
 

 
 

 
 Kallelse 
 2019-11-05 rev 2019-11-08 
 
Sammanträde med kommunstyrelsen  
 
Dag och tid:  Tisdagen den 12 november 2019, klockan 08.30  
Plats:   Kommunhuset, sal Kvallsta 
 
Handlingar finns tillgängliga i kommunhuset samt på kommunens hemsida www.knivsta.se 
 
Förhinder 
Ledamot som är förhindrad att tjänstgöra vid sammanträdet kan e-posta meddelande till 
siobhan.gorny@knivsta.se. 
 
DAGORDNING 
 
1. Upprop 
 
2. Justering  
 
Förslag: Protokollet justeras den 13 november 2019 av ordföranden och justerare.  
 
3. Godkännande av dagordning 
 
4. Anmälan av delegationsbeslut 
 
Lista över eventuella brådskande ordförandebeslut finns tillgänglig på sammanträdet.  
 
Beslutsärenden  
 
5. Stadsutvecklingsavtal för Västra Knivsta 
KS-2019/715 
 
6. Reglemente till valnämnden om godkännande av påskrifter i folkinitiativ  
KS-2019/769  
 
7. Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för Restaurang Kvarnen 
KS-2019/764   
 
 
Välkomna! Peter Evansson, ordförande 

http://www.knivsta.se/
mailto:siobhan.gorny@knivsta.se
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Handläggare 
Anders Carlquist 
Titel 

Tjänsteskrivelse 
2019-11-04 

Diarienummer 
KS-2019/715 

   
 

Kommunstyrelsen 

Stadsutvecklingsavtal avseende Västra Knivsta 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att 
 
1. uppdra åt ordföranden att underteckna fyra stadsutvecklingsavtal med huvudsakligt  

innehåll enligt föredragningen 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens arbete med utarbetande av planprogram för västra Knivsta beräknas pågå fram 
till slutet av år 2020, och presenteras för politiskt beslut under vårvintern 2021. Projektet är 
resurskrävande, såväl ekonomiskt som kompetensmässigt. Av det skälet föreslås kommunen 
knyta en liten grupp byggherrar till projektet. Förslag har upprättats om s k 
stadsutvecklingsavtal, vilka innebär att s k Ankarbyggherrar får markanvisning omfattande 
viss volym inom programområdet. Anvisningen är under programskedet inte närmare 
lokaliserad, detta sker när programmet är klart. Ankarbyggherren bidrar ekonomiskt och med 
sin branschkompetens. 
 
Bakgrund 
Arbetet med framtagande av planprogram för västra Knivsta har pågått en tid och beräknas 
vara klart runt årsskiftet 2020/2021. Det är resurskrävande, både ekonomiskt och 
kompetensmässigt. Utredningar som ska utgöra underlag för planförslaget kräver 
konsultinsatser. Förvaltningens egen medverkan leder i något fall till rekryteringsbehov för att 
klara övrig verksamhet. Om arbetet ska kunna fortlöpa i den takt som är nödvändig med 
hänsyn till det s k fyrspårsavtalet behöver medfinansiering från externt håll åstadkommas. 
Sådan är möjlig genom att till programarbetet knyta en grupp byggherrar. 
Mot den bakgrunden föreslås att kommunen i programarbetet etablerar samarbete med ett 
litet antal byggherrar som kan bidra ekonomiskt. Förslaget motiveras även av att 
byggherrarnas medverkan redan i detta tidiga skede gör att dessas marknadskännedom och 
genomförandeerfarenhet etc. kan komma projektet till godo. 
Förvaltningen har mot denna bakgrund tagit fram förslag till ett så kallat 
stadsutvecklingsavtal. Avtalet kan beskrivas som ett markanvisningsavtal men som inte 
anger en exakt plats för anvisningen. I stället anvisas byggherren en viss byggvolym belägen 
inom programområdet där det slutliga läget bestäms i ett senare skede. Det är ju först när 
programmet är klart som detta visar den struktur i kvarter etc som krävs för att lokalisera 
anvisningen till ett eller flera kvarter. Således är tanken att när programmet är klart kan 
stadsutvecklingsavtalet omvandlas till en eller flera markanvisningar av traditionellt slag. 
Förvaltningen har under året översiktligt presenterat idén om stadsutvecklingsavtal för ett 
antal byggherrar. De flesta har då visat intresse för att delta i ett sådant upplägg. 
Byggherregruppen bör dock enligt förvaltningens uppfattning bestå av högst fyra-fem 
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deltagare. Gruppen ska ledas och samordnas av en för ändamålet särskilt anlitad konsult 
med väldokumenterad erfarenhet från liknande processer, professor Göran Cars. 
Kommunen föreslås teckna stadsutvecklingsavtal med fyra företag. Förhandling om slutlig 
avtalsutformning pågår för närvarande. 
 
