
 REMISSVAR 1 
 

Svenska Psykiatriska Föreningen  Tfn: 060-17 04 00 
c/o Bron Innovation AB 
Storgatan 73 
852 30 Sundsvall 

 
Datum   Er Referens  
2022-05-25  SOU 2021:95 
 
Mottagare  Vår Referens 
Socialdepartementet SPF2022:08 

 
Betänkandet/Remissen: ”	En	möjlighet	till	småskalig	gårdsförsäljning	av	
alkoholdrycker” (SOU 2021:95) 
 
Svenska Psykiatriska Föreningen (SPF) tackar Socialdepartementet för möjligheten att lämna 
synpunkter till remissen. 
 

• Vi välkomnar utredningens utgångspunkt till en ansvarsfull och restriktiv alkoholpolitik. Alla 
förändringar som ökar tillgängligheten till alkohol såsom pris, antal försäljningsställen och 
närhet till konsumenter, öppettider och åldersgräns, leder till en ökad total alkoholkonsumtion. 
Högre alkoholkonsumtion har en negativ effekt till folkhälsan med ett direkt samband till 
försämrad psykisk och fysisk hälsa. 

 
• SPF anser att remissens benämning ”gårdsförsäljning” och dess bruk i författningen är 

missledande. Remissen ställer inte krav att alkohol skall tillverkas i en gård. Enligt 
utredningen kan det lika väl vara ett stadsnära eller centralt bryggeri eller destilleri, som får 
tillstånd att sälja egenproducerad alkohol på tillverkningsstället. En ärligare och mer 
rättvisande benämning torde heta: ”försäljning av närproducerad alkohol”. 

 
• Vi stödjer förslaget att alkohol får säljas bara i en begränsad mängd på en tillverkningsplats. 

Kravet att bara de tillverkare som har tillstånd får sälja enbart i samband med betalat 
studiebesök eller föreläsning är fin idé men kommer troligen svårt att leva ut. Om tillverkare 
tex annonserar studiebesök där priset inkluderar dryck och annat. Man skulle också önska att 
den obligatoriska föreläsningen också handlar om negativa konsekvenser för hälsan och 
samhället och hur skulle man kunna ta sig ur alkoholberoendet, i linje med den 
tilläggsinformation om hälsorisker, som finns tryckt vid reklam i dagstidningar eller på 
cigarettpaketen 

 
• Utredningen har inte tillräckligt granskat alkoholförsäljning samt förtäring och dess relation 

till bilkörning och konsekvenser i trafiken, i samband med ”gårdsbesöken”. 
Trafiksäkerhetsaspekten är negligerad. 

 
• Utredningen har inte beaktat aspekter kring hur större bolag skulle kunna inympa sina 

produkter till dotterbolag som i sin tur genomför försäljningen under förespeglingen 
”gårdsförsäljning”.  

 
• Slutligen anser SPF att viktigt att en framtida reglering av gårdsförsäljning skall genomföras i 

linje med nuvarande restriktiva alkoholpolitiken, samt säkerställas att den befrämjar den 
övergripande svenska folkhälsopolitiken. 
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