Frågorna i denna enkät avser storstadskommunernas ANDT-förebyggande arbete under 2018.
Välkommen till länsrapportens undersökning för verksamhetsåret 2018. Folkhälsomyndigheten genomför
årligen den här undersökningen för att följa upp den nationella ANDT-politikens implementering regionalt
och lokalt.
Länsrapportens undersökning är en totalundersökning vilket innebär att vi riktar oss till samtliga
länsstyrelser och kommuner i landet. Det föreligger ingen skyldighet för kommunerna att lämna uppgifter,
deltagandet i undersökningen är frivilligt.
Genom de uppgifter som länsstyrelser och kommuner, samt stadsdelarna i Stockholm och Göteborg, lämnar i
undersökningen kan vi följa upp arbetet med alkohol- och tobakstillsyn samt övrigt ANDT-förebyggande
arbete på regional och lokal nivå. Svaren är av stor betydelse eftersom








resultaten utgör underlag till regeringen inför prioriteringar och beslut på ANDT-området
uppgifterna om det regionala och lokala arbetet med tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare är viktiga utifrån myndighetens
tillsynsvägledande ansvar
flera av frågorna inom tillsynsområdet följer upp förändringarna i lagstiftningarna
länsstyrelserna kan använda resultaten i arbetet på området
kommunerna kan använda resultaten som underlag för att följa upp, utvärdera och planera arbetet i
den egna kommunen
uppgifterna används som indikatorer för att följa det regionala och lokala arbetet enligt den
nationella strategin för ANDT-politiken.

Tidigare års resultat
Ett stort antal indikatorer som bygger på data i länsrapportens undersökning finns tillgängliga i
myndighetens samlade uppföljningssystem för ANDT-politiken, i databasen Indikatorlabbet. Både
länsstyrelser och kommuner kan ha nytta av de data som systemet kan leverera för att kartlägga, planera och
följa upp sin verksamhet.
Instruktioner för att svara på enkäten
Du tar dig enkelt fram och tillbaka i enkäten genom att klicka på ”Nästa” och "Föregående". Du kan svara på
delar av enkäten och när som helst stänga den för att vid ett senare tillfälle öppna enkäten igen och fortsätta
besvara frågorna. Detta kan du till exempel göra om du behöver kontakta någon person för att få svar på
några frågor eller om du vill överlåta åt någon annan att besvara vissa av frågorna. Om du behöver ändra ett
svar skriver du bara över det du tidigare angett. Du kan gå in och ändra och komplettera svaren fram till och
med sista svarsdag.
När du är klar har du möjlighet att skriva ut eller spara en svarsöversikt. Du kan använda länken till din
kommuns enkät så länge undersökningen är pågående och du kan skriva ut eller spara svarsöversikter så
många gånger du behöver. En funktion för att komma till svarsöversikten finns också på första frågan i
enkäten, detta för att du ska slippa klicka dig igenom hela enkäten igen för att få en översikt.
I samband med utskicket av länk till denna webbenkät skickar länsstyrelsen också enkäten i PDF-format.
Den är tänkt som stöd i planeringen inför att du ska besvara frågorna. Men frågorna ska besvaras i den
webbaserade enkäten.
Sista dagen att svara på enkäten är fredagen den 15 februari, 2019.
Vi vill på förhand rikta ett stort tack till dig för att du besvarar denna enkät.
Ulrika Owen, projektledare för länsrapportens undersökning
Folkhälsomyndigheten
Samråd har skett mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Folkhälsomyndigheten enligt förordning
(1982:668), om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner, angående enkäter om
Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622), Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) och Tillsyn enligt
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) samt enkäter om det övriga ANDT-förebyggande
arbetet.

1. Namn på storstadskommunen
Storstadskommunens
namn:
Kontaktpersonens
namn:

2. Fanns det en eller flera personer utsedda att arbeta med övergripande samordning och
planering av det ANDT-förebyggande arbetet i storstadskommunen (på hel- eller deltid) under
någon period under 2018?
Här avses inte avgränsade projekt eller insatser utan ett ansvar för samordning och planering av arbetet
på ANDT-området inom den kommunala förvaltningen. Det kan innebära ett ansvar för samordning och
planering av arbetet där flera andra områden också är berörda, t.ex. andra folkhälsofrågor och
brottsförebyggande arbete och där ANDT-frågorna är ett delområde. I storstadskommunen kan
samordningsfunktionen också innebära ett ansvar mot stadsdelarna med avseende på att stötta det
ANDT-förebyggande arbetet i stadsdelarna.
Markera det svarsalternativ som var aktuellt för storstadskommunen för de olika områdena under 2018:
Ja

