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Budgetkommentar:
Att förebygga ANDT-skador är inte regeringens bästa gren
I en motiverande text i budgetproppen för 2022 anser regeringen att det är viktigt att bibehålla en restriktiv
alkohollagstiftning och att Systembolaget är en hörnsten i den svenska alkoholpolitiken. Man konstaterar att
Sveriges befolkning har ett högt förtroende för Systembolaget och att folkhälsouppdraget är centralt. Detta är
bra. Men är detta bara vackra ord?
Om regeringen menar allvar får man till att börja med lägga ner tanken på att införa t.ex. gårdsförsäljning av
alkohol som en statlig utredning sitter och grunnar över. Två tidigare utredningar har båda kommit fram till att
detta inte är förenligt med EU-rätten och med Systembolagets monopolställning.
I regeringens budgetproposition presenteras ett reformutrymme på 74 miljarder. Trots detta rekordstora budgetutrymme höjs inte de redan låga anslagen till förebyggande ANDTS-arbete nästa år. Inte ens den föreslagna
skattehöjningen på alkohol och tobak tillfaller det drogförebyggande arbetet.
I tidigare budgetar har ANDTS-anslagen sänkts med ca 100 miljoner. Anslaget i nästa årsbudget ligger nu på
95,6 miljoner och ska ligga kvar på den nivån även åren 2022 - 2024. Regeringen värderar uppenbarligen inte
förebyggande åtgärder för att minska skador av alkohol, narkotika, tobak, doping och spel särskilt högt.
Forts. >

Ett annat tecken på att man nog inte menar allvar är att den föreslagna skattehöjningen på alkoholdrycker med
1 procent år 2023 är helt otillräcklig, särskilt mot bakgrund av att alkoholskatten inte har höjts sedan 2017. Det
betyder ju att alkoholen faktiskt har blivit billigare under senare år. Det kompenseras inte med en enprocentig
skattehöjning 2022 och 2023.
Ett tips: En rejält höjd alkoholskatt skulle kunna finansiera ökade anslag till det så viktiga drogförebyggande
ANDTS-arbetet när nu inte ett budgetutrymme på 74 miljarder räcker till!
Owe Ranebäck, redaktör nyhetsbrevet
PS.
I en intervju i Expressen tisdagen den 14/9 säger Systembolagets kategorichef Gad Pettersson att vin på burk
är här för att stanna.
– Det är ett bra sätt att väcka intresse för vin hos unga vuxna, ett sätt att göra vin ”mindre mossigt”, säger Gad
Pettersson i artikeln.
Talar verkligen Pettersson som representant för Systembolaget? Eller är han felciterad. Hans uttalande i
Expressen är djupt opassande och står i direkt konflikt med Systembolagets uppdragsbeskrivning. DS

Världens alkoholkonsumtion och kostnader kommer att öka
De australiensiska forskarna Tanya Chikritzhs och Michael Livingstone har i studien Alcohol and the Risk of Injury kartlagt alkoholens bidrag till skador och olyckor genom att gå igenom tillgänglig forskning.
Deras bedömning är att alkoholens kostnader är enorma, ökande och sannolikt betydligt större än tidigare
uppskattningar.
De senaste trettio åren har världens konsumtion av alkohol ökat. Forskarna ser inga tecken på att den trenden
håller på att brytas, tvärtom tror de att den kommer att ha ökat med mer än en liter per person och år till
2030. Från 6,5 liter per person 2017, till 7,6 liter 2030, skriver tidningen Accent i presentation av studien.

Systembolaget testar självutcheckning
Undersökningar visar enligt Systembolaget, att många kunder vill kunna handla smidigt och enkelt när de
handlar en eller få varor, därför testas självutcheckningskassor i ett par butiker med start i september 2021.
Systembolaget inledde testet av självutcheckning den 13 september 2021 på Torsplan i Stockholm och Kungsgatan i Örebro. Testet är planerat att pågå till maj 2022 och kommer att utvärderas löpande.  
- I direkt anslutning till den ordinarie kassan kommer kunder kunna välja kassan med självutcheckning där vi
har medarbetare på plats för att säkerställa att Systembolagets försäljningsregler efterföljs. Eftersom alkohol
inte är som andra varor kommer vi att genomföra självutcheckningen på vårt sätt. För oss är det viktigt att
kunderna alltid ska kunna lita på att vi säljer med ansvar - med omtanke om alla, säger Emil Agén, butikschef
Torsplan.

Regeringen vill försvåra olaglig tillverkning av narkotika
Regeringen ser behov av att stärka Sveriges arbete med att kontrollera ämnen som kan användas för olaglig
tillverkning av narkotika, så kallade narkotikaprekursorer. Regeringen ger därför Läkemedelsverket i uppdrag
att kartlägga situationen i Sverige avseende narkotikaprekursorer och föreslå åtgärder för hur ett nationellt arbete kan utvecklas framöver.

