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[Remissvar SOU 2021:95 En möjlighet till småskalig 
gårdsförsäljning av alkoholdrycker] 
 

Beskrivning av ärendet 

Härnösands kommun tackar för möjligheten att yttra sig över 
gårdsförsäljningsutredningens betänkande. 
Utifrån nedan synpunkter ställer sig Härnösands kommun bakom 
utredningens förslag. 
 

Övergripande synpunkter 

På grund av kommunernas åtaganden, uppgifter och perspektiv  
är frågan av ett införande enligt betänkandet inte helt okomplicerad. 
Härnösands kommun vill därför, utifrån kommittédirektivet, framhäva vikten 
av grundförutsättningarna: 
 

- Att systembolagets monopol säkras 
- Att förslaget inte medför försämrad folkhälsa 

 
Härnösands kommun anser, främst utifrån folkhälsoperspektivet och i 
enlighet med utredningens förslag, att regleringen i ett första steg bör gälla 
under en begränsad tid (6 år) för att utvärdera reformen inför ett nytt beslut. 
 
Vidare anser vi liksom förslaget, att det ska krävas tillstånd från kommunen 
för att bedriva gårdsförsäljning samt att de ökade kostnaderna för avgifter 
gällande prövning, tillstånd samt tillsyn, ska betalas av den som avser att 
bedriva gårdsförsäljning.  
 

Tillväxt, sysselsättning och levande landsbygd 
 
Härnösands kommun anser att förslaget skulle stärka landsbygdens 
utveckling och hela besöksnäringens konkurrenskraft. Införandet skulle 
sannolikt även bidra till produktutveckling samt skapa fler arbetstillfällen 
inom dryckesbranschen då möjligheterna till kompletterande inkomster för 
företagen ökar.  
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I utredningsdirektivet finns skrivet ”att gårdsförsäljning av alkoholdrycker är 
också efterfrågat som ett steg i att utveckla lokal besöksnäring och 
måltidsturism”. Till detta kopplas även regeringens satsning för en levande 
och växande landsbygd där man ska kunna leva, bo och arbeta i alla delar av 
landet. 
 
I Härnösand och Västernorrland ökar antalet företag som producerar 
alkoholdrycker och länet blir alltmer framstående inom dryckesbranschen. 
Genom drivna, ansvarstagande och professionella entreprenörer så har 
destinationer i destinationen utvecklats vilket genererar besökare till 
landsbygden året runt. 
 
Några av dessa företag som är utvecklade i och bedriver verksamhet i 
Härnösand och regionen kommer dock inte att innefattas av utredningens 
förslag då de överskrider den produktionsvolym vilken angetts som högsta 
nivå för att bedriva småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker. 
Utredningen bör därför ytterligare se över föreslaget tak avseende 
produktionsvolym. 
 
Utredningens EU-rättsliga överväganden och slutsatser 
 
Härnösands kommun avstår att uttala sig i denna del.  
   
 
Härnösand den 31 maj 2022 
 
 
Andreas Sjölander    
Kommunstyrelsens ordförande   
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