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Sid

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2019-615

§ 67. Svar på motion från Bo Persson (SD) och Martin Wahlsten
(SD) om nytt systembolag i Östhammar
Beslut
Kommunfullmäktige besvarar motionen i enlighet med svar på motion från Jacob
Spangenberg (C). (Bilaga 10)
Motionen anses härmed besvarad.
Ärendebeskrivning
Bo Persson (SD) och Martin Wahlsten (SD) yrkar i motion daterad 2019-08-28,
ankomststämplad 2019-09-24:
 att kommunfullmäktige yrkar bifall till att se över om ytterligare en till systembutik
kan starta försäljning i Östhammars kommun
 att berörd tjänsteman tar kontakt med systembolaget
 att det nya systembolaget ska placeras i Östhammar
Beslutsunderlag
 Motion
 Svar på motion från Sverigedemokraterna om nytt Systembolag i Östhammars
 Skrivelse från Systembolaget
Ärendets behandling
Motionen väcktes på fullmäktiges sammanträde 2019-09-24, § 137 och överlämnades till
kommunstyrelsen för beredning.
Vid beredningen i arbetsutskottet 2020-03-24, § 123, avstod Martin Wahlsten (SD) från att
delta i beslutet.
Ärendet bereddes i kommunstyrelsen 2020-03-31, § 78. Martin Wahlsten (SD) avstod från att
delta i beslutet.
På grund av situationen med smittspridning av covid-19 bordlades flertalet av de ärenden som
skulle ha behandlats på fullmäktiges sammanträde 2020-04-21, § 31, däribland detta ärende.
Beslutet skickas till
 Motionärer
 Webbredaktör för publicering på webbsida motioner

Utdragsbestyrkande

Justerarsignaturer

Bilaga 10, KF § 67/2020
Sidan 1 av 3

Bilaga 10, KF § 67/2020
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Svar på motion från
Sverigedemokraterna om nytt
Systembolag i Östhammars
Som synes i skrivelsen från Systembolagets etableringschef finns i nuläget inte
förutsättningar för en etablering av ett nytt Systembolag i Östhammar.

Förslag till beslut
Att motionen anses besvarad

Östhammar 2020 03 16
Jacob Spangenberg (C)
Ordförande i kommunstyrelsen
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Stockholm 2020-02-28
Östhammars kommun
Ulf Andersson, Samhällsbyggnadschef
Nina Laukkanen Mållberg, Näringslivsutvecklare
Tusen tack för att ni kom till oss och berättade om Östhammars kommun och att vi fick
möjligheten att berätta om Systembolagets uppdrag och vår verksamhet. Tack också för bra
möte och intressanta tankar och frågor från Er. De tar vi med oss för framtiden.
Systembolagets etableringsavdelning ser löpande över behovet av butiksetableringar/ombud
för att möta den ökade befolkningsutvecklingen och skapa tillgänglighet för våra kunder. Idag
finns det inom Östhammars kommun en butik i Öregrund och ett ombud på COOP i
Östhammar. Vi har också hemleverans (mot en avgift) till hela kommunen.
I dagsläget finns inte befolkningsunderlag för nyetablering av en ytterligare butik i Östhammars
kommun, men vi bevakar kontinuerligt utvecklingen i kommunen. Inom vår etableringspolicy
ska vi beakta både det alkoholpolitiska uppdraget och tillgängligheten.
Systembolaget har – som statligt ägt bolag - ett särskilt uppdrag från staten och lagstiftaren och
är ett av de viktigaste alkoholpolitiska instrumenten. Vårt uppdrag består dels av att - i linje
med ägarens, d.v.s. statens, vilja - begränsa tillgängligheten till alkohol och på så sätt minska de
skador som alkohol medför men även att ge bästa kundservice och att tillhandahålla ett brett
och högkvalitativt erbjudande. Utifrån vårt syfte att värna folkhälsan och att erbjuda god
service - utvecklar vi vårt butiksnät utifrån vad som efterfrågas av våra kunder samtidigt som
det i linje med svenska alkoholpolitik ska finnas en restriktivitet och begränsning av
tillgängligheten i form av öppettider och antal butiker. Våra butiksetableringar ska således
balansera syftet att ”bidra till att minska alkoholens skadeverkningar” med rollen ”att med
ansvar och bästa service sälja alkoholdrycker och ge kunskap om alkohol och hälsa till alla i
Sverige”.
Systembolagets beslut om etableringar styrs ytterst av alkohollagen, statens ägaranvisning och
Systembolagets avtal med staten, utifrån vilka Systembolaget utgår från en rad interna policyer,
riktlinjer, analys- och uppföljningssystem avseende etablering. Baserat på detta regelverk fattar
Systembolagets styrelsebeslut om eventuella nyetableringar
Vi vill återigen tacka för ett bra och informativt möte och ser fram emot en fortsatt bra dialog.
Med vänliga hälsningar,
Karin Willebrand,
Josefin Edvardsson, Etablerare
Systembolaget AB

Etableringschef