Stadsutvecklingsavtalens huvudsakliga innehåll är: 
 
• Anvisning av en blivande volym byggrätter motsvarande max ca 250 bostäder av 
varierande storlek 
 
• Avser perioden fram till 2020-12-31 
 
• Byggherren erlägger en miljon kronor för stadsutvecklingsavtalet. Beloppet erläggs 
 i flera delposter under avtalstiden 
 
• Byggherren medverkar tillsammans med övriga deltagare i byggherregruppen med input i 
form av sin byggkompetens, stadsutvecklingserfarenhet, marknadskännedom etc. 
 
• Byggherren ska medverka för att hela områdets utveckling blir så bra som möjligt 
 
• Om programarbetet avbryts ska byggherrens betalningsskyldighet upphöra. Inbetald avgift 
som ej förbrukats ska återbetalas 
 
• Omvandlas efter avtalstidens slut till konkret markanvisning avseende ett eller flera 
områden inom programområdet, eller om så bedöms lämpligt inom annan del av Knivsta 
 
• Villkor för marköverlåtelse bestäms vid köpeavtals upprättande 
 
• Varken stadsutvecklingsavtalet eller den efterföljande markanvisningen är ett bindande 
löfte om försäljning. 
 
 
De fyra stadsutvecklingsavtalen innebär att en betydande andel av den mark som preliminärt 
bedömts vara exploateringsbar i Västra Knivsta anvisas till fyra byggherrar. För att 
åstadkomma en i alla avseenden god stadsbyggnad krävs att stadsdelen byggs upp av fler 
aktörer. Företag som bygger och utvecklar kontor, handel och andra former av lokaler blir i 
det sammanhanget viktiga. 
 
Varje byggherres anvisade volym kommer sannolikt bedömas som lämplig att dela upp på 
flera, kanske tre-fyra, separata anvisningar i skilda lägen. Varje enskild anvisning bör inte 
omfatta ett helt kvarter. Utformning av de närmare villkoren måste anstå till det senare 
skedet när programmet är klart och de konkreta markanvisningarna formuleras. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner att stadsutvecklingsavtal enligt ovan 
tecknas och uppdrar åt förvaltningen att ta fram de slutliga avtalen samt uppdrar åt 
ordföranden att underteckna dem. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
De föreslagna stadsutvecklingsavtalen kommer inbringa sammanlagt fyra miljoner kronor till 
kommunen. Pengarna ska bidra till finansieringen av programarbetet för västra Knivsta och 
bedöms i sin helhet åtgå för detta. Avtalen ger därför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Exploateringschefen 
 

 
 
 
 

Lena Fransson 

Kommundirektör 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej  x 
 
Förklara oavsett svar. 

Stadsutvecklingsavtalen reglerar finansiering och samarbete med byggherrar i projektet 

Västra Knivsta. Avtalen ger inga konsekvenser för barn. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 

 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 

Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Isak Bergdahl 
Jurist 

Tjänsteskrivelse 
2019-11-08 

Diarienummer 
KS-2019/769 

   
 

Kommunstyrelsen 

Reglemente till valnämnden om godkännande av påskrifter i 
folkinitiativ 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Reglemente för granskning av påskrifter i folkinitiativ antas. 

2. 220 000 kr anslås ur kommunstyrelsens prioriterade medel för valnämndens uppdrag att 
räkna och kontrollera folkinitiativets påskrifter. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunallagen 8 kap. 2 § § anger att ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i 
fullmäktige väckas av minst tio procent av de röstberättigade kommun- eller 
landstingsmedlemmarna (folkinitiativ). Här föreslås att folkinitiativets påskrifter 
dubblettkontrolleras och sedan kontrolleras mot kommuninvånarregistret för att fastställa att 
initiativtagarna är minst 18 år gamla och folkbokförda i Knivsta kommun. Valnämnden 
föreslås ansvara för granskningen av påskrifterna. 
 
