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Redaktörens kommentar:
Alkoholindustrin ger inte upp om gårdsförsäljningen

Som bekant har två statliga utredningar tidigare kommit fram till att införandet av gårdsförsäljning av alko-hol
inte är förenligt med EU-rätten och skulle leda till ett avskaffande av det svenska alkoholmonopolet. Enligt
en läcka från en av den tredje utredningens experter kommer denna utredning trots detta om några veckor
föreslå att gårdsförsäljning, dock med starka begränsningar, ska tillåtas.
Enligt läckan ska gårdsförsäljning få ske till besökare där drycken tillverkas. Besökaren kommer också behöva
ta del av till exempel dryckeskunskap, provning eller en rundtur för att få köpa med sig varor och ransonen
begränsas till 0,7 liter sprit, 3 liter vin och 3 liter öl. På det sättet tror tydligen utredaren att Systembolaget är
räddat. Men det tror inte vi. Därför är det viktigt att opinionsbildningen mot varje form av gårdsförsäljning
fortsätter.
Forts. >

Johan Håkansson, expert i utredningen, går nu ut i en debattartikel på DN-debatt och det innan utredningen
är offentlig. Han tycker att mängden alkohol som kunderna ska få köpa borde vara större och att de största tillverkarna inte ska stängas ute.
Vem är då denne ”expert”? Jo, han är bland annat styrelseledamot i en av alkoholindustrins intresseorgani-sationer! Så syftet med hans artikel på DN Debatt är uppenbar. Han vill in i det sista få utredaren Elisabet Nilsson
att ta bort de begränsningar som hon trots allt ser ut att föreslå.
Genom gårdsförsäljning skapas det en ny försäljningskanal för alkoholindustrin direkt till kund. Om gårds-försäljning blir verklighet luckrar vi upp både alkoholmonopolet och desintresseringsprincipen. Därför ska inte
gårdsförsäljning i någon form införas!
För övrigt är det märkligt att en person som medverkat i en statlig utredning går ut i förväg och avslöjar förslagen. Det har redan väckt en del reaktioner. TCO:s samhällspolitiske chef Samuel Engblom menar att det är det
dummaste man kan göra som expert i en statlig utredning. I längden kan det leda till mer stängda utredningar där färre utanför myndighetsvärlden får se texter eller få chans att diskutera förslag i förväg. Ett hot mot
demokratin!
Owe Ranebäck

7 % mindre alkohol under 2020

Under pandemiåret 2020 sjönk den självrapporterade alkoholkonsumtion med närmare 7 % jämfört med året
innan, trots en ökning i den äldsta åldersgruppen. Detta visar rapporten Självrapporterade alkoholvanor i Sverige 2004–2020. Åren 2004–2020 har totalt 265 000 personer mellan 17 och 84 år besvarat konsumtionsvanefrågorna i undersökningen och 2020 års resultat baseras på 14 700 svar.
Äldre sticker ut
De som sticker ut i undersökningen är de äldre. Den äldsta gruppen, 65–84-åringar, går på tvärs med tren-den
och har ökat sin konsumtion av alkohol under 2020 med 4 % jämfört med året innan.
Unga och äldre dricker mer lika
Alkoholanvändningen bland unga har sjunkit under 2000-talet. År 2004 var alkoholkonsumtionen i den yngsta
åldersgruppen, 17–29-åringar, mer än dubbelt så hög som hos de äldsta. Under 2020 var skillnaden endast 11
%.
Män dricker mer än kvinnor
Under den senaste 15 års-perioden har männens drickande minskat medan kvinnornas drickande har legat
relativt stabilt. Trots det dricker män fortfarande nästan dubbelt så stora mängder som kvinnor gör. Mer än
hälften, 52 %, av det som män dricker utgörs av öl. För kvinnor är den dominerande drycken vin, vilket står för
67 % av konsumtionen av alkoholhaltiga drycker.
Minskningen i den självrapporterade alkoholanvändningen stämmer väl överens med resultaten gällande den
faktiska alko-holförbrukningen, enligt Monitormätningens rapport om den totala anskaffningen för motsvarande period, CAN-RAPPORT 202: Alkoholkonsumtionen i Sverige 2001–2020.
Läs hela rapporten

Systembolagets delårsrapport januari-september:
Fortsatt högt tryck på Systembolaget och test av självutcheckning

