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Svar på motion från Lennart Ledin (L) och Mats El Kott (L)
om försök med gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker
Ärendebeskrivning
Lennart Ledin och Mats El Kott, båda (L), har föreslagit att Region Jämtland
Härjedalen ansöker hos regeringen om att under en period av tre år få bedriva
försök med en begränsad gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker enligt den
modell som skissas i motionen och att försöket löpande utvärderas för att ge
underlag för ett beslut om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker framdeles
permanent ska kunna tillåtas.
Försäljningen av alkoholdrycker till konsument i Sverige regeras i alkohollagen
(2010:1622). Försäljning spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker
till konsument benämns detaljhandel eller, om det sker för förtäring på stället,
servering.
Enligt den lagen är detaljhandel med alkohol förbehållet ett särskilt för ändamålet
bildat aktiebolag (detaljhandelsbolaget) som ska ägas av staten (Systembolaget).
För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker krävs
tillstånd av den kommun där serveringsstället är beläget. Alkohollagen medger inte
att regeringen får fatta beslut om undantag från lagen.
Något ansökningsförfarande om försöksverksamhet med gårdsförsäljning finns inte
utan förslaget innebär i praktiken en begäran hos regeringen om en ändring i
alkohollagstiftningen.
Enligt kommunallagen får en region själv ha hand om angelägenheter av allmänt
intresse som har anknytning till regionens område eller deras medlemmar.
Regionen får inte ha hand om sådana angelägenheter som enbart staten, en annan
kommun, ett annat landsting eller någon annan ska ha hand om. Regionen får driva
näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och syftar till att tillhandahålla
allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna.
Motionens förslag innebär att regeringen måste föreslå en lagändring för att den
tänkta försöksverksamheten ska kunna medges. Lagstiftning är en fråga för
regering och riksdag och faller således utanför regionens kompetens.
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Såsom förslaget är utformat, att Region Jämtland Härjedalen ansöker hos
regeringen om att under en period av tre år få bedriva försök med en begränsad
gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker, förutsätter såsom förslaget är formulerat
att Region Jämtland Härjedalen är den som bedriver tillverkningen och därmed ska
få tillåtelse att själv få sälja den egna produktionen till allmänheten. Tillverkning av
alkohol faller utanför den allmänna kompetensen för regionen och även utanför
kompetensen att bedriva näringsverksamhet.
Om Region Jämtland Härjedalen ska, för lokala producenter av alkohols räkning,
ansöka om försöksverksamhet med gårdsförsäljning, vilket kanske är
andemeningen i motionen, innebär förslaget att regionen utför en tjänst åt
producenterna. Att leverera en sådan tjänst faller också utanför regionens
kompetens.
Med hänsyn till det anförda finns det inte lagliga förutsättningar att anta motionen
utan den bör avslås.
Regionala utvecklingsnämnden behandlade ärendet 2018-02-20 § 33 och föreslår
regionfullmäktige
Motionen avslås.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.
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