Organiserade kriminella grupper har ökat sin tillverkning av olaglig narkotika i Europa. Genom att förbättra
kontrollen av de kemikalier som behövs vid tillverkning av narkotika så kan tillgången på olaglig narkotika
minskas. Läkemedelsverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för tillstånd- och tillsyn av narkotikaprekursorer. Läkemedelsverket ska genomföra arbetet med uppdraget i samråd med Tullverket och andra berörda
aktörer. uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 15 september 2022.

Stora snushärvan till rättegång – efter nio år
EU:s tidigare hälsokommissionär John Dalli ställs inför rätta på Malta för den stora snushärvan som briserade
2012, rapporterar tidningen Times of Malta, enligt TT/GP.
Maltesen Dalli har anklagats för att via en maltesisk affärsman erbjudit Swedish Match lättare snusregler i EU,
mot en ersättning på 60 miljoner euro.

Legaliseringens följder i Colorado
DENVER: Två nya rapporter om legaliseringens effekter i Colorado visar allt större negativa konsekvenser. Cannabisanvändning ökar, likaså relaterade dödsfall i trafiken, antal akutbesök, sjukhusinläggningar och självmord.
På plussidan är att skatteintäkter växt något och att bruket bland barn inte stigit.
Den 188-sidiga skriften Impacts of Marijuana Legalization in Colorado redovisar den senaste statistiken och
resultaten av marijuanalegaliseringen i delstaten som har cirka 5,6 miljoner invånare.
Colorado var tillsammans med delstaten Washington först att legalisera cannabis 2014 för nöjesbruk i USA och
utvecklingen är därför särskilt intressant att följa.
Läs mer

Finlands Gröna vill legalisera cannabis
HELSINGFORS: De Gröna i Finland godkände på sin kongress i helgen (11-12 sept.) en motion för att verka för
en legalisering av cannabis. Partiet ingår i regeringskoalitionen.
Bland motionerna till partikongressen fanns en om att tillåta bruk, innehav av mindre mängder, tillverkning
(odling) och försäljning av cannabis.
Partistyrelsen för De Gröna (en motsvarighet till Miljöpartiet i Sverige) – och ingår i en bred regeringskoalition
sedan 2019 – ville hålla fast vid termen, som tidigare antagits om att avkriminalisera. Men arbetsgruppens förslag att driva på för att legalisera cannabis vann i söndags med knapp majoritet med rösterna 183–181, rapporterar Hufvudstadsbladet.

Ny studie visar:
Mer okej med alkohol på vardagar
IQ mäter svenskarnas attityd till vardagsdrickande i ett årligt index. Årets resultat visar att attityden nu är den
mest tillåtande sedan mätningarna startade 2015. Vardagsindex genomförs bland drygt 4 000 svenskar, av
Novus på uppdrag av IQ.
– Vi ser en mer tillåtande inställning till att dricka alkohol på vardagar, däremot ser vi inte – i alla fall inte än –
att svensken faktiskt även dricker mer på vardagar. Det blir därför intressant att följa utvecklingen. Är det här
ett tidigt tecken på dryckesmönster under förändring? säger Karin Hagman, vd på IQ.

I årets Vardagsindex syns en förändring mellan 2020 och 2021, där vår attityd till vardagsdrickande blir än mer
tillåtande.
Läs mer

Rekordsommar för alkoholfri öl
Alkoholfria alternativ har blivit alltmer populära, inte minst alkoholfri öl och sommaren är den riktiga högsäsongen. Nu visar färsk försäljningsstatistik att den alkoholfria ölkategorin i dagligvaruhandeln ökade med 14
procent under juni till augusti jämfört med samma period 2020.
Alkoholfri öl i siffror
2014 drack svenskarna 5 miljoner liter alkoholfri öl, 2020 året uppgick konsumtionen till över 20 miljoner liter.
Under juni-augusti 2021 ökade konsumtionen av alkoholfri öl i dagligvaruhandeln med 14 procent jämfört med
2020 och med 39 procent jämför med 2019.
Alkoholfri öls andel av den totala ölförsäljningen i dagligvaruhandeln har ökat från 10 procent i augusti 2018 till
17 procent i augusti 2021.
Dagligvaruhandelns nätförsäljning av alkoholfri öl har ökat med över 350 procent sedan mars förra året.
Carlsberg Sverige är marknadsledare inom alkoholfri öl med en marknadsandel på 53 procent.

5.000 alkoholrelaterade cancerdödsfall skulle kunna
förhindras varje år i Europa, säger WHO/Europe
Uppskattningsvis 10 700 nya cancerfall och 4 850 alkoholrelaterade cancerdödsfall skulle kunna undvikas årligen i WHO:s europeiska region genom en fördubbling av de nuvarande punktskatterna på alkoholhaltiga drycker.
Förenade kungariket, Ryska federationen och Tyskland – som tillsammans står för nästan 40 procent av alla liv
som räddats – skulle vara bland de främsta vinnarna på denna ekonomiska åtgärd.
Detta är några viktiga resultat av den nya WHO-studien ”Modellering av effekterna av ökad alkoholbeskattning
på alkoholrelaterade cancerformer i WHO:s europeiska region”, publicerad i Lancet Regional Health – Europe.
Läs mer

