Ungdomsstyrelsens enkätundersökning LUPP, Lokal UPPfölj-
ning av ungdomspolitiken, som har genomförts i åk 8 och åk 2 på gymnasiet i 
Bodens kommun under 2009. 

- Rapport om skydd och säkerhet, redovisat av säkerhetssamordnaren Tommy 
Lindvall.  

- Kommunchefens rapport 

- Finansiell rapport januari 2010  

- Skriftlig rapport från tekniska utskottet 
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§ 20 Godkännande av aktieägaravtal och bolagsordningar för 
Norrbottens Energikontor AB och Informationsteknik i 
Norrbotten AB 

 KS 2010/40, Au § 8 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till aktieägaravtal samt bolagsordning för 
Norrbottens Energikontor AB och Informationsteknik i Norrbotten AB. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunförbundet Norrbotten rekommenderar att medlemskommunerna antar ett 
förslag till aktieägaravtal samt bolagsordning för Norrbottens Energikontor AB och 
Informationsteknik i Norrbotten AB. Utredningen är gjord av landstinget och Luleå 
kommun och har presenterats för ägarna vid flera tillfällen. 

Landstingsfullmäktige beslutade 2009-10-14, 87 och 88 §§ att anta förslagen till 
bolagsordning och aktieägaravtal. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 21 Verksamhetsbidrag till Norrbottens Energikontor AB  
 KS 2010/40, Au § 9 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige lämnar ett bidrag till Nenet på 54 888 kronor för år 2010. 

2. Kommunfullmäktige anvisar 54 900 kronor från kommunfullmäktiges konto för 
oförutsedda utgifter. 

3. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att i kommande verksamhetspla-
ner budgetera för bidraget till Nenet. Kommunfullmäktiges anslag för oförut-
sedda utgifter reduceras med motsvarande belopp. 

Beskrivning av ärendet 
Norrbottens energikontor AB (Nenet) ägs av samtliga kommuner i Norrbotten. 
Kommunförbundet beslutade 2007-12-13 att rekommendera kommunerna att anta 
den föreslagna finansieringen, innebärande en höjning från en krona till två kronor 
per invånare. 

Kommunfullmäktige har beviljat bidrag för 2008 och 2009 i enlighet med kom-
munförbundets rekommendation. 

Nenet har rekvirerat ett bidrag för 2010 på 54 888 kronor. Ekonomikontoret lämnar 
förslag till hur bidraget till Nenet ska finansieras. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 22 Detaljplan för del av Sävast 8:17, Hornsberg 
 KS 2005/753, Au § 10 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret att gjort ett förslag till en detaljplan för del av Sävast 
8:17, Hornsberg. Planområdet utgör en första etapp för nyexploatering i ett sam-
manhängande område för villabebyggelse i ett strandnära läge från Bodsvedjan, ned 
till Sävastön – kommungränsen.  Planförslaget medger att 14 nya tomter bildas och 
kan bebyggas. 

Kommunen har genom konsult tagit fram en landskapsanalys över tillgängligheten 
till Lule älv. Landskapsanalysen utgör ett underlag för bland annat denna planering. 
Byggrätterna inom planområdet har anpassats till rekommendationerna i det geo-
tekniska utlåtandet. Området är obebyggt i dagsläget. 

Planförslaget upprättades och skickades på remiss under tiden 2006-07-03 – 08-15. 
Ett samrådsmöte hölls 2006-07-07. Länsstyrelsen inkom med sitt samrådsyttrande, i 
vilket man ansåg att förslaget skulle omarbetas så att mer av stranden blev tillgäng-
lig för allmänheten. Det inkom även yttranden från sakägare. 

Efter en omarbetning av planförslaget ställdes planen ut under tiden 2009-07-13 – 
08-14. Sakägarnas synpunkter som inte kommunen tillmötesgått finns med i detta 
utlåtande. 

Länsstyrelsen i Norrbottens län beslutade 2010-01-19 att upphäva strandskyddet 
inom planområdet. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 23 Ändring av miljö- och byggnämndens reglemente 
 KS 2010/73, Au § 11 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige ändrar 1 § i miljö- och byggnämndens reglemente om 

nämndens uppgifter på följande sätt: 

a. Punkten ”lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel” ersätts med ”la-
gen om handel med vissa receptfria läkemedel”. 

b. En ny punkt med lydelsen ”lagen om lägenhetsregister” läggs till efter 
den befintliga punkten ” lagen med särskilda bestämmelser om gaturen-
hållning och skyltning”. 

