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MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT ÄLVSBYN SKA GÅ MED I 
KROGAR MOT KNARK (KMK) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avslå förslag att gå med i nätverket Krogar Mot Knark.   
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tommy Lindgren har lämnat in ett medborgarförslag om att Älvsbyn ska gå 
med i Krogar mot Knark (KMK), enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 27 april 2015, § 22, att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast den 30 november 2015. 
_____ 
 
Enhetschef Arbete och Integration Mikael Olofsson har yttrat sig i ärendet. 
 
Älvsbyns krögare har framfört önskemål om att kommunen ansluter sig till 
det nationella nätverket Krogar Mot Knark (KMK). Ett medborgarförslag har 
även kommit in med detta förslag. 

Att gå med i nätverket, samordna och organisera arbetet, samt erbjuda utbild-
ning till krögare bedöms inte kunna genomföras med befintliga personella 
resurser på Arbete och integration. En möjlighet skulle kunna vara att utöka 
innehållet och omfattningen på tjänsteköpet av alkoholhandläggning från 
Piteå kommun där samma personer också samordnar KMK i Piteå.  

Alkoholhandläggarna Älvsbyn/Piteå har emellertid informerat om att kon-
ceptet ”Krogar mot knark” är på väg att göras om så de ser ingen möjlighet 
att i nuläget starta upp något i Älvsbyn.  

Det förefaller sammantaget vara klokt att avvakta och se vad som händer på 
området. Förslag till beslut blir därför att i nuläget inte gå med i KMK. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 27 april 2015, § 22 
Kommunstyrelsens protokoll 9 november, § 103 
 
Förslag till beslut 



 

 

Kommunstyrelsen beslutar att inte gå med i det nationella nätverket Krogar 
Mot Knark. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå förslag att gå med i nätverket Krogar Mot Knark.   
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kom-
munfullmäktige bifaller. 
_____ 
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