Systembolagets intäkter under de första nio månaderna ökade med 5,5 procent jämfört med föregående år
och uppgick till 28 159 (26 701) miljoner kronor. Under samma period ökade försäljningsvolymen med 10,7
miljoner liter vilket motsvarar 2,5 procent.
Rörelseresultatet för året uppgick till 333 (398) miljoner kronor. Minskningen beror till stor del på högre
för-säljningskostnader under perioden relaterat till den högre försäljningsvolymen samt en ökad andel kundbe-ställningar med påverkan på både butik och depå.
Systembolagets delårsrapport för perioden januari-september finns att läsa här

Systembolaget lanserar Alkoholkartan.se

Alkoholkartan är ett verktyg som du som journalist, forskare, beslutsfattare eller intresserad i frågan, kan använda om du lättare vill hitta och jämföra regional statistik som rör alkohol i samhället.
Ett av Systembolagets uppdrag är att informera om alkoholens skadeverkningar. Genom att ta fram denna
tjänst hoppas vi att fler tar till sig den fakta som finns kring alkoholens skadeverkningar och kostnader.
Du hittar Alkoholkartan på https://www.alkoholkartan.se/
Källorna till statistiken i Alkoholkartan hämtas från Folkhälsomyndigheten indikatorlabb, CAN - Central-förbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, IQ och deras Alkoholindex samt från oss själva.

Gårdsförsäljning med begränsningar?

Den statliga utredningen om gårdsförsäljning av alkohol kommer föreslå att försäljning hos producenter ska
tillåtas, enligt Johan Håkansson, bryggare och expert i utredningen. Han välkomnar det, men reagerar mot att
mängden som kunder får köpa blir för liten och att stora tillverkare kan komma att exkluderas.
Han skriver på Dagens Nyheters debattsida om hur utredningen resonerar och överväger innan den ska lämna
sitt förslag senast 7 december till regeringen.
Enligt Håkansson kommer en del begränsningar finnas med för att EU inte ska se gårdsförsäljning som ett hot
mot Systembolaget, vilket Sverige fick undantag för att behålla vid medlemsinträdet 1995.

Umeå utsedd till årets förebyggande kommun

Umeå kommun får CAN:s pris för sin höga närvaro och långsiktighet i det ANDTS-förebyggande arbetet. Utmärkelsen bekräftades med vandringspris, diplom och blommor vid konferensen Förebygg.nu som sändes från
Regionens hus i Göteborg med 900 deltagare digitalt.
Se artikel och motivering Blå Bandets hemsida

Dzemal Sabovic utsedd till årets förebyggare

Dzemal Sabovic får CAN:s pris för sitt stora samhällsengagemang och att han alltid värnar individen. Utmärkelsen offentliggjordes vid konferensen Förebygg.nu som sändes från Regionens hus i Göteborg.
Se artikel och motivering Blå Bandets hemsida

Ny generaldirektör för Folkhälsomyndigheten

Regeringen har utsett Karin Tegmark Wisell till generaldirektör för Folkhälsomyndigheten. Karin Tegmark
Wisell är i dag biträdande statsepidemiolog och avdelningschef vid avdelningen för mikrobiologi vid Folk-hälsomyndigheten. Hon tillträder den 1 november 2021.
Karin Tegmark Wisell är till yrket överläkare och disputerad specialist i klinisk bakteriologi. Hon har arbetat vid
Smittskyddsinstitutet och sedermera Folkhälsomyndigheten sedan 2007. Karin Tegmark Wisell har en lång erfarenhet av och en hög kompetens i smittskyddsfrågor. Vidare har hon en lång erfarenhet av chefs-positioner
vid Folkhälsomyndigheten. Karin Tegmark Wisell tillträder som generaldirektör den 1 november 2021.

Gemensam lag för personer som vårdas utan samtycke ska utredas

Regeringen ger Samsjuklighetsutredningen ett tilläggsuppdrag om att ge förslag på en gemensam lagstift-ning
för personer som vårdas utan samtycke enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) eller Lagen om
psykiatrisk tvångsvård (LPT).
Samsjuklighetsutredningen har sedan tidigare i uppdrag att bland annat analysera för- och nack¬delar med en
gemensam lagstiftning för personer som vårdas utan samtycke enligt lagen om vård av miss-brukare i vissa fall
(LVM), eller enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Nu får utredningen i uppdrag att även ge förslag på en gemensam lagstiftning för personer som vårdas utan
samtycke. Förslagen ska bland annat göra tvångsvårdslagstiftningen mer flexibel i sin utformning, säkerställa
att insatser ges utifrån den enskildes behov samt stärka rättssäkerheten och säkerheten i vården för personer
som vårdas med stöd av den gemensamma tvångsvårdslagstiftningen.