 
2. Kommunfullmäktige uppdrar till miljö- och byggnämnden att återkomma med 

ett förslag till ny taxa, med anledning av att lagen om detaljhandel med nikotin-
läkemedel ersatts av lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 

3. Förändringarna av reglementet träder i kraft i samband med justeringen av detta 
protokoll. 

Beskrivning av ärendet 
I miljö- och byggnämndens reglemente finns idag inskrivet att nämnden ansvarar 
för myndighetsutövning och tillsyn enligt lagen om detaljhandel med nikotinläke-
medel. Den lagen är sedan den 1 november 2009 upphävd och ersatt med lagen 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Fullmäktige bör därför ändra 
miljö- och byggnämndens reglemente, så att nämnden i stället har uppgifter enligt 
den nya lagen.  

Kommunfullmäktige bör även uppdra till miljö- och byggnämnden att justera den 
taxa som idag gäller för detaljhandel med nikotinläkemedel.  

Uppgifter om alla Sveriges bostäder ska enligt en ny lag (2006:378) om lägenhets-
register föras in i ett register. Lantmäteriet är den myndighet som har fått uppdraget 
att upprätta registret. Det är kommunerna som står för adressättningen av alla fas-
tigheter och det är till sin kommun som fastighetsägarna ska vända sig, om adresser 
saknas eller är felaktiga.  

Kommunfullmäktige har att ta ställning vilken nämnd som ska fullgöra kommunens 
uppgifter enligt lagen om lägenhetsregister. 

Miljö- och byggnämnden föreslår 2010-02-09, § 13, att kommunfullmäktige beslu-
tar i enlighet med punkten 1 i kommunstyrelsens förslag.  

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 24 Avhändande av skolhälsovårdsjournaler 
 KS 2010/15 

Förslag till beslut 
Skolhälsovårdsjournaler enligt upprättat underlag får avhändigas till respektive 
kommun. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunens regler för hantering av skolhälsovårdsjournaler ska arkivmyn-
digheten besluta i varje enskilt fall. 

Kansli och informationskontoret föreslår att skolhälsovårdsjournaler enligt upprät-
tat underlag får avhändigas till respektive kommun. Underlaget omfattar tre elever. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 25 Stiftelsen Bodenbo med begäran om försäljning av del av 
fastigheten Apeln 7 

 KS 2010/88 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige medger Stiftelsen Bodenbo rätt att försälja del av fastigheten 
Apeln 7, inkl. gamla förvaltningsbyggnaden och dess fasta inventarier, till Ocab i 
Norrbotten AB för en köpeskilling om 1 275 000 kr 

Beskrivning av ärendet 
Stiftelsen Bodenbo har för avsikt att sälja del av fastigheten Apeln 7, gamla förvalt-
ningsbyggnaden enligt bilagd ritning, och har till kommunen lämnat en skriftlig be-
gäran om kommunens medgivande till denna försäljning. 

Enligt stadgarna för Stiftelsen Bodenbo måste kommunstyrelsen lämna sitt medgi-
vande innan köp eller försäljning av fastigheter sker.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 26 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse och invester-
ingsredovisning 2009 

 KS 2010/69, Au § 12 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen fastställer kommunledningsförvaltningens verksamhetsberät-

telse och investeringsredovisning för 2009. 

2. Kommunstyrelsen fastställer räddnings- och beredskapsförvaltningens verk-
samhetsberättelse och investeringsredovisning för 2009. 

3. Kommunstyrelsen fastställer tekniska förvaltningens verksamhetsberättelse och 
investeringsredovisning för 2009. 

4. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningens ekonomikontor 
att tillsammans med tekniska förvaltningen och räddnings- och beredskapsför-
valtningen sammanställa en gemensam verksamhetsberättelse för kommunsty-
relsen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen, räddnings- och beredskapsförvaltningen och tek-
niska förvaltningen har upprättat verksamhetsberättelse samt investeringsredovis-
ning för 2009. Verksamhetsberättelsen innehåller en redogörelse över året som gått, 
måluppfyllelse, ekonomisk analys samt en framtidsbedömning. Av investeringsre-
dovisningen framgår 2009 års investeringar samt vilka investeringar som slutredo-
visas.  

