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Yttrande över Alkoholinförselutredningens delbetänkande
Var går gränsen? (SOU 2004:86)
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt nedanstående.
Alkoholkonsumtionen har ökat i Sverige under senare år. Sedan år 1996 har
konsumtionen av alkohol ökat med 29% och uppgår nu till 10,3 liter per
invånare och år. Män dricker dubbelt så mycket som kvinnor. Männen
konsumerar 14 liter ren alkohol per vuxen. För båda könen är konsumtionen
högst i början av 20-års åldern.
De alkoholrelaterade problemen har en betydande utbredning i
befolkningen. Risken för problem för den enskilde ökar med en större
konsumtion. Belastningen på sjukvården blir dessutom större när det gäller
akuta och långsiktiga skador. Missbruket av alkohol är vårt största sociala
problem och innebär ett stort hot mot folkhälsan. Samhällets kostnader för
alkoholmissbruk är höga.
För att minska alkoholkonsumtionen i Sverige är det viktigt att påverka
regelverket inom EU. Särskilt viktigt är det att arbeta för att minska
införselkvoterna d v s hur mycket alkohol den enskilde fritt får föra in i
landet. Då skulle även den olagliga vidareförsäljningen kunna minska.
Omfattande åtgärder måste vidtas för att kraftigt reducera den illegala
försäljningen av sprit direkt från lastbilar och i närbutiker. Det är dessutom
viktigt att hitta en gemensam strategi inom EU för att minska alkoholens
skadeverkningar. Höjda minimiskatter på alkohol inom EU behövs. De
folkhälsomässiga konsekvenserna av en hög alkoholkonsumtion bör lyftas
fram inom EU.
Idag svara Systembolaget för ungefär en tredjedel av distributionen av sprit.
Denna andel måste öka. Kraftfulla åtgärder behö vs för att minska
smugglingen och langningen till främst ungdomar. Informationen till
gravida om alkoholens skadeverkningar på fostret måste förbättras. En
viktig del för att minska alkoholpåverkade i trafiken är krav på alkolås i
bilar.
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Distributione n av huvuddelen av sprit ska ske under ordnade former i
Sverige genom Systembolaget där en fungerande kontroll av köparens ålder
kan upprätthållas. Detta är en viktig del för att kunna motverka
skadeverkningar av alkoholen. Systembolaget måste ha en god service.
Om inte den illegala spritimporten kan stoppas och privatinförseln av
alkohol är fortsatt hög kan vi tvingas sänka skatten på alkohol. Sänkningen
bör göras i den utsträckning som krävs för att värna en kontrollerad
alkoholförsäljning, motverka privatinförsel och smuggling. Det bör
övervägas om sänkningen kan göras tillfällig. Hur stor sänkningen av
spritskatten behöver vara måste noga övervägas.
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