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§ 39 Information 
 

Förutom information om dagens ärenden lämnades också dessa 
informationer: 

• Status Bodensjöarna 

• Utställning av Översiktplan, LIS-plan och Vindbruksplan 

• Bristfällig avloppsanordning, Vittjärvsträsket 

• Nedskräpning, bristande underhåll av byggnad, Björkelund 

• Delårsrapporten per april 

• Granskning av detaljplan för Björknäsområdet (KS 2016-433) 

• Granskning av detaljplan för Björkdungen (KS 2016-664) 

• Samråd över detaljplan för Västa Lunda, Sävastön (KS 2017-282) 
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§ 40 Delårsredovisning enligt internkontrollplan 2017 för 
tillsyn och kontroll inom miljöbalkens och 
livsmedelslagstiftningens områden 
2017-007-420, 2017-008-460 

Beslut 
1. Delårsredovisning för tillsynen inom miljöbalkens, alkohollagens, 

tobakslagens och lagen om vissa receptfria läkemedels områden 
godkänns och läggs till handlingarna. 

2. Delårsredovisning för livsmedelskontrollen godkänns och läggs till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2016-11-08 § 91 om verksamhetsplan 
och en intern kontrollplan avseende hantering av ärenden, uppföljning av 
inspektioner tillståndspliktiga miljöanläggningar, inventering enskilda 
avlopp samt kontroll av livsmedelsanläggningar. 

Miljö- och byggnämnden antog den 7 februari 2017 § 3 behovsutredning och 
tillsynsplan 2017 -  2019 för områdena miljöbalken, strålskyddslagen, lagen 
om foder och animaliska biprodukter, alkohollagen, tobakslagen och lagen 
om vissa receptfria läkemedel. 

Miljö- och byggnämnden antog den 7 februari 2017 § 4 plan för 
livsmedelskontroll 2017 - 2019. 

Detta är en redovisning av hur tillsynen och kontrollen fortskridit under 
verksamhetsåret 2017 för perioden från och med den 1 januari till och med 
den 30 april 2017. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-06-07 
Delårsredovisning för tillsynen inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt 
alkohol, tobak och läkemedel 2017 
Delårsredovisning för livsmedelskontrollen 2017 

 

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 41 Yttrande över begäran om allmänna vattentjänster, 
Övre Buddbyn 
2017-733-427 

Beslut  
Miljö- och byggnämnden godkänner samhällsbyggnadskontorets förslag till 
yttrande och överlämnar det till Länsstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
En begäran om att pröva Bodens kommuns skyldighet att enligt lagen om 
allmänna vattentjänster tillhandahålla avlopp till 24 fastigheter i Övre 
Buddbyn har lämnats in till Länsstyrelsen 2017-03-31.  

Miljö- och byggnämnden ges nu möjlighet att lämna sin uppfattning om det 
aktuella området och samhällsbyggnadskontoret har 2017-06-07 tagit fram 
ett förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 
Förslag till yttrande 2017-06-07 
Remiss Länsstyrelsen 

 

För kännedom 
Länsstyrelsen 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 42 Serveringstillstånd; Varning Jouhannas Bar & Bistro AB, 
Allstar  
2017-653-491 

Beslut  
Enligt 9 kap 17 § Alkohollagen (2010:1622) meddelas Jouhannas Bar & 
Bistro AB, Restaurang Allstar, en varning för brister gällande ändring av 
ägarförhållanden. 

Detta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten 
Överklagan ställs till Förvaltningsrätten men skickas till Bodens Kommun, 
Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden, och ska vara inlämnad till 
nämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Skrivelsen ska 
vara undertecknad och innehålla era kontaktuppgifter (postadress och 
telefonnummer), vilket beslut som överklagas, hur ni vill att beslutet ska 
ändras och varför. Om ett ombud anlitas kan skrivelsen undertecknas av 
ombudet, sänd i så fall med en fullmakt. 

Lagrum 
Enligt 9 kap 17 § Alkohollagen får en kommun meddela en innehavare av 
serveringtillstånd en erinran, eller i allvarligare fall eller vid upprepade 
överträdelse, en varning om inte denne uppfyller de krav som gällde för 
tillståndets meddelande, eller följer de bestämmelser som gäller för servering 
enligt denna lag eller de villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av 
lagen. 

