SVL valenkät 2022

Parti

Fråga 1. Behöver den svensk alkoholpolitiken förändras
/ utvecklas?

Liberalerna

Ja den bör utvecklas. Det behövs en genomgång av alkohollagen för att
undanröja onödiga hinder för seriösa näringsidkare utan att skyddet för
människors hälsa åsidosätts. Pålitlig alkoholpolitik är även en trygghetsfråga och
restauranger och uteställen måste vara ansvarsfulla i sin servering. Det finns allt
fler lokala och småskaliga producenter i Sverige av alkoholhaltiga drycker, t. ex.
öl och vin. Liberalerna tycker att det bör vara tillåtet att sälja egna produkter
där de tillverkas, så kallad gårdsförsäljning. Detta på villkor att det går att hitta
en modell som inte hotar Systembolagets roll.

Sverigedemokraterna

Systembolaget är betydelsefullt för folkhälsan, då man genom ålderskontroller
bidrar till minskad alkoholkonsumtion bland unga. Samtidigt finns ett växande
intresse för gårdsbutiker på landsbygden och för närproducerade varor. Detta
kan spela stor roll för ökat företagande, utvecklad landsbygd och för
besöksnäringen i stort. På detta område bör regelverket ses över, eftersom
reglerna för framställning och försäljning i dag är onödigt krångliga.

Centerpartiet

Ja. Under de senaste åren har det skett en kraftig framväxt av lokala
mikroproducenter. Centerpartiet har länge drivit frågan om att den som
yrkesmässigt tillverkar alkoholdrycker, efter tillstånd, ska kunna sälja alkohol i
begränsade mängder, så kallad gårdsförsäljning. Vi vill också att kommunerna
ska få större inflytande i etablering av nya butiker samt att det ska bli lättare för
lanthandlare att bli systembolagsombud för att öka tillgängligheten av
Systembolagets service i hela landet.

Miljöpartiet

Miljöpartiet vill att Sverige fortsatt upprätthåller en restriktiv alkoholpolitik. En
restriktiv alkoholpolitik har bevisligen minimerat alkoholens skadeverkningar
och det är därför ett viktigt verktyg för att förebygga hälsoproblem.
Systembolagets detaljhandelsmonopol har en avgörande roll och är viktigt att
bevara. Vi vill förbjuda all alkoholreklam och att regelverket för reklam inom EU
ändras.

Socialdemokraterna

Nej. Den svenska alkoholpolitiken med försäljningsmonopolet och regleringarna
avseende utskänkning av alkoholhaltiga drycker är ett bra exempel på där den
enskildes frihet till viss del begränsas i folkhälsosyfte. Denna avvägning måste
politiken alltid göra och där är folkhälsan viktig.

Kristdemokraterna

För Kristdemokraterna är det viktigt att alkoholpolitiken i enlighet med de
nationella målen vilar på en solidarisk, restriktiv och folkhälsobaserad grund. I
en föränderlig tid är det rimligt med en översyn av svensk alkoholpolitik för att
säkerställa att de nationella målen efterlevs.

Moderaterna

Ja. Vi vill se en bred utvärdering av den svenska alkoholpolitiken med ett särskilt
fokus på monopolets roll och alkoholskatten. På kort sikt vill vi se flera
förändringar, bland annat att tillåta gårdsförsäljning och avskaffa matkravet för
att få serveringstillstånd.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet står i stort bakom den inriktning på alkoholpolitiken som finns
idag, men vill gärna se att samhälle tar ett större ansvar för barn och unga till
missbrukande föräldrar och unga som själva är i riskzonen.
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Parti

Fråga 2. Hur bör den illegala införseln av alkohol
motverkas?

Liberalerna

Den svenska tullen och kustbevakningen bör stärkas. De spelar en viktig roll i arbetet
mot den organiserade brottsligheten och att olaglig införsel sker. Att säkerställa att
dessa aktörer har fullgod finansiering är därför avgörande. I Liberalernas
budgetalternativ har vi reserverat medel för att göra ytterligare förstärkningar av Tull
och Kustbevakning, utöver de budgetsatsningar som gjorts 2022. Detta stärker Tullens
och kustbevakningens förmåga att motverka illegal införsel av bland annat alkohol.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är mycket tydliga med att gränskontrollerna måste skärpas och
vi har lagt fram konkreta åtgärder för detta. En av anledningarna till detta är att man
behöver stoppa smuggling av exempelvis alkohol.

