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Remissvar - En möjlighet till småskalig
gårdsförsäljning av alkoholdrycker
Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Det gör myndigheten
genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och attraktiva regionala
miljöer där företag utvecklas. Myndigheten har en särskild roll som ansvarig för
regional utvecklings- och samordnad landsbygdspolitik. Tillväxtverket har i uppdrag
att genomföra ett antal åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin för att uppnå dess
mål om ökad livsmedelsproduktion som är hållbar och konkurrenskraftig och
därigenom skapar sysselsättning i hela landet. Vi är ansvarig myndighet för
riksintresse industriell produktion och för frågor inom turism och besöksnäring. Vårt
arbete syftar till att stärka sambanden mellan näringslivsutveckling,
samhällsplanering och hållbar regional utveckling.
Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Sammanfattning

Tillväxtverket ser positivt på förslaget om en tillåten gårdsförsäljning av
alkoholhaltiga drycker, i syfte att underlätta, stimulera och förenkla för företag
att starta och utveckla sina verksamheter i hela landet. Förslaget ligger väl i linje
och främjar målen i såväl den sammanhållna landsbygdspolitiken, den nationella
strategin för hållbar utveckling i hela landet och den nationella
livsmedelsstrategin. Förslaget bidrar även till regeringens vision om att Sverige
ska ha en hållbar turism och en hållbar och konkurrenskraftig besöksnäring som
växer och bidrar till sysselsättning och attraktiva platser för besökare, boende,
företag och investeringar i hela landet. Däremot anser vi, precis som branscherna
lyfter, att förslagen som sådana är begränsande och bör fokusera på att främja
företagande och utveckla besöksnäringen i ett bredare perspektiv.

Vi ser också risker i att den omfattande reglering som följer med förslaget
kommer att innebära ökade kostnader och ställa stora krav på kapacitet för
kontrollerande myndigheter, i många fall små kommuner. Tillväxtverkets
erfarenheter visar att många kommuner redan lider av kapacitetsbrist när det
gäller kontroll- och tillsynsverksamhet.

Tillväxtverket arbetar även för att förenkla för företag, genom att verka för att
företagens kostnader till följd av regler och myndighetskontakter ska minska.
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Regeltillämpning och myndighetskontakter är en stor utmaning i synnerhet för
små företag med lägre administrativ kapacitet och en större känslighet för
kostnadsförändringar. Det råder dessutom olikheter i regeltillämpning över
landet. Tillväxtverket föreslår att standardiserade, digitala lösningar tas fram
utifrån företagens förutsättningar och behov, för att hålla tidsåtgången för
administration och kostnaden till följd av regler så låg som möjligt. Ett ytterligare
förslag skulle kunna vara att tillåta en efterhandsdebitering av kommunens
tillsynsavgifter, för en ökad tydlighet kring avgifterna och vad de avser.
Tillväxtverket vill framhålla vikten av att redan nu planera för utvärdering av de
föreslagna reglerna, för att säkerställa att de i högre utsträckning uppnår sitt
syfte till lägsta möjliga kostnad för berörda.

Beslut i detta ärende har fattats av Avdelningschef Tim Brooks. Ellen Anker-Kofoed har
varit föredragande. I handläggningen har också Marie Gyllenberg, Per Johansson och
Katarina Porko deltagit.
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