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret)  

För kännedom 
Kommunledningsförvaltningen 
Tekniska förvaltningen  
Räddnings- och beredskapsförvaltningen  
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§ 27 Medborgarförslag om dokumentförstörare i Stadshuset 
 KS 2009/754, Au § 13 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.  

Beskrivning av ärendet 
Nils Nilsson har lämnat ett medborgarförslag om att det skulle finnas en dokument-
förstörare i stadshuset och att allmänheten kunde få dokument förstörda mot en av-
gift. 

Kansli och informationskontoret skriver i sitt yttrande att det finns dokumentförstö-
rare i Stadshuset, som är avsedda för kommunens egen verksamhet. Det krävs att 
kommunen har personal som hjälper till när dokumenten förstörs, om kommunen 
ska upplåta en dokumentförstörare till allmänheten. Dessutom måste personal töm-
ma dokumentförstöraren på papperstugg.  

Inget hindrar att en besökare vid Stadshuset får hjälp att förstöra enstaka papper, i 
den mån personalen har tid. Det är däremot mindre lämpligt att erbjuda allmänheten 
att mot avgift förstöra större mängder dokument, dels för att detta skulle kräva både 
personal och en viss administration, dels för att det inte kan vara en kommunal 
uppgift att ha den servicen.  

Dessutom är kostnaden för en enkel dokumentförstörare numera låg och finns i 
handeln. Mot den bakgrunden föreslår kansli och informationskontoret att medbor-
garförslaget avslås. 

 

För kännedom 
Kommunledningsförvaltningen – kansli och informationskontoret 
Nils Nilsson 
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§ 28 Stiftelserna Lule och Råne Älvdals framtida uppdrag, funk-
tion och roll 

 KS 2009/839, Au § 14 

Beslut 
Kommunstyrelsen förordar alternativ 1, att Stiftelserna Lule och Råne Älvdal söks i 
permutation. 

Beskrivning av ärendet 
Styrelserna för Stiftelserna Lule och Råne Älvdal begär att de instiftande kommu-
nerna och Vattenfall överväger stiftelsernas framtida funktion och lämmar ett svar 
till stiftelserna, så att frågan kan avhandlas vid kommande årsstämma den 26 mars 
2010. Styrelserna lämnar två alternativ. Alternativ 1 är stiftelserna avvecklas och 
söks i permutation. Alternativ 2 är stiftelserna behålls i sina nuvarande former, med 
ändrad viljeinriktning och stadgeändring. 

Stiftelserna Lule och Råne älvdal bildades på 1980- respektive 1990-talet i syfte att 
skapa förutsättningar för att utveckla en ny offensiv besöksnäring. Kommunled-
ningsförvaltningen har samrått med näringslivsförvaltningen om vilken roll stiftel-
serna bör ha i framtiden. Förvaltningarna är överens om att stiftelserna genom åren 
har bidragit till älvdalarnas utveckling på ett positivt sätt. 

Efter att stiftelserna kom till har företag, föreningar och organisationer tillsammans 
bildat Boden Turism ekonomisk förening. Boden Turism driver sedan 2004 Bodens 
turistbyrå och har samverkan med turismorganisationer i andra kommuner.  

Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att frågor om turism och utveck-
ling i kommunerna bättre hanteras av organisationer som Bodens Turism och att 
Stiftelserna Lule och Råne älvdal delvis har spelat ut sin roll. Förvaltningen anser 
därför att stiftelserna bör avvecklas. 

 

För kännedom 
Styrelserna för Stiftelserna Lule och Råne Älvdal  
Kommunledningsförvaltningen  
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§ 29 Yttrande över Försvarsmaktens ansökan om tillstånd enligt 
Miljöbalken för Bodens södra skjutfält samt övningsområ-
dena Heden, Pagla och Torrkölen 

 KS 2009/572 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande 
2010-02-10 som sitt yttrande till länsstyrelsen, tillsammans med det tillägg som 
lagts till sist i miljö- och byggnämndens yttrande under rubriken ”Övriga bedöm-
ningar”.  