Bakgrund 
 
Kommunallagen (KL) 8 kap. 2 § anger att minst tio procent av de röstberättigade ska 
underteckna ett folkinitiativ för att det ska kunna leda till en obligatorisk omröstning i 
fullmäktige enligt KL 5 kap. 37 § om att en folkomröstning ska hållas (kvorumregeln). 
KL 8 kap. 2 § kräver vidare att initiativet ska vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt 
innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, uppgifter om när namnteckningarna 
gjorts, namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser. Vid beräkningen 
av antalet initiativtagare ska endast de som har skrivit under initiativet under den 
sexmånadersperiod som föregått inlämnandet räknas. 
När folkinitiativ infördes 1995 sades endast litet om vilka krav på som skulle kunna ställas på 
de inlämnade namnlistorna. Utgångspunkten har alltjämt varit att kommunen själv 
bestämmer över formerna för folkomröstningen ska genomföras utöver de krav som ställs i 
lagen. Hur kontrollen av påskrifterna ska ske var ett sådant område som lämnades oreglerat 
av lagstiftaren. 
För att fastställa hur många godkända påskrifter som krävs för att nå minst tio procent av de 
röstberättigade (kvorumregeln) behöver kommunen veta hur många röstberättigade som 
finns i kommunen. Statistikmyndigheten SCB kan lämna uppgift om antalet röstberättigade i 
kommunen. SCB tar fram befolkningsregistret en gång per månad, per den sista dagen i 
månaden. Däremot kan kommunen inte få uppgifter vilka personer som är röstberättigade 
från varken SCB eller den statliga Valmyndigheten. Istället föreslås påskrifterna ska jämföras 
mot en kontrollista bestående av folkbokförda i kommunen, 18 år eller äldre när folkinitiativet 
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lämnas in. Dessa uppgifter hämtas från kommunens invånarregister (KIR) som varje vecka 
(tisdagar) uppdateras från Skatteverkets folkbokföring. Folkbokförda personer över 18 år är 
ett vidare kriterium än vilka som har rösträtt i kommunen, se KL 1 kap. 7 §. Skillnaden mellan 
personerna i kontrollistan och de röstberättigade utgörs främst av folkbokförda utlänningar 
som varken är medborgare i EU, Island eller Norge och som inte varit folkbokförda i Sverige i 
tre år i följd. Förslaget innebär att uttaget från KIR sker dagen efter att folkinitiativet lämnats 
in till kommunen. 

I prop. 2009/10:80 s. 104 nämns att utgångspunkten bör vara att namnteckningen i 
folkinitiativet är korrekt. Vid tvekan ska nämnden hellre godkänna påskriften än underkänna 
den. 
Eftersom beslutet syftar till att från fullmäktiges sida reglera valnämndens verksamhet ska 
det betecknas reglemente. (Prop. 2016/17:171, s. 280) 
Dataskydd och integritet 
I påskrifterna inför ett folkinitiativ förekommer i allmänhet personnummer, namn och adress. 
Den kontrollista som sammanställs från KIR omfattar personnummer, namn, adress och 
kommuntillhörighet. 
När valnämnden behandlar personuppgifterna under sina kontrollåtgärder, vid 
dubblettkontrollen eller vid slagningar mot kontrollistan kommer behandlingen att omfattas av 
EU:s dataskyddsförordning (DSF). Valnämnden kommer att vara personuppgiftsansvarig för 
kontrollen av påskrifterna. 
Valnämnden behandlar kontrollen av namnlistorna med stöd i det föreslagna beslutet om 
reglemente och KL 8 kap 2 §. Därmed uppfyller kommunen villkoren i lagen (2018:218) med 
kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, dataskyddslagen, (DSL) 2 kap. 
2 § punkterna 1–2 för att få kunna åberopa den rättsliga grunden allmänt intresse i DSF 
artikel 6.1 e. 
Som utgångspunkt är behandling av känsliga personuppgifter, däribland sådan behandling 
som avslöjar politisk åsikt, förbjuden enligt DSF artikel 9.1. Själva påskriften som 
initiativtagare i ett folkinitiativ avslöjar en politisk åsikt och omfattas därför principiellt av 
förbudet. Ett undantag som ändå gör behandlingen tillåtlig medges i DSF artikel 9.2 g om 
behandlingen är nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse, på grundval av 
unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt. Sådant stöd i den svenska 
rättsordningen finns i DSL 3 kap. 3 § första stycket punkterna 1 och 2, läst i ljuset av KL 8 
kap. 2 §. 
Utgångspunkten enligt artikel 14.1–2 DSF är att alla registrerade ska få information om hur 
personuppgifterna behandlas av den personuppgiftsansvarige. Eftersom kommunen enligt 
kommunallagen är skyldig att ta emot och behandla folkinitiativets påskrifter bedömer 
förvaltningen att skyldigheten för valnämnden att informera de registrerade är begränsad 
enligt DSF artikel 14.5 c. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 

Kontroll och räkning av påskrifter 
Som tidigare nämnts har kommunen en skyldighet att ta emot påskrifter och sedan 
genomföra en folkomröstning om de villkor som gäller för detta uppnås. 