Hur påverkar valutgången drogpolitiken i Norge?
De rödgröna partierna fick majoritet i norska stortingsvalet. Men vilka hamnar i regeringen, och vad kommer
valresultatet att ha för betydelse för den fortsatta inriktningen på narkotika- och alkoholpolitiken?
Arbeiderpartiet blev största parti med 26,3 procent och kommer troligen att bilda regering med Centerpartiet
och Miljöpartiet. De utgör det rödgröna blocket med totalt 100 mandat, vilket är långt över de 85 mandat som
krävs för en majoritet i Stortinget.
Nu blir intressant och se vem Arbeiderpartiets ledare Jonas Gahr Støre tar in i regeringen. Det finns vissa meningsskiljaktigheter om missbrukspolitiken bland de potentiella regeringspartnerna.
Inom alkoholpolitiken har de tre partierna många likartade ståndpunkter. I allmänhet kan de sägas vara överens om en restriktiv alkoholpolitik, där människors hälsa beaktas framför näringsmässiga överväganden.

Mer specifikt är de överens om ett antal specifika punkter:
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Sälj inte starköl och alkohol över 4,7% i livsmedelsbutiker.
Fortsätta de nationella begränsningarna av serveringstiden.
Behåll dagens försäljningstider på alkohol.
Minskning av den tullfria kvoten
Arbeta för flera alkoholfria lokaler.
Märkning av alkoholförpackningar med näringsinnehåll och hälsovarningar.
Stärka det förebyggande arbetet med narkotika.
Genomföra en förebyggande och behandlingsreform som stärker läkemedelspreventionen och ger bättre
behandling och eftervård.
Se till att alla norska fängelser har missbruksenheter.
Säkra kriscentertjänster för kvinnor i aktiv berusning.
Upprätthålla förbudet mot droger.
Möt människor med drogmissbruk med sjukvård, inte straff.

Den största oenigheten mellan de tre partierna ligger i avkriminaliseringen. Vänsterparti (SV) stödde den gamla regeringens förslag till narkotikareform, som innebär en allmän avkriminalisering av narkotikamissbruk och
narkotikainnehav.
Arbeiderpartiet och Centerpartiet vill ha en differentierad modell, där användning och innehav av narkotika för
eget bruk är befriat från straff för missbrukare, men inte för ungdomar eller fritidsanvändare. Partierna röstade
därför nej till narkotikareformen när den behandlades i Stortinget.
Läs mer på Actis

Ledare tidningen Blå Bandet nr 4/2021:
Festknarkande bidrar till gängvåldet
I en omfattande polisutredning i Göteborg har 700 personer identifierats som köpt kokain av langare. Hittills har
ett 50-tal personer fått besök av polisen. Många av dessa beskrivs som män med jobb och familjer, boende i mer
välbärgade områden. De är med andra ord inte den utsatta gruppen av knarkberoende utan de som beskrivs
som ”festknarkare”.
Men det som förenar de som har hamnat i ett narkotikaberoende och dessa festande grupper som anser sig
”ha kontroll på sitt narkotikabruk”, är att de bidrar till kriminalitet och i förlängningen till det gängvåld som även
helt oskyldiga drabbas av. Den 12-åriga flickan vid bensinmacken söder om Stockholm som sköts till döds och
mamman i Malmö som också sköts till döds med sitt lilla barn i famnen, är bara några av de tragiska händelserna
i närtid.
Detta berör oss alla när den totala bristen på hänsyn och empati hos de olika kriminella får sådana fruktansvärda
konsekvenser. Även när den polisman sköts till döds i Göteborg skapar det en otrygghet inte bara hos allmänheten utan även för de människor som arbetar för att skydda och hjälpa allmänheten. Periodvis har polis, räddningstjänst och ambulans varit svårt drabbade av stenkastning och hot.
Att det finns konkurrens mellan de olika kriminella gängen är naturligt när det rör sig om pengar och även om att
ha makt. Unga rekryteras för att de inte är straffmyndiga till att förvara och överlämna vapen och knark. Stegvis
flyttas gränserna till vad man är beredd att utföra för att komma ”högre upp” i gängen.
Tyvärr är detta något som de ”festknarkande” inte verkar fundera över eller bry sig om. Den personliga friheten
är tydligen viktigare. Men många av dem som polisen identifierat i Göteborg har egna barn. Inte vill man väl att
dessa i framtiden ska rekryteras till dessa gäng eller i värsta fall vara på fel plats vid fel tidpunkt och hamna i
skottlinjen för en gänguppgörelse?

Därför är polisens satsning att finna dessa viktig och som inrikesminister Mikael Damberg sa i #Narkopodden
”Vi måste öka upptäcktsrisken ända ut till köparna. Det är nog inte så roligt om socialen efter anmälan hör av sig
om hur barnen i familjen har det.”
Utmaningarna är stora när det gäller narkotika som göder kriminalitet men också svåra sociala problem och
beroende. Här behövs ännu större satsningar både i förebyggande samt vård och rehabilitering för missbrukare.
Tyvärr syns inte detta i regeringens nyligen presenterade budget.
Per-Olof Svensson, chefredaktör
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