Beskrivning av ärendet 
Försvarsmakten ansöker om tillstånd enligt miljöbalken för sin verksamhet vid Bo-
dens Södra skjutfält, samt frivillig prövning av verksamhet på övningsområdena 
Heden, Pagla och Torrkölen och skjutning med artilleri från artilleriöar. Länsstyrel-
sen har lämnat kommunstyrelsen möjlighet att yttra sig. Länsstyrelsen önskar sär-
skilt att kommunstyrelsen i sitt svar beaktar de planeringsaspekter, enligt plan- och 
bygglagen, som kan vara relevanta.  

Samhällsbyggnadskontoret har gjort ett förslag till yttrande. Enligt yttrandet förut-
sätter kommunstyrelsen att vissa punkter ska ingå som villkor vid ett eventuellt till-
stånd. Kommunstyrelsen förutsätter vidare att för övningsområdena Heden, Pagla 
och Torrkölen ska tillstånd inte lämnas, utan där kan verksamheten fortgå med nu-
varande förfarande att Försvarsmakten före en övning meddelar länsstyrelsen om en 
avlysning av området åtföljt av en annonsering i dagspressen. Kommunstyrelsen 
förutsätter slutligen att för utökning av Bodens södra skjutfält krävs en särskild mil-
jöprövning. 

I yttrandet finns också en skrivning om att Bodens kommun och Försvarsmakten 
har i över 100 år verkat tillsammans i samförstånd. Eftersom skjutbanor och öv-
nings- och skjutfält ligger i direkt anslutning till Bodens tätort och ett stort antal 
byar krävs stort hänsynstagande av Försvarsmakten. Vår vilja är att såväl Bodens 
kommun och Förvarsmakten även i fortsättningen ska kunna utvecklas i dialog och 
samförstånd med varandra och att de samhällen och byar som berörs mest av För-
svarsmaktens verksamhet ska få möjlighet att vara livskraftiga och kunna verka 
även i framtiden, vilket är gynnsamt för alla parter. Bodens kommun anser att För-
svarsmakten är mycket viktig för kommunen varför kommunstyrelsen anser det an-
geläget att Försvarsmakten får tillstånd för sin verksamhet. Kommunen anser det 
också viktigt att Försvarsmakten får villkor hur verksamheten får bedrivas, så att 
både kommunen och Försvarsmakten kan utvecklas på ett gynnsamt sätt. Detta be-
tyder också att onödiga hinder inte får läggas som motarbetar denna utveckling. 

Beredningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta samhällsbyggnadskon-
torets förslag till yttrande 2010-02-10 som sitt yttrande till länsstyrelsen. 
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§ 29 Yttrande över Försvarsmaktens ansökan om tillstånd enligt 
Miljöbalken för Bodens södra skjutfält samt övningsområ-
dena Heden, Pagla och Torrkölen, forts 

 KS 2009/572 

Yrkanden 
Lars Nilsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens förslag, 
tillsammans med det tillägg som lagts till sist i miljö- och byggnämndens yttrande 
under rubriken ”Övriga bedömningar”. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Lars Nilssons (S) förslag. 

 

För kännedom 
Länsstyrelsen i Norrbottens län 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen - samhällsbyggnadskontoret  
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§ 30 Tekniska förvaltningen, årsredovisning 2009 för vatten- och 
avloppsverksamheten 

 KS 2010/89 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner VA-verksamhetens årsredovisning 2009. 

2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att hålla årsredovisningen tillgänglig för 
fastighetsägarna på kommunens hemsida. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har upprättat årsredovisning 2009 för VA-verksamheten.  

Enligt VA-lagen ska en särskild resultat- och balansräkning redovisas för VA-
verksamheten från och med 2007. Bakgrunden är att brukaren ska ges möjlighet att 
följa upp och kontrollera att självkostnadsprincipen efterlevs. Redovisningen ska på 
lämpligt sätt hållas tillgänglig för fastighetsägarna inom VV-anläggningens verk-
samhetsområde. 

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen  
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§ 31 Konkurrensutsättning av tekniska verksamheten 
 KS 2010/90 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner handlingsplanen för konkurrensutsättning av tekniska 
verksamheten. 

Reservationer från Torbjörn Lidberg (S), Eivy Blomdahl (S), Bosse Strömbäck (V), 
Gunnel Notelid (V), Catarina Ask (MP), Lars Nilsson (S) och Inger Billenman (S). 

