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Kopia till 

Individ- och familjenämnden 
Miljö- och konsumentnämnden              
 

Kommunstyrelsen 

 

Svar på Motion från (M) - Ansök om att bli försöksområde för 
gårdsförsäljning 

Förslag till beslut  
Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionen avslås.       

 

Ärendebeskrivning 
Anna Hard af Segerstad (M), Stefan Lindh (M) och Enes Bilalovic (M)  har i 
en motion med rubriken Motion från (M) - Ansök om att bli försöksområde 
för gårdsförsäljning föreslagit att Västerås stad ansöker hos regeringen att få 
bli försöksområde för gårdsförsäljning av vin och öl i tre år. 

Kommunfullmäktige har den 7 september 2017 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till Individ- och familjenämnden och Miljö- och 
konsumentnämnden. 

Individ- och familjenämnden och Miljö- och konsumentnämnden har 
inkommit med remissvar.  

Individ- och familjenämnden har inkommit med i huvudsak följande 
synpunkter: gårdsförsäljning av alkohol inte är förenlig med det svenska 
alkoholmonopolet. Om Västerås ska kunna bli försöksområde för 
gårdsförsäljning av vin och öl behöver lagstiftningen förändras. 

Miljö- och konsumentnämnden konstaterar i sitt yttrande att de inte har 
tillsynsansvar enligt alkohollagen och har därmed inte heller några 
synpunkter på motionen. 

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås mot bakgrund av att 
gårdsförsäljning strider mot nuvarande svensk lagstiftning. Gårdsförsäljning 
av alkohol är inte förenligt med Alkohollagen (5 kap. 1-2 §§) som uppger att 
endast det statliga detaljhandelsbolaget får bedriva detaljhandel med alkohol. 
Så länge lagstiftningen inte ändras så har vi inte lagliga förutsättningar att bli 
försöksområde för gårdsförsäljning.    
 

Juridisk bedömning 
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen.  
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Motionen har prövats av stadens jurister som bedömer att den inte är förenlig 
med svensk lagstiftning.  

Hållbar utveckling 
Kommunfullmäktige antog i maj 2017 en Policy för alkohol, narkotika, 
dopning och tobaksprevention som gäller 2017-2021. I denna slås det fast att 
”Användningen av alkohol-, narkotika-, dopningspreparat och tobak är nära 
förknippat med flera fysiska, psykiska och sociala konsekvenser. Förutom 
olika former av medicinska skadeverkningar och sjukdomar orsakar medlen 
även överdödlighet, olyckor, social utslagning, brott, misshandel, familje- 
och relationsproblem.”. 

Som ett av målen i policyn anges ett av målområdena vara ”Tillgång till 
alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska”. Ur ett socialt 
hållbarhetsperspektiv är gårdsförsäljning av alkohol inte förenligt med 
stadens policy gällande alkohol, narkotika, dopning och tobaksprevention. 
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§ 348 Dnr IFN 2017/00486-1.7.1 

Motion från (M) Ansök om att bli försöksområde för 
gårdsförsäljning 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner yttrandet och överlämnar det till 

kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Moderaterna föreslår att Västerås stad ansöker hos regeringen om att få bli 

försöksområde av vin och öl i tre år. 

Gårdsförsäljning av alkohol inte är förenlig med det svenska 

alkoholmonopolet. Om Västerås ska kunna bli försöksområde för 

gårdsförsäljning av vin och öl behöver lagstiftningen förändras.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.   

 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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Ansök om att blir försöksområde för gårdsförsäljning– Motion från Moderaterna 

 

Kommunstyrelsen har remitterat rubricerad remiss för yttrande till Individ- och 

familjenämnden. 

 

Moderaterna föreslår att Västerås stad ansöker hos regeringen om att få bli 

försöksområde av vin och öl i tre år. 