Så används CSR för att sälja mer alkohol

Alkoholindustrin satsar stort på att verka ansvarstagande och miljömedvetna. I själva verket motarbetar de
förebyggande åtgärder.
Första dagen av den globala alkoholpolitiska konferensen arrangerad av Global Alcohol Policy Alli-ance, GAPA,
handlade om alkoholindustrins CSR-arbete (se faktaruta nedan), som de medverkande experterna inte gav
mycket för.
DETTA ÄR CSR
Corporate Social Responsibility, CSR, kallas idén att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället ur
såväl ett eko-nomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Även begreppet hållbarhet används allt flitigare för
att dels tydliggöra vad man menar, dels för att understryka att det ekonomiska ansvarstagandet krävs för att
företagets samhällsansvar ska vara lång-siktigt och integrerat i affärsmodellen.
Läs reportage i Accent

Alkoholforskare prisas med stipendium

Ola Siljeholm tilldelas årets Bertil Göransson-stipendium – ett stipendium för alkoholforskare. Priset finan-sieras av Systembolaget.
Ola Siljeholm är doktorand på Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet och psyko-log
på mottagningen Alkohol och hälsa Riddargatan 1.
Bertil Göransson-stipendiet är på 30 000 kronor. Mottagaren utses av professuren i klinisk alkoholforskning
vid Lunds universitet, en forskartjänst som Systembolaget delfinansierar.

Spanien säger nej till att legalisera cannabis

Ett förslag att tillåta nöjesbruk av cannabis har röstats ner med stor majoritet av spanska parlamentet. Det var
Vänsterpartiet Mas País som motionerat om att drogen ska legaliseras för rekreationellt användning.
Det styrande PSOE gick lite oväntat ihop med högerpartierna Partido Popular och Vox och förkastade
legaliseringsförslaget, som föll i tisdagens omröstning med 70 för, 263 emot och nio som avstod,
rapporterar tidningen El País.
Läs mer på Drugnews

Muf: Tillåt cannabis för att stoppa gängen

Legalisera cannabis för att strypa gängkriminaliteten. Det vill Moderata ungdomsförbundets ordförande Matilda Ekeblad och reserverar sig mot M-förslaget att höja straffen för narkotikaförsäljning.
På Moderaternas stämma som inleds på torsdag kommer hon rösta nej till partiledningens förslag om att avsevärt skärpa straffen för drogförsäljning för att bekämpa gängrelaterat våld.
Läs mer på Drugnews

Starkare cannabis riskerar ungas psykiska hälsa

Sedan millennieskiftet har en rad syntetiska cannabinoider introducerats som kan vara ytterst potenta och redan små mängder kan medföra risk för psykos, skriver, Sven-Olov Carlsson tidigare president för World Federation Against Drugs, i en debattartikel.

En färsk studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften ”The Lancet regional health-Europe” (pdf-fil, 11 sidor) visar att bruket av cannabis i Europa ökat under senaste decenniet samtidigt som drogen blivit allt starkare.
Fotnot: Debattartikeln publiceras i Drugnews och i Göteborgs Posten.

Artikel:
Tweetarna som bidrog till en liberalare alkohollag i Finland

Mera pengar, mera frihet och mindre byråkrati. Så kan man sammanfatta de argument som fördes fram av
alkoholindustrin på sociala medier, när de lobbade för att Finland skulle få en liberalare alkohollagstiftning.
En ny alkohollag trädde i kraft i Finland den första mars 2018. Förändringen innebar bland annat friare öp-pettider för restauranger och möjlighet att göra reklam för så kallad happy hour, det vill säga billigare pri-ser
under vissa tidpunkter. Dessutom höjdes den högsta tillåtna alkoholprocenten i drycker som får säljas i dagligvaruhandeln från 4,7 till 5,5 procent. Mikrobryggerier fick rätt att sälja starkare drycker än så i egna butiker vid
bryggeriet.
Läs artikeln på pop.nad

Drogberoende får vård – men det är fel vård

I Sverige sker varje år fler än 500 narkotikarelaterade dödsfall. Varje dödsfall är ett för mycket.
I narkotikadebatten beskrivs rädsla att söka vård som ett av grundproblemen. Samtidigt har antalet perso-ner
som får vård och behandling ökat stadigt de senaste tjugo åren och enligt Socialstyrelsen har en mycket stor
andel av de som avlidit haft kontakt med den slutna eller specialiserade hälso- och sjukvården.
- Att vi ändå har ett högt antal dödsfall visar på behovet av en översyn av nuvarande vård – för att lära oss hur
framtidens behandling och vårdkedja ska organiseras, skriver Sara Hagelin, ordförande Stockholms länsnykterhetsförbund, och Peter Moilanen, chef Narkotikapolitiskt center i en debattartikel i Aftonbladet
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