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

Ljusdals kommuns remissvar: 
Ljusdals kommun är en av de utvalda remissinstanserna när det gäller 
betänkandet En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker 
(SOU 2021:95).  
 
Ljusdals kommun ställer sig positiv till förslaget i sin helhet och vill särskilt 
belysa de ökade möjligheter för kommunens lokala alkoholproducenter som 
förslaget innebär. Vi anser att måltids- och dryckesturism har potential att 
skapa fler arbetstillfällen på landsbygden generellt och i Norrland specifikt. 
Ljusdals kommun har dock ett par påpekanden och invändningar:  
 
• Kravet på småskalighet och oberoende är kontraproduktivt och skulle 

leda till att framgångsrika alkoholproducenter får ett incitament att inte 
expandera och fungerar tillväxthämmande.  

• Prövning och tillsyn bör inte åläggas kommunerna utan att extra resurser 
och kunskapsstöd tillkommer.  

Avseende Ljusdals kommuns invändningar mot att prövning och tillsyn 
åläggs kommunerna i detta förslag så framgår det inte av utredningen hur 
detta skulle kunna genomföras på ett rättssäkert och över landet likartat sätt.  
 
Vi anser vidare att skillnaden i tillsyn och kontroller mellan servering och 
försäljning är för stor. Med det åsyftas att kommunens tillsynsansvar idag 
gäller för försäljning där förtäring sker på stället (servering) och är något helt 
annat än den tillsyn som behövs för försäljning av alkoholdrycker 
(detaljhandel) i den mängd som utredningen föreslår.   
 
Ljusdals kommun har vidare beaktat förslaget utifrån besöksnärings- och 
näringslivsperspektivet och i samtal med lokala alkoholproducenter och 
företagare. Grundinställningen är att måltids- och dryckesturism skulle 
kunna bidra till ökade besöksflöden och bättre förutsättningar för lokala 
producenter. Därför är förslaget om tillåtelse av gårdsförsäljning av alkohol 
positivt, men vissa detaljer skulle hämma tillväxt för våra existerande 
producenter.  
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Kravet på småskalighet och oberoende är kontraproduktivt och skulle leda 
till att framgångsrika alkoholproducenter får ett incitament att inte expandera 
och fungerar tillväxthämmande. Företag på landsbygden får det svårare att 
utveckla just den besöksverksamhet som förslaget lägger fram som åtråvärt. 
Den föreslagna begränsningen i inköpsvolym torde räcka som begränsande 
faktor för att inte äventyra folkhälsan. 
 
 
 
Marit Holmstrand 
Kommunstyrelsens ordförande  
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Kommunchef  
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