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Betänkandet SOU 2021:95 – En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker (SOU 
2021:95)  

Kommunala alkohol- och tobakshandläggares förening, KAF-T (tidigare KAF) har tagit del av 
betänkandet ”En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker”, SOU 2021:95.  

Föreningens syfte är att bevaka frågor som rör alkohol- och tobakshandläggares yrkesutövning och 
medlemmarnas förutsättningar för att utföra sitt uppdrag. KAF-T’s yttrande kommer därför enbart 
att beröra den del av utredningen som behandlar förslag till utförande. 

KAF-T har i många år uppmärksammat berörda myndigheter på hur bland annat avsaknaden av 
tillämpningsstöd och utbildning för alkoholhandläggare, har gett utrymme för stora olikheter i 
tolkning och tillämpning av alkohollagen i landets kommuner. Inte sällan får alkoholpolitiken och 
lagens skyddssyfte stå åt sidan till förmån för näringslivsintressen och lokalpolitiska incitament. I KAF-
Ts nyligen sammanställda medlemsenkät om arbetsmiljö och säkerhet, svarade till exempel 32% av 
de deltagande alkoholhandläggarna, att de uppmanats att skriva fram ett beslut eller förslag till 
beslut som strider mot lagstiftningen, med hänvisning till kommunens näringsliv. 

Redan inför utredningen påtalade KAF-T vikten av att ett eventuellt regelverk för gårdsförsäljning 
tolkas och tillämpas rättssäkert och likartat över hela landet. Föreningen ville därför att utredningen 
skulle ge svar på frågan om detta är möjligt i nuvarande system för alkoholhandläggning, mot 
bakgrund av den problematik som både branschorganisationer och KAF-T har påtalat under en längre 
tid. 

I utredningen föreslås att gårdsförsäljningen blir tillståndspliktig och att tillståndsprövning och tillsyn 
åläggs kommunerna. På ett flertal ställen betonas vikten av att tillämpningen sker på ett likartat sätt i 
landets kommuner, inte minst för att säkerställa att gårdsförsäljningen inte blir en detaljhandelskanal 
och för att bibehålla en tydlig gränsdragning mot detaljhandelsmonopolet. 
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Utredaren medger att det befintliga systemet för kommunernas tillståndsprövning och tillsyn enligt 
alkohollagen har brister, men beaktar inte möjliga konsekvenser av att även placera ansvaret för 
prövning och tillsyn av gårdsförsäljningstillstånd där.  

I stället föreslår utredaren förtydliganden och bemyndiganden inom ramen för 
Folkhälsomyndighetens och Länsstyrelsernas uppdrag, som ska generera bland annat allmänna råd, 
tillämpningsstöd och utbildning för handläggarna. 

KAF-T, som i nästan 30 år verkat för förbättringar på området, delar inte utredarens bild av att man 
snabbt och enkelt kan lösa problemen, för att bereda väg och säkerställa en enhetlig och rättssäker 
tillämpning av bestämmelserna gällande gårdsförsäljning. 

KAF-T avstyrker därför den del av utredningen som föreslår att ansvar för tillståndsprövning och 
tillsyn av eventuell gårdsförsäljning åläggs kommunerna. 

Vad gäller utredningens innehåll i övrigt avstår KAF-T från att yttra sig. 
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