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Yttrande från Tanums kommun över remiss av
betänkandet En möjlighet till småskalig
gårdsförsäljning av alkoholdrycker (SOU 2021:95)
Enligt kommunstyrelsens beslut §118 från den 1 juni 2022 lämnar Tanums
kommun följande yttrande:
Tanums kommun framhåller att det är viktigt med balans mellan den
restriktiva alkoholpolitiken och allmänhetens intresse.
Småskalig dryckestillverkning är en relativt ny bransch i näringslivet.
Framförallt i mindre kommuner med landsbygd och besöksnäring kan
möjligheten till gårdsförsäljning vara en central aspekt vid val av etablering
av en verksamhet. Att kunna sälja sina produkter skulle också öka
kundupplevelsen.
Kravet på studiebesök eller föreläsning i anslutning till försäljningen
upplevs som subjektivt. Tanums kommun anser att kravet på studiebesök
eller föreläsning ska tas bort helt. Om inte kravet tas bort helt bör det ändras
eller förtydligas så att det tydligt framgår vad som menas med studiebesök
eller föreläsning. Eventuella krav får inte vara så omfattande att de påverkar
näringsidkarens möjlighet till avans vid försäljningen.
Frågan om EU-rättsliga förutsättningar faller utanför kommunens område
och Tanums kommun avstår därför i övrigt från att yttra sig i de frågorna.
I övrigt har Tanums kommun inga synpunkter på remissen
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Svar på remiss betänkandet En möjlighet till småskalig
gårdsförsäljning av alkoholdrycker (SOU 2021:95)
Paragraf KS § 118

Ärendenummer KS 2022/0103-745

Sammanfattning av ärendet
Tanums kommun är en av de utvalda kommuner som har fått betänkandet
”En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker” från
Regeringskansliet på remiss. Sista svarsdag är den 10 juni. Remissen
handlar om det ska vara möjligt med gårdsförsäljning för småskaliga
dryckestillverkare. Förslaget utgår från att det även fortsättningsvis ska
finnas en balans mellan Sveriges restriktiva alkoholpolitik och servicen till
invånarna. Vidare hanteras de EU-rättsliga frågeställningarna i remissen
Tanums kommun lämnar följande yttrande gällande remissen om småskalig
gårdsförsäljning:
Tanums kommun framhåller att det är viktigt med balans mellan den
restriktiva alkoholpolitiken och allmänhetens intresse.
Småskalig dryckestillverkning är en relativt ny bransch i näringslivet.
Framförallt i mindre kommuner med landsbygd och besöksnäring kan
möjligheten till gårdsförsäljning vara en central aspekt vid val av etablering
av en verksamhet. Att kunna sälja sina produkter skulle också öka
kundupplevelsen.
Kravet på studiebesök eller föreläsning i anslutning till försäljningen
upplevs som subjektivt. Tanums kommun anser att kravet på studiebesök
eller föreläsning ska tas bort helt. Om inte kravet tas bort helt bör det ändras
eller förtydligas så att det tydligt framgår vad som menas med studiebesök
eller föreläsning. Eventuella krav får inte vara så omfattande att de påverkar
näringsidkarens möjlighet till avans vid försäljningen.
Frågan om EU-rättsliga förutsättningar faller utanför kommunens område
och Tanums kommun avstår därför i övrigt från att yttra sig i de frågorna.
I övrigt har Tanums kommun inga synpunkter på remissen
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Betänkandet ”En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av
alkoholdrycker”
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Yrkanden
Roger Wallentin (C), Hans Schub (M) , Christian Haneson (L) föreslår bifall
till beredningsförslaget.
Louise Thunström (S) föreslår bifall till remissen i helhet och anser därmed
att kommunens yttrande om slopande av kravet på studiebesök eller
föreläsning tas bort
Beslutsgång
Ordförande frågar på beredningsförslaget och Louise Thunströms förslag
var för sig och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
beredningsförslaget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslag till yttrande och översända det som svar på remissen
Reservationer
Louise Thunström (S), Ingrid Almqvist (S) och Karin Liljengård
(S) reserverar sig muntligen mot beslutet.
Beslutet skickas till
Regeringskansliet
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