Centerpartiet

Tullverket behöver verktyg för att stärka sitt arbete med att skydda våra gränser och
upprätthålla goda förutsättningar för våra företag att bedriva handel med andra
länder. Det är viktigt för lag och ordning, men även för att garantera att
konkurrenskraft gentemot aktörer i andra länder. Riksdagen behöver säkerställa att
Tullverket har en lagstiftning som är ändamålsenlig för verksamheten där
myndighetens befogenheter fortsätter att utökas. Denna verksamhet måste också
säkerställas finansiellt.

Miljöpartiet

Satsningar på tullen är en viktig del i arbetet mot den illegala införseln. Miljöpartiet vill
att tullen ska få utökade resurser och befogenheter för att stoppa införseln. Av den
illegala införseln säljs en stor andel till unga som annars inte hade haft tillgång till
alkohol. Det är både skadligt och ökar risken för att unga hamnar i situationer där
brott och våld sker i större utsträckning.

Socialdemokraterna

Den illegala införseln bör främst stoppas via Tullverket som har fått extra resurser för
att genomföra ökade tullkontroller vid gränserna.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna värnar en restriktiv alkoholpolitik som via punktskatter gör alkohol
dyrare än andra drycker och varor. Detta måste balanseras mot risken att införseln till
landet ökar.

Moderaterna

Genom att öka antalet tulltjänstemän och deras befogenheter. Kriminella inte ska
kunna åka ut och in i Sverige som affärsresenärer. Det är också viktigt att
Socialdemokraternas skattehöjningar på dessa produkter stoppas. Redan idag är
alkoholprodukter föremål för omfattande smuggling över gränsen, en verksamhet som
drivs på av att skatten på produkterna är så pass hög i Sverige. Skattehöjningar riskerar
att bidra till ökad smuggling och till de kriminella smugglingsnätverkens verksamhet.

Vänsterpartiet

Att öka tillgänglighet och/eller sänka priser riskerar ge större påverkan på
totalkonsumtionen än den illegala införseln. Vi tror istället på att förbättra tullens
resurser och verktyg, vilket också skulle vara effektivt för att stoppa narkotikan vid
gränsen, och i förlängningen slå undan ekonomin för de kriminella gängen.
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Fråga 3. Bör Systembolagets uppdrag renodlas? Ex. att flytta
Systembolagets ansvar för forskningsfinansiering och/eller
informationsansvar.

Liberalerna

Liberal alkoholpolitik går ut på att arbeta preventivt och stödjande för att stoppa både
riskbruk och missbruk. Därför är det viktigt att det preventiva arbetet fortsatt är en del
av Systembolagets uppdrag där både information och forskning ingår. Genom att vi
använder flera verktyg för att minska alkoholens skadeverkningar når vi bäst effekt.

Sverigedemokraterna

Vi driver inga sådana förslag just nu.

Centerpartiet

Centerpartiet är i grund och botten positiva till Systembolagets uppdrag men är öppna
för att utreda en renodling av dess uppdrag till ren försäljning. Exempelvis skulle
informationsansvar flyttas över till Folkhälsomyndigheten. Vi vill också att insamling av
statistik rörande alkoholförsäljning och alkoholkonsumtion bör ligga på en fristående
myndighet
Detta har vi inga synpunkter på.

Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Kristdemokraterna

Moderaterna

Vänsterpartiet

Nej.
I Systembolagets samhällsuppdrag ingår att informera om alkoholens skadeverkningar.
Både forskning och informationsansvar ska präglas av hög kvalitet. Genom
Systembolagets alkoholforskningsråd säkerställs att en oberoende peerreviewgranskning för tilldelade anslagsmedel ges till projekt av hög kvalitet.
Systembolaget ska opartiskt utföra fattade politiska beslut – inte försöka påverka
politiken. Det är riksdagen som är Systembolagets uppdragsgivare och inte tvärtom.
Systembolaget bör fortsatt ha i uppdrag att via sina försäljningskanaler informera om
alkoholens skadeverkningar men inte bedriva politisk opinionsbildning.
Nej.
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Fråga 4. Skatten på alkohol bör ej höjas 2023 eller 2024 då
det finns en stor risk att den illegala införseln av alkohol till
Sverige ökar.

Liberalerna

Instämmer inte helt / Delvis emot

Sverigedemokraterna
Centerpartiet

Instämmer delvis
Varken instämmer eller instämmer inte

Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Kristdemokraterna
Moderaterna
Vänsterpartiet

Instämmer inte alls / Helt emot
Instämmer inte helt / Delvis emot
Instämmer inte alls / Helt emot
Instämmer helt
Instämmer inte helt / Delvis emot
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Fråga 5. Systembolaget bör ges utökade öppettider i
syfte att bibehålla monopolets relevans och attraktivitet
hos svenska konsumenter.