Beskrivning av ärendet 
I den strategiska planen 2010 – 2012 finns direktiv om att konkurrensutsätta den 
tekniska verksamheten.  

Kommunchefen har på uppdrag av alliansen formulerat uppdraget till att tre områ-
den är aktuella för upphandling; lokalvård, fastighetsskötsel (exkl NordPoolen) och 
gatudrift. 

En arbetsgrupp bestående av tekniske chefen och avdelningscheferna för fastighets-
avdelningen, gatuavdelningen och administrativa avdelningen har tagit fram en 
handlingsplan för konkurrensutsättningen. MBL-förhandling enligt § 11 har skett 
2010-02-08 samt 2010-02-15. 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) lämnar, med instämmande av Catarina Ask (MP), följande 
förslag till beslut. 

1. Förslaget att konkurrensutsätta den tekniska verksamheten avslås. 

2. Om majoriteten ändå väljer att genomföra upphandlingarna yrkas att egenregi-
verksamheten bereds tillfälle att vara med i hela upphandlingsprocessen samt att 
utvärdering sker efter två år på all den verksamhet som eventuellt går ut på ent-
reprenad.  

Bosse Strömbäck (V) föreslår i första hand att ärendet ska beslutas av kommun-
fullmäktige, och i andra hand att kommunstyrelsen beslutar enligt Torbjörn Lid-
bergs (S) förslag. 

Olle Lindström (M) föreslår att kommunstyrelsen avslår Bosse Strömbäcks (V) yr-
kande om att ärendet ska beslutas av kommunfullmäktige.  

Ordföranden ställer först Bosse Strömbäcks (V) yrkande om att ärendet ska prövas 
av kommunfullmäktige mot Olle Lindströms (M) yrkande om avslag till yrkandet. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Olle Lindströms (M) för-
slag. 
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§ 31 Konkurrensutsättning av tekniska verksamheten, forts 
 KS 2010/90 

Omröstning begärs och ska genomföras.  

Den som röstar på Olle Lindströms (M) förslag röstar Ja. Den som röstar på Bosse 
Strömbäcks (V) förslag röstar Nej. 

Omröstningen utfaller med åtta ja-röster och sju nej-röster. Kommunstyrelsen be-
slutar alltså enligt Olle Lindströms (M) förslag. 

Ja-röster ges av: Åke Eltoft (M), Åsa Ågren Wikström (M), Rigmor Åström (M), 
Roger Bohman (C), Anders Pettersson (KD), Carola Larsson (FP), John-Olof De-
gerhäll (NS) och Olle Lindström (M). 

Nej-röster ges av: Torbjörn Lidberg (S), Eivy Blomdahl (S), Bosse Strömbäck (V), 
Gunnel Notelid (V), Catarina Ask (MP), Lars Nilsson (S) och Inger Billenman (S).  

Ordföranden ställer därefter Torbjörn Lidbergs (S) yrkande och tekniska utskottets 
förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska ut-
skottets förslag. Sju ledamöter reserverar sig mot beslutet (se under rubriken be-
slut). 

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen  
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§ 32 Upphandling  Ensamkommande barn 2010 
 KS 2010/47 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen antar anbud från Aleris Omsorg AB  för kommande avtals-

period till en kostnad av 1 545 kronor per belagd plats och 1 245 kronor för 
obelagd plats. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att teckna nödvändiga avtal om-
gående efter tilldelningstiden slut, om något överklagande inte skett i berörd in-
stans.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har i samråd med socialförvaltningen tagit in anbu-
det på rubricerat uppdrag för avtalsperioden 2010-05-01 - 2012-02-29 med möjlig-
het till ett års förlängning. 

Förenklad upphandling och odelad avtalsform har tillämpats. 

Förfrågningsunderlag har begärts från tolv intressenter och sex anbud har lämnats 
av anbudsgivare. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att antar anbudet för Aleris Omsorg AB. 
Det beräknade avtalsvärdet för tio belagda platser per år är 5 639 250 kronor per år. 
För hela avtalsperioden exklusive optionsåret är det beräknade avtalsvärdet 
10 351 500 kronor.  