Ett ytterligare anslag om 220 000 kr för valnämnden begärs för den inledande delen av 
arbetet med folkinitiativet, att kontrollera och räkna påskrifter. I den summan ingår fyra 
månaders arvode till valnämndens ordförande, två förberedande samt ett uppföljande 
sammanträde för valnämnden samt kostnad för förberedelser och genomförande av räkning 
och kontroll av namnunderskrifter för valnämnden och förvaltningen. Kostnaden föreslås 
bekostas ur kommunsstyrelens prioriterade medel. 

Eventuellt genomförande av folkomröstning 
Fullmäktige ska efter kontrollen ta ställning till om folkomröstning ska hållas med anledning 
av folkinitiativet. Om en folkomröstning inte kan hållas i samband med ett allmänt val innebär 
det att mycket av det grundarbete inför genomförandet av folkomröstningen som förbereds 
av den statliga valmyndigheterna Valmyndigheten och Länsstyrelsen nu istället är ett 
kommunalt ansvar, både praktiskt och ekonomiskt. Enligt förarbetena bör ett folkinitiativ leda 
till att en folkomröstning hålls inom skälig tid. Vad som kan utgöra skälig tid besvaras inte 
tydligt av förarbetena, men det framgår att det i vissa fall inte är möjligt att invänta nästa 
allmänna val. (Prop. 2009/10:80, s. 107) Förvaltningen bedömer att de allmänna valen 2022 
är allt för långt fram i tiden för att kunna samordnas med det nu aktuella folkinitiativet. 
Utgångspunkten är därför att ett folkinitiativ som väcks i denna fas av mandatperioden leder 
till att folkomröstningen måste hållas i kommunal regi. I detta läge kan bara en preliminär 
uppskattning av kostnaderna för folkomröstningen ges. Uppskattningen visar att det fortsatta 
genomförandet av folkomröstningen kostar 1 miljon kronor utöver kontrollen av påskrifterna. 

 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Förslag till reglemente till valnämnden om godkännande av påskrifter i folkinitiativ 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 

 
 
 
 

Lena Fransson 
Kommundirektör 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Kontrollen utesluter förvisso barn som har skrivit på folkinitiativet, men att så ska ske är 
lagstyrt. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 

 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 

Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Reglemente till valnämnden om godkännande av påskrifter i 
folkinitiativ 
Den rättsliga grunden för detta reglemente är kommunallagen (2017:725) 8 kap. 2 §. 
Reglementet upphör att gälla 2022-12-31. 

Kontrollen av namnpåskrifterna ska syfta till att utreda om minst 10 procent av de 
röstberättigade i Knivsta har undertecknat ett folkinitiativ (kvorum). 

Valnämnden ansvarar för granskningen av folkinitiativens påskrifter. 

Mottagande av folkinitiativ 
Folkinitiativets påskrifter ska avdelas och samlas så att folkomröstningsfrågan är likadan i 
varje samling. Samlingarna ska kontrolleras och räknas var för sig. 

En kontrollista ska inhämtas från invånarregistret första vardagen efter att initiativet 
lämnades in till kommunen, eller så snart det kan ske. Kontrollistan ska bestå av de 
folkbokförda i kommunen som var minst 18 år gamla på dagen när påskrifterna lämnades in 
till kommunen. 

Uppgift om antalet röstberättigade ska inhämtas. Uppgiften om röstberättigade ska avse 
månadsskiftet innan påskrifterna lämnades in. Valnämnden beslutar om vid vilken tid och på 
vilken plats kontroll och räkning ska ske. Räkningen är offentlig. 

Obligatorisk kontroll 
Förekommer en person på flera rader inom samma folkinitiativ stryks dubblettraderna. 

Alla påskrifter jämförs mot kontrollistan. Om det är sannolikt att påskriften är egenhändigt 
utförd och undertecknaren finns med i kontrollistan godkänns påskriften under förutsättning 
att villkoren under Krav på påskrifter har uppfyllts. 

Krav på påskrifter 
Kommunallagen 8 kap. 2 § 1 st. ställer följande krav på påskrifterna: 

Initiativet ska vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas 
egenhändiga namnteckningar, uppgifter om när namnteckningarna gjorts, 
namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser. 

