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§ 63
Diarienr: KS-2018/00099

Fråga: Försäljning av alkoglass på Brännbollsyran Lennart Johansson (M)
Beslut
Efter ytterligare inlägg av Lennart Johansson och Andreas Sjögren
beslutar kommunfullmäktige
att avsluta överläggningen om frågan.

Ärendebeskrivning
Lennart Johansson (M) har inkommit med en fråga till kommunstyrelsens
ordförande. Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-29 att bordlägga
frågan på grund av tidsbrist till nästa sammanträde.
Försäljning av alkoglass på Brännbollsyran
Anser du att Umeå kommuns företrädare skall anmäla försäljning av
alkoglass till åklagare och dessutom begära överprövning trots att
förundersökningen lades ned?
Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande överlämnar
besvarandet till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Andreas
Sjögren (S):
Ja, det anser jag vara väl avvägd användning av våra skattemedel. Det är
helt i enlighet med de riktlinjer som kommunfullmäktige antagit 2015.
Syftet med riktlinjerna är att begränsa alkoholens skadeverkningar och
skyddet för människors hälsa ska gå före företagsekonomiska och/eller
näringspolitiska intressen. Fokus på dessa riktlinjerna är att de ska stärka
skyddet för barn och unga, förebyggande arbete och tillsyn riktad mot
serveringsställen där unga vistas ska prioriteras. I det här enskilda fallet
har ytterst få vägledande riktlinjer funnits ifrån folkhälsomyndigheten.
Detta har gjort frågan en aning rättsosäker och detta har legat till grund
för bedömningen att begära överprövning. Helt i sin ordning i mitt tycke
då jag har en stor ambition att skapa ordning och reda i det politiska
uppdrag som jag har. Att sälja alkoglass i berusningssyfte ansåg en
majoritet i nämnden vara en felaktig tolkning av kommunfullmäktiges
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riktlinjer. Vi kommer nu få en klarare styrning i frågan gällande
alkoholhaltiga preparat. Redan idag regleras detta av
folkhälsomyndigheten genom texten: ”Alkoholhaltiga preparat får inte
säljas eller lämnas ut om det finns särskild anledning att anta att varan är
att användas för berusningssyfte”. Sammantaget anser jag att vår
företrädare i detta ärende har handlat helt i linje med den delegation som
denne har givits av oss i nämnden.
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