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen  
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§ 33 Upphandling av Beläggning och markarbeten 2010-2012 
 KS 2010/21 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen antar Asfaltbeläggningar i Boden AB entreprenör för Be-

läggning och markarbeten under perioden 2010-05-01—2012-12-31. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till tekniske chefen att teckna nödvändigt avtal, efter 
meddelat och inte överprövat tilldelningsbeslut. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 
Entreprenaden omfattar asfaltbeläggningar och markarbeten inkluderande gatu- och 
VA-arbeten med tillhörande förarbeten och justeringar samt trafiklinjemarkeringar 
under perioden 2010-05-01—2012-12-31. 

Efter annonsering har anbud inkommit från tre entreprenörer. 

Vid prövning av anbud har hänsyn tagits till följande: 

• Ekonomisk styrka 

• Registrering för redovisning och betalning av mervärdesskatt och sociala avgif-
ter 

• Teknisk förmåga och kapacitet 

Vid utvärdering av anbud har hänsyn tagits till lägsta anbudssumma. 

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen  
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§ 34 Omprövning av serveringstillstånd, Restaurang M/S Bränna
 KS 2006/497 

Beslut 
Kommunstyrelsen tilldelar Nilsson & Lindström Restauranger AB en varning för 
serveringstillståndet för restaurangen M/S Bränna.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beviljade den 11 september 2006, § 159/06, företaget Nilsson & 
Lindström Restauranger AB ett stadigvarande serveringstillstånd att till allmänhe-
ten servera alla slags alkoholdrycker i Restaurang M/S Bränna på Östra Strandvä-
gen 1. Magnus Nilsson bedriver verksamheten och är ensam ägare och styrelsele-
damot. 

Bolaget innehar sedan den 9 juni 2008 även serveringstillstånd för Arenarestau-
rangen. Bolaget håller på att avveckla sitt engagemang i Arenabolaget. Det ser-
veringstillståndet kommer i ett särskilt beslut att återkallas, eftersom tillståndet inte 
längre utnyttjas. 

Kansliet tog under hösten 2009 del av uppgifter om att företaget Nilsson & Lind-
ström Restauranger AB hade underskott på sitt skattekonto, samt hade ett flertal 
mål hos kronofogdemyndigheten. Skattekontot har visat underskott vid sammanlagt 
nio månadsavstämningar under perioden från den 1 november 2008 till den 2 janua-
ri 2010. Vid den senaste avstämningen den 6 februari 2010 fanns inget underskott. 
Kronofogden hade den 16 december 2009 meddelat 26 beslut om betalningsföre-
läggande under 2009. 

Dessa uppgifter föranledde att kommunen den 26 november 2009 genomförde en 
tillsyn vid restaurangen MS Bränna. Tillsynen gjordes med biträde av tjänstemän 
från Tullverket och Skatteverket. Tullverket gick igenom den alkohol som fanns vid 
restaurangen, och fann inget att anmärka på.  

Skatteverket kontrollerade bolagets kassaregister och genomförde även en översikt-
lig granskning av bolagets räkenskaper för perioden från den 1 januari 2009 till och 
med den 30 november 2009. Skatteverket fann allvarliga brister, vilka bolaget har 
bemött i ett yttrande till kommunen. Bolaget har också redovisat åtgärder för att 
komma tillrätta med de brister som finns. 

Kansliet föreslår att kommunstyrelsen tilldelar M/S Bränna en varning. Det finns 
grund för att återkalla serveringstillståndet, men ingripandet kan på grund av sär-
skilda skäl begränsas till en varning i stället för en återkallelse.  
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§ 34 Omprövning av serveringstillstånd, Restaurang M/S Brän-
na, forts 

 KS 2006/497 

Skäl för beslutet 

Vad gäller enligt alkohollagen? 
Enligt 7 kap 7 § alkohollagen (1994:1738) får serveringstillstånd meddelas endast 
den som visar att han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden 
och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. Vid tillstånds-
prövningen ska särskild hänsyn tas till om sökanden är laglydig och benägen att 
fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna. 

Enligt 8 kap 5 § alkohollagen ska bokföringen i en rörelse som är tillståndspliktig 
ska vara så utformad att kontroll av verksamheten är möjlig.  

Enligt 7 kap 19 § alkohollagen ska kommunen återkalla serveringstillståndet om 
[…] 
3. tillståndshavaren inte följer de för servering eller serveringstillstånd gällande be-
stämmelserna i alkohollagen eller föreskrifter eller villkor meddelade med stöd av 
alkohollagen, 
4. de förutsättningar som gäller för meddelande av tillstånd enligt 7 och 8 §§ inte 
längre föreligger. 