Följande påskrifter godkänns inte: 

1. Personen saknas i kontrollistan 
2. Dubblettpåskrift 
3. Påskrift där någon av följande uppgifter saknas: 

a. Personnummer 
b. Egenhändig underskrift 
c. Namnförtydligande 
d. Adress 

4. När (datum) underskriften gjordes inte framgår 
5. Underskrifter på blankett eller lista som saknar omröstningsfråga 
6. Underskrifter som är äldre än sex månader, räknat från inlämningsdagen 
7. Strukna påskrifter, eller på annat sätt återtagna påskrifter 
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Valnämnden ska markera, och om det behövs beskriva, vilken brist som lett till 
underkännande av påskriften. Vid tvekan ska nämnden hellre godkänna påskriften än 
underkänna den. 

Granskningens avslutning 
Valnämnden ska för varje samling av påskrifter ange folkomröstningsfrågan samt 
sammanställa: 

• antal inlämnade påskrifter 
• antal granskade påskrifter 
• antal godkända påskrifter 
• antal underkända påskrifter 
• antal röstberättigade i kommunen 
 
Valnämndens sammanställning överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges 
presidium så snart det kan ske. 

Valnämnden ska lämna ett förslag till fullmäktige om hur fullmäktige ska besluta om kvorum 
för folkinitiativet har uppnåtts eller inte. Kommunstyrelsen ska ges tillfälle yttra sig över 
valnämndens förslag. 
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Handläggare 
Annegret Stackenström 
Titel 

Tjänsteskrivelse 
2019-11-07 

Diarienummer 
KS-2019/764 

   
 

Kommunstyrelsen 

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för Restaurang 
Kvarnen  
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2012:1622) bevilja Great 

Plate Catering AB, 559016-2722, Restaurang Kvarnen, genom Hellä Kautiainen, 660605-
9365, med serveringsställe Centrum för idrott och kultur (CIK), stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten gällande starköl, vin, spritdrycker och andra jästa 
alkoholdrycker på restaurangen, uteserveringen, teatern, mingelyta och sporthallen, 
(bokade slutna sällskap).  

 
Sammanfattning av ärendet 
Grate Plate Catering AB Restaurang Kvarnen, Hellä Kautiainen, med serveringsställe 
Centrum för Idrott och Kultur (CIK) ansöker om stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten gällande starköl, vin spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på 
restaurangen och uteserveringen, bokade slutna sällskap på teatern, mingelytan och 
sporthallen mellan kl 11.00 till 01.00. 
 
 
Bakgrund 
 
Utgångspunkten för tillståndsprövningen är att sökanden ska visa att denne är lämplig att 
bedriva alkoholservering i enlighet med alkohollagens bestämmelser. 
Sökanden har en gedigen erfarenhet av restaurangverksamhet och bedriver sedan 2017, 
säsongsöppen golfrestaurang på Vassunda golfklubb, med stadigvarande serveringstillstånd 
till allmänheten (KS-2017/168) oklanderligt. 
Härutöver har uppgifter inhämtats från Skatteverket, Polisen och Brandkåren Attunda.  
Av Skatteverkets yttrande framgår att Greate Plate Catering AB har F-skatt, är 
momsregistrerad och inte har någon skuld till Kronofogden för indrivning. 
Polismyndigheten har i sitt yttrande ingen erinran avseende den tilltänkta verksamheten eller 
det sökta serveringstillståndet.  Polismyndigheten har ej heller någon erinran avseende 
vandel personer med betydande inflytande i rörelsen (PBI). 
Brandkåren Attunda, poängterar vikten av ett systematiskt brandskyddsarbete, att inte 
överskrida max antal gäster som gäller för lokalen och påminner om att om gasol används i 
köket ska ansökan skickas till Brandkåren Attunda. 
Bedömning 
Utgångspunkten för bedömningen har varit att sökanden ska ha gjort sannolikt att denne 
kommer att driva serveringen i enlighet med alkohollagens bestämmelser. 
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Enligt 8 kap 12 § alkohollagen får serveringstillstånd endast meddelas den som visar att han 
eller hon med hänsyn till personliga och ekonomiska förhållanden samt 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. 
Under utredningen har ingenting framkommit som ifrågasätter sökandens lämplighet. 
Sökanden har tydligt visat att hon är lämplig att utöva verksamheten.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Great Plate Catering AB har erlagt avgiften för ansökan om serveringstillstånd till 
allmänheten och företaget kommer att debiteras årligen, en avgift för serveringstillståndet, 
baserat på omsättningen av alkoholhaltiga drycker samt en fast avgift för tillsyn.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Sökande 
Polisen 
Länsstyrelsen 
Folkhälsomyndigheten  
 
 

 
 
 
Lena Fransson 

kommundirektör 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej  X 

 
Förklara oavsett svar. 

 

Barn under 18 år serveras inte alkoholhaltiga drycker.  

 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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