Enligt 9 kap 18 § alkohollagen kan en kommun återkalla ett 
serveringstillstånd om tillståndshavaren brutit mot alkohollagen eller mot de 
villkor som gäller enligt tillståndsbeviset. 

Anmälan ändring i bolag ska enligt 9 kap 11 § Alkohollagen göras i förväg, 
eller om det förhållande som föranlett anmälningsskyldighet inte har kunnat 
förutses, utan dröjsmål. 

Bedömning 
Servering av alkoholdrycker är en socialt ansvarsfull uppgift. I alkohollagen 
ställs höga krav på sökandens lämplighet, vilka ska uppfyllas för att ett 
serveringstillstånd ska kunna beviljas. Miljö- och byggnämnden bedömer att 
bolaget brustit i att i förväg anmäla ändringar i bolaget samt inte visat att 
bolagsmannen med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden 
samt omständigheter i övrigt är lämplig att bedriva verksamheten.  
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Forts § 42 
Miljö- och byggnämnden bedömer att den nya ledamoten i bolaget, vilken är 
den enda ordinarie ledamoten behöver avlägga kunskapsprovet enlig 
Alkohollagen 8:12. 

Miljö- och byggnämnden bedömer att bolaget bör meddelas en varning. Om 
inte bolaget kan visa lämplighet, personlig och ekonomisk, bör nämnden 
överväga ett återkallande av serveringstillståndet. 

Beskrivning av ärendet  
Xxx xxxx, ensam ordinarie ledamot i bolaget Jouhannas Bar & Bistro AB, 
vilken driver restaurang Allstar har i mitten på mars 2017 besökt miljö- och 
byggnämnden för att få information om hur man går tillväga för att överta en 
restaurang med serveringstillstånd. Xxxxx fick då alla uppgifter om 
processen, som innebär att nya personer med betydande inflytande, behöver 
prövas vad gäller personernas ekonomiska och personliga lämplighet. 
Handläggare har även skickat information och blankett för anmälan via e-
post. En del av den personliga lämpligheten är att visa att nya 
bolagsledamöter innehar kunskap om svensk alkohollagstiftning.  

De uppgifter om övertagandet som Miljö- och byggnämnden fått är att 
bolagsändringen inte skulle komma till stånd innan Xxxx kunde visa att hen 
har kunskaperna om svensk alkohollagstiftning. 

I maj fick Miljö- och byggnämnden kännedom om övertagandet, som enligt 
Bolagsverket skett den 11 april och i och med detta har Miljö- och 
byggnämnden i skrivelse uppmanat bolaget att komma in med anmälan 
ändring i bolag och de handlingar som behövs kunna bedöma om nya 
bolagsmän är lämpliga att inneha serveringstillstånd samt handling som 
styrker tillkommande personers kunskaper i alkohollagstiftningen. Xxx xxxx 
delgavs skrivelsen den 3 maj vid besök hos handläggare. Anmälan ändring i 
bolag lämnades in den 8 maj. 

Vid senaste tillfället för provskrivning den 30 maj delgav handläggaren 
återigen honom de rättsliga förutsättningarna för att kunna driva 
verksamheten vidare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-06-07 

 

För kännedom 
Jouhannas Bar & Bistro AB 
Länsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Polisen 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 43 Återkallelse av serveringstillstånd; Väg och Städ i 
Boden AB, på serveringsställena The Bull, Lotus och At 
the Top 
2016-904-491 

Beslut 
Serveringstillståndet för Väg och Städ i Boden AB, 556755-5346, på 
serveringsställena The Bull, Lotus och At the Top, återkallas med omedelbar 
verkan.  

Beslutet tas med stöd av 9 kapitlet 18 § Alkohollagen samt med hänvisning 
till bristande personlig och ekonomisk lämplighet enligt 8 kapitlet 12 § 
alkohollagen. 

Detta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten 
Överklagan ställs till Förvaltningsrätten men skickas till Bodens Kommun, 
Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden, och ska vara inlämnad till 
nämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Skrivelsen ska 
vara undertecknad och innehålla era kontaktuppgifter (postadress och 
telefonnummer), vilket beslut som överklagas, hur ni vill att beslutet ska 
ändras och varför. Om du anlitar ombud kan i stället ombudet underteckna 
skrivelsen. Sänd i så fall med en fullmakt. 