Av 7 kap 20 § alkohollagen framgår att i stället för återkallelse kan tillståndshava-
ren meddelas varning, om varning av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åt-
gärd. 

Kansliets bedömning 
Skatteverkets anmärkningar kan förenklat delas in i två frågor, dels att det finns in-
dikationer på att det har funnits intäkter och löner som inte redovisats, dels att bok-
föringen har sådana brister att den försvårar bolagets egen internkontroll, men även 
tillsynsmyndighetens möjligheter att kontrollera verksamheten. 

Omständigheter som talar för att intäkter och löner inte redovisats är till exempel att 
bruttovinsten vid försäljning av mat och alkohol är låg, att en periodrapport ur kas-
saregistret visar att kassapparaten haft en negativ försäljning på nästan 500 000 
kronor mellan klockan 03.00-03.59, att kortbetalningen vid flera dagar uppgår till 
ett högre eller endast marginellt lägre belopp än den bokförda sammanlagda för-
säljningen den dagen, samt att de utbetalda lönerna uppgår till en orimligt liten del 
av omsättningen. 

Bolaget har lämnat förklaringar vad till de exempel som Skatteverket har tagit upp i 
sitt utlåtande. De förklaringar som bolaget har lämnat för att visa att inga oredovi-
sade intäkter och löner förekommit är i och för sig möjliga. Det går inte inom  
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§ 34 Omprövning av serveringstillstånd, Restaurang M/S Brän-
na, forts 

 KS 2006/497 

ramen för det här tillsynsärendet att utreda huruvida det förekommit oredovisade 
intäkter eller löner. Å andra sidan måste också konstateras att bolaget inte heller har 
styrkt alla sina förklaringar. Till exempel finns inget underlag som visar vilka be-
lopp som har lämnats ut till kunder som fått kontantuttag ur kassan.  

Skatteverkets utlåtande visar också ett antal brister i bolagets rutiner och redovis-
ning. Till exempel försvåras kontrollen av kassan av att försäljningen inte delats 
upp mellan kontant- och kortförsäljning och att kortterminalerna och kassan inte 
slås ut samma dagar. Bolaget har visserligen invänt att kassan och terminalerna slås 
ut varje dag, men måste konstatera att Skatteverket vid sin stickprovsgranskning 
hittat ett flertal exempel där så inte har varit fallet. Bolaget har självt i sitt yttrande 
uppgett att en kortterminal inte slagits ut på en vecka i ett fall.  Vidare framgår att 
företaget fram tills nu inte förefaller ha vidtagit några åtgärder för att bättra sig, 
trots att revisorerna anmärkt på brister i den interna kontrollen och eftersläpningar i 
bokföringen efter bokslutet den 30 juni 2008.  

Finns det skäl att återkalla tillståndet på grund av vad som kommit fram i 
Skatteverkets utlåtande? 
Alkohollagen ställer ett uttryckligt krav på att bokföringen ska vara utformad så att 
kontroll av verksamheten är möjlig. I det aktuella ärendet är det uppenbart att bok-
föringen innehåller brister som gör att kontrollen blir mycket svårare, trots att revi-
sorerna lämnat en oren revisionsberättelse och påpekat att internkontrollen måste 
förbättras. Om bokföringen hade varit bättre, så hade det också varit lättare att be-
döma om redovisningen av intäkter och löner är korrekt. 

Kansliet gör bedömningen att bolaget inte fullt ut uppfyller alkohollagens krav på 
en bokföring som är ordnad så att en kontroll av verksamheten är möjlig. Det finns 
därför en grund för att ingripa mot serveringstillståndet enligt 7 kap 19 § 3 p alko-
hollagen.  

Finns det skäl att återkalla serveringstillståndet på grund av underskotten 
på skattekontot och uppgifterna från kronofogden? 
En grundförutsättning för serveringstillstånd är att innehavaren är lämplig med hän-
syn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt 
är lämplig att utöva verksamheten. Särskild hänsyn ska tas till om sökanden är lag-
lydig och benägen att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna.  

