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Regionfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 21 februari 2018
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 22

Motion om Västmanland som försöksregion för gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker
RV171470

Mikael Andersson Elfgren (M) föreslår i en motion inkommen 2017-09-06 att Region
Västmanland ansöker hos regeringen om att under en försöksperiod tillåta lokala
producenter att erbjuda gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till regionstyrelsen för yttrande, RF
2017-09-21 § 91 a).
Regionstyrelsens yttrande
Gårdsförsäljning riskerar innebära ett steg bort från det statliga monopolet kring
försäljning av alkohol. Slutsatsen i två statliga utredningar är att det inte är förenligt
med EU-rätten att kombinera gårdsförsäljning av öl, vin eller sprit med ett statligt
monopol.
Alkohol är ett av våra största folkhälsoproblem och en folksjukdom som många
svenskar lider av. Det finns många starka argument för en restriktiv och ansvarsfull
alkoholpolitik som syftar till att minska konsumtionen av alkohol. En bärande tanke i
svensk alkoholpolitik är att begränsa vinstintressena i handeln med alkohol eftersom
de, helt naturligt, driver upp försäljning och konsumtion. Systembolaget är det
kanske enskilt viktigaste verktyget för den restriktiva svenska alkoholpolitiken och
dess ensamrätt ger en alkoholmarknad i Sverige som är fri från vinstintresse.
Regionstyrelsen är inte beredd att ansöka om att bli försöksregion för
gårdsförsäljning då det riskerar att inverka negativt och i förlängningen äventyra det
statliga monopolet kring försäljning av alkohol, vilket inte är förenligt med den
svenska alkoholpolitiken. Med anledning av det osäkra rättsläget föreslås motionen
avslås.
I ärendet yttrar sig
Mikael Andersson Elfgren (M), Denise Norström (S), Åsa Coenraads (M), Magnus
Ekblad (C), Jan Johansson (SD), Malin Gabrielsson (KD), Tomas Martinsson (M), Dan
Avdic Karlsson (V), Andreas Porswald (MP), Kenneth Östberg (S), Helena Hagberg (L)
och Barbro Larsson (C).
I ärendet yrkar
Mikael Andersson Elfgren med flera (M), Magnus Ekblad med flera (C) och Jan
Johansson (SD) bifall till motionen.

PROTOKOLLSUTDRAG

2 (3)

RF
2018-02-21

Denise Norström (S), Dan Avdic Karlsson (V) och Andreas Porswald (MP) bifall till
regionstyrelsens förslag till beslut
Beslutsgång
Ordföranden finner att det under överläggningen framställts två olika yrkanden.
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige
beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag till beslut. Omröstning begärs.
Ordförande föreslår följande omröstningsordning: Den som stödjer regionstyrelsens
förslag till beslut röstar JA och den som stödjer Mikael Andersson Elfgrens (M) med
fleras yrkande röstar NEJ. Fullmäktige godkänner ordningen.

Bilaga 6

Omröstningsresultat
Efter avslutad omröstning konstaterar ordförande att 43 ledamöter röstat JA och 30
ledamöter röstat NEJ, 4 ledamöter var frånvarande. Ordförande finner att fullmäktige
beslutat enligt regionstyrelsens förslag till beslut.
Fullmäktiges beslut enligt regionstyrelsens förslag
1.

Motionen avslås.

Reservation
Åsa Coenraads, Andreas Weiborn, Gunnar Björnstad, Jenny Landernäs, Stefan Oszak
Bengtsson, Staffan Strid, Silvana Enelo-Jansson, Stephanie Bruksgård, Mikael
Andersson Elfgren, Elin Johansson, Fredrik Larsson, Carina Sjölund, Mohammed
Rashid, Tomas Martinsson, Anna Nygren samtliga (M),
Helena Hagberg, Lars Alderfors, Ida Lindh, Anita Lilja Stenholm, Sam Haddad samtliga
(L),
Magnus Ekblad, Barbro Larsson, Anna-Lena Jansson samtliga (C),
Magnus Edman, Ragnhild Jansson och Jan Johansson samtliga (SD),
reserverar sig till förmån för Mikael Andersson Elfgren (M) med fleras yrkande.
Paragrafens slut -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vid protokollet

Andreas Engstedt, mötessekreterare
Justerat 2018-03-05

Glenn Andersson

Helena Hagberg

Ordförande

Justerare
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Malin Gabrielsson
Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla 2018-03-05 intygas:

Rätt utdraget intygas 2018-03-29

Andreas Engstedt
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