Lagrum 
Enligt 9 kap 18 § alkohollagen ska kommunen återkalla serveringstillståndet 
om det inte längre nyttjas, om det med tillståndshavarens vetskap har 
förekommit brottslig verksamhet på eller i anslutning till serveringsstället utan 
att tillståndshavaren ingripit eller om tillståndshavaren har brutit mot 
alkohollagen eller vad som i övrigt gäller för tillståndet på ett sådant sätt att 
varning inte är tillräckligt ingripande åtgärd, eller att en eller flera varningar 
har tilldelats och de förhållanden som föranledde inte rättats till.   

Enligt 8 kap 12 § alkohollagen får serveringstillstånd endast meddelas den 
som visar att han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska 
förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva 
verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de 
krav som ställs upp i denna lag. 

Bedömning 
I Väg och Städ i Boden AB har det förekommit misstanke om och 
konstaterad brottslig verksamhet i form av grovt bedrägeri, närings-
penningtvätt (grovt brott) och försvårande av skattekontroll (grovt brott). 
Brotten har begåtts av personer med betydande inflytande i verksamheten 
eller åtminstone med tillståndshavarens vetskap.   
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Forts § 43 
Miljö- och byggnämnden bedömer att såväl Xxxx xxxx som Xxxx xxxx har 
haft ett betydande inflytande över verksamheten och båda är att betrakta som 
personer med betydande inflytande i alkohollagens mening. Xxxx xxxx, som 
är dömd för brotten, har också haft ett betydande inflytande över 
verksamheten. I vart fall har Xxxx xxxx haft en sådan roll i bolaget att hen 
haft kännedom om vad som skett och därmed en skyldighet att agera.  

Miljö- och byggnämnden bedömer att brotten är av sådan art att ett 
omedelbart återkallande av serveringstillståndet är den ända rimliga 
påföljden. Detta då det rör sig om grov brottslighet och grov ekonomisk 
brottslighet kopplad direkt till det bolag som innehar serveringstillståndet 
och till personer med betydande inflytande i bolaget.  

Beskrivning av ärendet 
Väg och Städ i Boden AB, 556755-5346, har serveringstillstånd för 
verksamheten på Lulevägen 2. Verksamheten har haft serveringstillstånd 
sedan 2013. 

I samband med den utredning som ekobrottsmyndigheten genomfört 
avseende verksamheten för perioden 5 februari 2014 till 13 juni 2016 har 
uppgifter om bristande lämplighet enligt 8 kapitlet 12 § alkohollagen 
framkommit hos personer med ett betydande inflytande över verksamheten.  

Vid en sammanfattande bedömning av Väg och Städ i Boden AB, 556755-
5346, står det klart att personer med betydande inflytande över verksamheten 
uppvisat sådana brister i den personliga och ekonomiska lämpligheten att något 
annat än återkallande av serveringstillståndet med stöd av 9 kapitlet 18 § 
alkohollagen inte kan vara aktuellt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-06-14 

 

För kännedom 
Väg och Städ AB 
Länsstyrelsen 
Folkhälsomyndigheten 
Polisen 
Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

 



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
10(12) 

Sammanträdesdatum 
2017-06-20 

 
 

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 
  

 

§ 44 SBK-rapport juni 
 

Beslut 
SBK-rapporten med bilagor läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en rapport för juni.  

Rapporten ger en översikt av aktuella ärenden och nyheter inom 
miljöbalkens, alkohollagens och plan- och bygglagens områden. Rapporten 
ger även en översikt av vad som är på gång inom mark och 
exploateringsverksamheten samt aktuella detaljplaner och nämndens 
ekonomi.  

Till rapporten bifogas månadsvis uppföljning över mål och nyckeltal enligt 
fastställd verksamhetsplan. 
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§ 45 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Redovisade delegationsbeslut för perioden 2017-04-17 – 2017-06-11 läggs 
till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet  
Samhällsbyggnadskontoret har, i enlighet med sin delegationsrätt och under 
vissa förutsättningar lämnat tillstånd/godkännanden, beviljat respektive 
avslagit ansökningar och lämnat yttranden inom följande verksamheter: 

- Miljötillsyn 

- Livsmedelskontroll 

- Serveringstillstånd, tillsyn 

- Yttranden och tillstånd 

- Bygglov 

- Kontrollplaner 
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§ 46 Meddelanden och delgivningar 

Beslut 
Redovisade meddelanden och delgivningar läggs till handlingarna. 
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