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Eskilstuna kommuns yttrande över SOU 2021:95 
 
Eskilstuna kommun ställer sig positiva till förslaget med småskalig gårdsförsäljning av 
alkoholdrycker. Förslaget är genomarbetat och har gjorts med regeringens 
målsättningar om förbättrad folkhälsa som perspektiv. Den konsekvensanalys som har 
genomförts pekar på en liten ökning i konsumtion samt eventuella skador orsakade av 
alkohol. Eskilstuna har en lokal målsättning, som utgår från en nationell målsättning, 
om att minska skador och tillgänglighet av alkohol. Beräkningen i konsekvensanalysen 
bedöms kunna gå emot denna målsättning.  

  
Ett viktigt perspektiv som framhävs av propositionen för en ny ANDTS-strategi i 
Sverige samt av barnkonvention är att barn ska skyddas från alkohol, både utifrån ett 
anhörigperspektiv och ett konsumtionsperspektiv. Vuxna har nu ytterligare ett sätt att 
konsumera och köpa hem alkohol och det är oklart om det kan öka konsumtionen hos 
föräldrar i en utsträckning som får deras barn att uppleva negativa känslor. 

 
Utifrån ett folkhälsoperspektiv är det dock också viktigt med ett näringsliv som gynnar 
människors välbefinnande. Utredningen föreslår att försäljningen enbart får ske via 
bryggerier och liknande som genomför utbildningar i form av exempelvis en guidad 
tur, vilket inte är samma sak som konstant försäljning av alkohol. Detta innebär att det 
blir omständligare att köpa alkoholen via gårdsförsäljningen. 

  
Eskilstuna kommun anser att näringslivet kan gynnas av förslaget vilket skapar 
förutsättningar för fler jobb, fler besöksnäringar och en mer attraktiv landsbygd. Dock 
är det av stor vikt att följa upp och utvärdera hur det genomförs och vilka 
konsekvenser som faktiskt uppstår.  
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§ 154 
Svar på remiss - En möjlighet till småskalig 
gårdsförsäljning av alkoholdrycker (SOU 2021:95) 
(KSKF/2022:44) 

Beslut 
1. Kommunledningskontorets förslag till yttrande över SOU 2021:95 antas som 

Eskilstuna kommuns yttrande. 

Deltar ej 
Sarita Hotti (S), Mikael Edlund (S), Marie Svensson (S) och Majo Brostedt (S) deltar ej 
i beslutet. 

Reservation 
Maria Forsberg (V) och Maria Chergui (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet (bilaga 
A). 

Ärendebeskrivning 
Eskilstuna kommun har fått möjlighet att yttra sig över SOU 2021:95 – En möjlighet 
till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker. Yttrandet ska ha inkommit till 
Socialdepartementet senast den 10 juni 2022. Utredningens övergripande uppdrag har 
varit att utreda om och i så fall hur gårdsförsäljning av alkoholdrycker kan införas i 
Sverige, under förutsättning att Systembolagets monopol säkras. En konsekvensanalys, 
som bland annat bygger på branschanalyser och folkhälsoskattningar, har gjorts.  
 
Utredningen föreslår att det ska krävas tillstånd från kommunen för att få bedriva 
gårdsförsäljning. I övrigt föreslås alkohollagens generella regler om försäljning gälla. 
Utredningen bedömer att en förutsättning för reformens förenlighet med EU-rätten är 
dels att gårdsförsäljningens omfattning är mycket begränsad, dels att den inte medför 
några negativa folkhälsokonsekvenser, exempelvis till följd av en märkbar ökning av 
alkoholkonsumtionen. Utredningen föreslår därför att regleringen i ett första steg bör 
vara tidsbegränsad och gälla i sex år från ikraftträdandet. I god tid innan upphävandet 
bör reformen utvärderas. Den utvärderingen bör sedan ligga till grund för beslut om 
regleringen ska förlängas, göras permanent, ändras eller slopas. 
 
Ärendet har remitterats till socialnämnden samt Eskilstuna kommunföretag AB. 
Socialnämnden ställer sig försiktigt positiva till förslaget, socialnämnden anser att 
näringslivet och innevånare kan gynnas av förslaget men lyfter samtidigt utmaning 
med ytterligare möjligheter till att konsumera alkohol utifrån folkhälso- och 
barnperspektiv. 
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Eskilstuna kommunföretag AB instämmer i yttrande från helägda bolaget Destination 
Eskilstuna AB. Destination Eskilstuna AB är positiva till förslaget och har inga 
invändningar. 
 
Kommunledningskontoret instämmer i socialnämndens och Eskilstuna 
kommunföretag AB:s yttrande. Förslaget torde ge förbättrade möjligheter för 
näringslivet att skapa fler besöksanledningar i Eskilstuna som leder till fler jobb men 
det är viktigt med utvärdering för att se vilka konsekvenser det ger även utifrån 
folkhälso- och barnperspektiv. 

Yrkanden 
Jimmy Jansson (S), Göran Gredfors (M), Stefan Krstic (L), Arne Jonsson (C), Jari 
Puustinen (M) och Mikael Nygren (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets 
förslag. 
 
Maria Forsberg (V) yrkar med stöd av Maria Chergui (V) avslag på 
kommunledningskontorets förslag och yrkar i stället bifall på eget förslag till yttrande 
innebärande att Eskilstuna kommun ställer sig negativ till förslaget med småskalig 
gårdsförsäljning av alkoholdrycker (yrkandet redovisas i sin helhet i bilaga B). 
 
Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och avslag på 
Maria Forsbergs (V) med fleras bifallsyrkande till Vänsterpartiets förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut 

• Jimmy Janssons (S) med fleras bifallsyrkande till kommunledningskontorets 
förslag. 

• Maria Forsbergs (V) med fleras bifallsyrkande till Vänsterpartiets förslag. 
 

Ordföranden föreslår att förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner 
propositionsordningen. 
 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla 
kommunledningskontorets förslag. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Socialdepartementet 
Socialnämnden 
Eskilstuna Kommunföretag AB 
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