Det är allvarligt från alkohollagens synpunkt att bolaget släpat efter med betalning-
arna till sitt skattekonto, samt att bolaget vid tre tillfällen lämnat in sina skattedekla-
rationer för sent. Bolaget har därtill heller inte skött sina betalningar i övrigt, vilket 
de många utslagen om betalningsförelägganden visar.  
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§ 34 Omprövning av serveringstillstånd, Restaurang M/S Brän-
na, forts 
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Kansliet gör bedömningen att särskilt underskotten på skattekontot och de försena-
de skattedeklarationerna gör att det finns skäl att ingripa mot serveringstillståndet 
även på grund av 7 kap 19 § 4 p alkohollagen.  

Finns det särskilda skäl att meddela varning i stället för återkallelse? 
När tillsynsmyndigheten har konstaterat att det finns en grund för ett ingripande, 
uppstår frågan om det finns särskilda skäl att meddela en varning i stället för en 
återkallelse.  

När det gäller bokföringen, så bör det enligt kansliets mening beaktas att underlaget 
för Skatteverkets utlåtande begränsar sig till stickprovskontroller av kassahanter-
ingen och en översiktlig granskning av bokföringen. Det har inte gjorts någon full-
ständig revision. Bolaget får anses ha medgett att det finns brister i redovisningen, 
men har också redovisat förklaringar till en del av Skatteverkets exempel och har 
lämnat in en redogörelse för hur kassahanteringen ska säkerställas i framtiden. 

Underskotten på skattekontot har uppstått i samband med att bolagets likviditet har 
försämrats till följd av utbyggnader på restaurangen M/S Bränna. Bolaget har i sitt 
yttrande till kommunen redovisat hur det kommer att klara att lösa sina kortfristiga 
skulder. Bolaget har nu även betalat in hela underskottet på skattekontot. Det finns 
enligt kansliets mening skäl att tro att eftersläpningen på skattekontot och utslagen 
hos kronofogden är av tillfällig natur.  

Kansliet gör mot bakgrund av vad som nämnts ovan bedömningen att det finns sär-
skilda skäl att meddela en varning i stället för en återkallelse. Kansliet avser att i 
kommande tillsyn följa upp de brister som kommit fram i det här tillsynsärendet. 

 

Beslutet kan överklagas 
Beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten i Luleå, se bilaga 

 

För kännedom 
Nilsson & Lindström Restauranger AB 
Kommunledningsförvaltningen – kansliet 
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§ 35 Delegationsbeslut och delgivningar 
  

Upphandling och anskaffningsbeslut 3  

Pensionsadministration 2010 (2009/581) 
Kokgryta Torpgärdans förskola (2010/87) 
 
Vägar och trafik 7 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade januari 2010 
Gatuavstäning för vintermarknad, tillfällig lokal trafikföreskrift (2010/62) 
Väghållningsföreskrift Kungsgatan – Fabriksgatan för grävningsarbete (2010/63) 
 
Fastigheter och detaljplaner 8 

elgivningar 
port till kommunstyrelsen (2010/67). 

Kommunrevisorerna; Sammanställning av den årliga granskningen av kommunsty-

 nya hastighetsbegränsningar Väg 97 

 

 

Förköp 8:1 
Grankölen 1:3 (2010/24) Kopparberg 1:5 (2010/59) 
Björkelund 1:3, 1:20 (2010/16) Ljuså 7:22 (2010/75) 
Svartbyn 1:232 (2010/26) Älvstorp 1:1 (2010/78) 
Buddbyn 1:22 (2010/36) Bredåker 1:123 (2010/79) 
Kloken 2:15 (2010/56) Krokträsk  s:2 (2010/80) 
  
Lägenhetsarrende  8:5 
Svartbyn 6:57, Bränslan (2010/32) 
 
Köp, försäljning och byte av fastigheter 8:5 
Försäljning Sävast 23:17 (2010/31) 
Försäljning Sävast 23:213 (2010/37) 
Försäljning Svartbyn 6:12, del av, tomt F (2010/38) 
Fastighetsreglering Torpgärdan 4:58, 11:4 (2005/862) 
Fastighetsreglering Sävast 23:11, del av, till Sävast 17:3 (2010/77) 
  
D
Folkhälsorådets rap

relsen 2009 (2009/807). 

Vägverket Region Norr; Yttrande över
(2009/527). 
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