
 

    2011-06-15 

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva 

Stortorget 7, 1 tr, 111 29 STOCKHOLM |  Telefon 08-24 13 50  |  Telefax 08-24 28 05 

www.helasverige.se  |  info@helasverige.se 

Socialdepartementet 

103 33 Stockholm 

 

 

 

Yttrande över delbetänkande Gårdsförsäljning (SOU 2010:98) 

 

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har beretts tillfälle att avlämna yttrande över 

delbetänkande Gårdsförsäljning (SOU 2010:98). 

 

Hela Sverige ska leva har cirka 5 000 lokala utvecklingsgrupper och 44 organisationer, de flesta 

landsomfattande, som medlemmar. Vi arbetar för lokal utveckling över hela Sverige. 

 

Vi tillstyrker utredningens förslag i huvudsak, men har vissa synpunkter på utformningen. 

 

Förslaget går utöver det ursprungliga syftet, nämligen att stimulera småföretagandet på 

landsbygden och stärka dennas attraktivitet och därmed bidra till landsbygdens utveckling. 

 

Försäljning direkt från vingårdar eller bryggerier gynnar småskalig utveckling på landsbygden 

genom kompletterande inkomster och fler arbetstillfällen. En viktig del i turismen och 

besöksnäringen är att erbjuda olika upplevelser, exempelvis kopplat till måltider. Även 

möjlighet att köpa med sig någon flaska gårdsproducerad dryck som ett minne ger ett mervärde 

för besökarna.  

 

Vi anser att gårdsförsäljningen ska bedrivas på landsbygden och med gårdens egna produkter, 

samt därmed kopplas till tillverkningsstället. Särskilt tillstånd ska krävas för tillverkning och 

försäljning samt att tillåten försäljningsmängd per person starkt begränsas. 

 

Vi anser att svensk alkoholpolitik ska fortsätta att värna om folkhälsan och Systembolaget. Den 

okontrollerbara och illegala försäljningen av införd billig alkohol utgör, till skillnad från 

gårdsförsäljningen, ett hot mot folkhälsan och ska stoppas. 

 

Förslaget öppnar för etablering av storföretag i statsmiljön där den lokala produktionen utgör en 

mycket liten del av sortimentet. Det är ingen önskvärd utveckling, men sannolikt inte något som 

kommer att få nämnvärd omfattning. 

 

Vi anser att om utredningens förslag genomförs, bör det ske som ett tidsbegränsat försök under 

fem år. Uppstår effekter som inte ligger i linje med folkhälsan och som äventyrar monopolet bör 

verksamheten omprövas. 

 
 

 



 

 

 

Hela Sverige ska levas medlemsorganisation Våra Gårdar, som är riksföreningen för 

nykterhetsrörelsens allmänna samlingslokaler, har av alkoholpolitiska skäl en annan åsikt om 

gårdsförsäljningen och stödjer inte detta yttrande. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Karl-Erik Nilsson  Inez Abrahamzon 

Ordförande   Ordförande 

 

Staffan Bond 

Verksamhetschef 
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