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Halmstads kommuns yttrande över Socialdepartementets skrivelse - En
möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker (SOU
2021:95)
Halmstads kommun ställer sig positiv till förslaget, förutsatt att det inte står i konflikt med EU-rätten.
Överväganden
Förslaget ger en möjlighet för våra lokala mindre dryckesproducenter att utveckla besöksverksamhet
vilket ger fler reseanledningar och köpbara upplevelser i Halmstad året runt vilket ligger i linje med
både Halmstads och Hallands besöksnäringsstrategi.
Förslaget skulle stärka besöksnäringen generellt men också sätta mer fokus på det lokala. De småskaliga
dryckesproducenterna skulle stärkas och deras paketerade upplevelser bli mer attraktiva. Beslutet skulle
även kunna främja och agera morot för produktutveckling vilket skulle skapa nya upplevelser och fler
reseanledningar utan att fokus hamnar på själva alkoholförsäljningen. Det skulle även kunna öka
omsättningen hos våra småskaliga producenter vilket kan leda till fler i arbete.
Tillståndshanteringen som föreslås kommer kräva både utbildningsinsatser och utökning av
kommunens personal. Utredningen föreslår att uppgifterna fullt ut ska finansieras genom avgifter som
betalas av den som avser att bedriva gårdsförsäljning. Idag är tillståndsverksamheten enligt alkohollagen
inte fullt ut finansierade av avgifter utan till viss del skattefinansierad. Ett eventuellt kommande angivet
krav på att kommunens kostnader fullt ut ska finansieras genom avgifter kommer i så fall, enligt
likabehandlingsprincipen, leda till ökade kostnader för samtliga tillståndshavare, inte enskilt dem som
söker gårdsförsäljningstillstånd.
Halmstads kommun delar utredningens ställningstagande om att förslaget innebär en ökning av
totalkonsumtion. En ökad totalkonsumtion av alkohol generellt medför att antalet medicinska och
sociala skadeverkningar ökar.
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För Halmstads kommun

Jonas Bergman, kommunstyrelsens ordförande

Anna Wallefors, t f kommundirektör
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