 

Yttrande 

Frågan om gårdsförsäljning har nyligen hanterats av Socialdepartementet, 

Socialminister Annika Strandhäll, efter en motion till riksdagen från Moderaterna. 

Motionen föreslog att Skåne skulle bli en försöksregion för gårdsförsäljning. Av svaret 

från Socialdepartementet den 19 juli 2017,Dnr S2017/03961 FS, framgår bland annat 

följande: 

- Det saknas lagliga förutsättningar för att låta Skåne bli en försöksregion för 

gårdsförsäljning. 

- Frågan om gårdsförsäljning handlar inte bara om begränsad försäljning av 

alkoholdrycker tillverkade på svenska gårdar utan om en verksamhet som kan 

omfatta såväl landsbygd som storstad samt svenska som utländska aktörer. 

- Den svenska alkoholpolitiken har som främsta syfte att skydda folkhälsan. I 

Sverige ska det inte finnas några ekonomiska intressen i detaljhandelsled som 

kan bidra till ökad försäljning och därmed öka alkoholkonsumtion - den s.k. 

desintresseringsprincipen som det svenska detaljhandelsmonopolet vilar på. 

EU-domstolen har erkänt desintresseringsprincipens betydelse för att värna de 

intressen som ligger till grund för detta monopol.  

- Ny forskning visar att detaljhandelsmonopolet räddar cirka 1 300 liv om året 

och innebär att cirka 20 000 sjukhusvistelser kan undvikas jämfört om alkohol 

skulle säljas i dagligvaruhandeln. Det är av det skälet som det svenska 

detaljhandelsmonopolet ska värnas. 

 

Sammantaget konstaterar förvaltningen att gårdsförsäljning av alkohol inte är förenlig 

med det svenska alkoholmonopolet. Om Västerås ska kunna bli försöksområde för 

gårdsförsäljning av vin och öl behöver lagstiftningen förändras.  
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Sociala nämndernas förvaltning 

Karin Bodlund/Magnus Edström 

    



Från: miljo-konsumentnamnden@vasteras.se 
Skickat: den 27 juni 2018 08:41 
Till: Kommunstyrelsen Myndighetsbrevlåda 
Ämne: Svar på remiss, ert Dnr 2017/01671, Motion från (M) - Ansök om att bli 

försöksområde för gårdsförsäljning 
 
Hej, 
 
Miljö- och konsumentnämnden har fått ”Remiss - Motion från (M) - Ansök om att bli försöksområde för 
gårdsförsäljning” för yttrande med sista svarsdatum till kommunstyrelsen@vasteras.se den 27 juni 2018.  
 
Motionen handlar om att ansöka hos regeringen om att få bli lokalt försöksområde för gårdsförsäljning 
av alkohol. Miljö- och konsumentnämnden har inte tillsynsansvar enligt alkohollagen och har därmed 
inte heller några synpunkter på motionen. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Ulrika Wahlström 
Enhetschef 
Västerås stad 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 
721 87 Västerås 
 
Telefon direkt: 021-39 13 22 
Telefon Kontaktcenter: 021-39 00 00 
ulrika.wahlstrom@vasteras.se 
miljo-halsoskyddsforvaltningen@vasteras.se 
Besöksadress: Port-Anders gata 3, ingång T3 www.vasteras.se 
 
 
 
Aktuella handlingar för ärende 201800043, Motion från (M) - Ansök om att bli försöksområde för 
gårdsförsäljning är åtkomliga via följande länkar 
 
Remissbrev - Motion från (M) - Ansök om att 
https://ciceron.vasteras.se/CiceronDOA/S.aspx?requestedUrl=DocumentProperties.aspx&DocumentId=1
810357&typeOfDocument=A&diarie=MOKN 
 
 
Länk till ärendet: 
https://ciceron.vasteras.se/CiceronDOA/S.aspx?requestedUrl=FolderProperties.aspx&DiarieNr=2018000
43&diarie=MOKN 
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