Liberalerna
Sverigedemokraterna
Centerpartiet

Instämmer inte alls

Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Kristdemokraterna
Moderaterna
Vänsterpartiet

Instämmer inte alls / Helt emot
Instämmer inte helt / Delvis emot
Instämmer inte alls / Helt emot
Instämmer helt
Instämmer inte helt / Delvis emot

Instämmer delvis
Instämmer helt
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Fråga 6. En ny införselutredning bör tillsättas.

Liberalerna

Varken instämmer eller instämmer inte

Sverigedemokraterna
Centerpartiet

Instämmer delvis
Instämmer helt

Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Kristdemokraterna
Moderaterna
Vänsterpartiet

Varken instämmer eller instämmer inte
Varken instämmer eller instämmer inte
Varken instämmer eller instämmer inte
Instämmer delvis
Varken instämmer eller instämmer inte

SVL valenkät 2022

Parti

Fråga 7. Systembolaget bör ges möjligheter för ökad ehandel i syfte att göra Systembolagets e-handel
konkurrenskraftig gentemot övriga aktörer.

Liberalerna
Sverigedemokraterna
Centerpartiet
Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Kristdemokraterna
Moderaterna
Vänsterpartiet

Varken instämmer eller instämmer inte
Varken instämmer eller instämmer inte
Instämmer inte helt / Delvis emot
Instämmer inte alls / Helt emot
Instämmer delvis
Instämmer inte helt / Delvis emot
Instämmer helt
Instämmer inte helt / Delvis emot
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Fråga 8. En bred utvärdering av svensk alkoholpolitik bör
genomföras för att göra den ändamålsenlig över tid och
anpassa den till dagens krav och konsumtionsmönster.

Liberalerna

Instämmer inte helt / Delvis emot

Sverigedemokraterna
Centerpartiet

Instämmer helt
Instämmer delvis

Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Kristdemokraterna
Moderaterna
Vänsterpartiet

Instämmer inte alls / Helt emot
Varken instämmer eller instämmer inte
Varken instämmer eller instämmer inte
Instämmer helt
Instämmer inte helt / Delvis emot
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Fråga 9. Är det något övrigt ni vill framhålla?

Liberalerna

Seriösa företagare med ett genuint intresse för smak och kvalitet i sina
produkter. För sådana aktörer är det naturligtvis frustrerande att inte få sälja
sina produkter fritt till lika intresserade konsumenter. Vi ser en utveckling av
mindre, seriösa företag växer där det finns ett stort intresse för smak och
kvalitet i sina produkter. Systembolaget har här ett viktigt uppdrag att se till att
ha en struktur där det är enkelt för producenter av alkoholhaltiga drycker att
komma in i systemet och erbjuda sina produkter till försäljning – här finns
utvecklingspotential givet hur situationen ser ut i dag.

Sverigedemokraterna

Regeringen bör så snart möjligt lägga fram ett förslag till riksdagen om att
underlätta för gårdsförsäljning i enlighet med vad riksdagen har beslutat.

Centerpartiet

Centerpartiet anser att en låg alkoholkonsumtion är bra för människors hälsa
och leder till färre sociala problem som våldsbrott och övergrepp. Därför vill vi
behålla Systembolagets monopol samtidigt som förbättrar både tillgänglighet
samt möjlighet för små- och hantverksproducenter att nå ut med sina
produkter. Det är bra för människor och för Sverige.

Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Kristdemokraterna

Nej.
Nej.
Kristdemokraterna vill ha ett samhälle där alla ska kunna växa upp och leva
utan risk att skadas på grund av eget eller andras bruk av alkohol. Utifrån ett
solidariskt och folkhälsobaserat perspektiv står vi därför upp för Sveriges
restriktiva alkoholpolitik.
Matkravet för serveringstillstånd bör slopas och ett regelverk som möjliggör
försäljning av alkohol i samband med hemleverans av mat samt take-away bör
införas.
Fråga fyra är svår att besvara då den innehåller en premiss. Vi ser
alkoholskatten som ett styrinstrument för att hålla nere konsumtionen, men
som också måste balanseras mot risken för ökad illegal införsel. När det gäller
införselutredning ser vi gärna att ett starkare grepp tas om hela den illegala
införseln där fokus ska ligga på de kriminella gängens ekonomiska bas.
Eftersom alkoholpolitiken ska fungera som instrument kan den alltid behöva
anpassas och justeras, även om vi i grunden stöder den nuvarande
inriktningen. Därav svaren inte helt/delvis emot på övriga.

Moderaterna
Vänsterpartiet