Nej

Vet inte

Alkohol
Narkotika
Dopning
Tobak
Kommentar:

2.1 Inom vilken nämnd, eller motsvarande, var denna funktion eller tjänst placerad 2018?
Kommunstyrelsen
Socialnämnd eller
motsvarande
Barn- och
utbildningsnämnd eller
motsvarande
Kultur- och
fritidsnämnd eller
motsvarande
Annan, uppge vilken:

2.2 Beskriv den samordnande funktionens huvudsakliga ansvar och arbetsuppgifter.

3. Hur många årsarbetskrafter använde storstadskommun för samordningsfunktionen kring
ANDT under 2018?
Uppge antalet årsarbetskrafter med ett decimaltal (maximalt 3 decimaler). En heltidstjänst under ett år
motsvarar 1,0 årsarbetskraft och en halvtidstjänst motsvarar 0,5.

Kommentar:

4. Fanns det under 2018 ett nätverk för stadsdelarnas ANDT-samordnare (eller motsvarande) som
storstadskommunen organiserade?
Med nätverk avses ett forum för kompetenshöjande insatser, erfarenhetsutbyte eller liknande.
Ja
Nej
Kommentar:

4.1 Hur många av stadsdelarna i kommunen deltog under 2018 i detta nätverk?
Uppge antal:

4.2 Hur många nätverksträffar arrangerade storstadskommunen för detta nätverk under 2018?
Ange antal träffar:

4.3 Vilka områden har dessa nätverksträffar berört:
Välj ett eller flera alternativ.
Nationella ANDT-strategin 20162020
Kommunala ANDT-politiska
dokument och kommunal
förankring
Uppföljning och utvärdering
Hälsofrämjande skola
Föräldrastöd
Brottsförebyggande arbete
Sociala insatsgrupper
Samverkan tillsyn och ANDTförebyggande insatser
Samverkan med näringslivet
Samverkan med idéburna
organisationer
ANDT–förebyggande arbete inom
studenthälsan
(universitet/högskola)
Presentation av forskningsresultat
Metoder i förebyggande arbete
Annat:
Kommentar:

5. Deltog din storstadskommun under 2018 i nätverk för kommunala ANDT-samordnare (och
motsvarande) som länsstyrelsen organiserar?
Ja, i stor
utsträckning
Ja, i viss
utsträckning
Nej
Vet inte
Kommentar:

5.1 Gav detta nätverk ett stöd i storstadskommunens arbete med ANDT-frågor under 2018?
Ja, i stor
utsträckning
Ja, i viss
utsträckning
Nej
Vet inte
Kommentar:

6. Inom vilket eller vilka områden behöver din storstadskommun mer stöd i arbetet?
Flera alternativ är möjliga.
Andra nätverk
Kunskapsstöd
Resurser
Annat, uppge
vad:
Det behövs
inget stöd

7. Har storstadskommunen under 2018 gjort en kartläggning av ANDT-bruk och
skadeverkningar?
Med kartläggning avses här att storstadskommunen på ett systematiskt sätt har skapat sig en bild i
någon utsträckning över användningen av ANDT och medicinska och sociala skador av ANDT.
Ja
Nej
Vet inte
Kommentar:

7.1 Har storstadskommunen genomfört en undersökning bland skolelever om deras ANDTanvändning?
Ja
Nej
Vet inte
Kommentar:

8. Hade storstadskommunen 2018 ett eller flera politiska program som inkluderade det ANDTförebyggande arbetet?
Med politiskt program avses övergripande dokument där kommunens arbete med förebyggande insatser
på ANDT-området beskrivs. Insatserna kan omfatta hela eller delar av ANDT-området.
Ja
Nej
Nej, men det bedrevs ett arbete under 2018
för att ta fram ett sådant politiskt program

8.1. Vilka av följande områden inkluderades av programmet/programmen under 2018?
Alkohol
Tobak
Narkotika
Dopning

8.1.1 Vilket år antogs den senaste versionen av de styrdokument som inkluderade det ANDTförebyggande arbete vilket storstadskommunen arbetade utifrån 2018?

8.2 Ingår någon eller några av följande alternativ i detta eller dessa styrdokument:
Ja
Mätbara mål
Genomförandeplan med
ansvariga aktörer
Medel avsatta för
genomförande av olika
aktiviteter i planen
Plan för uppföljning
Plan för utvärdering

Annat, uppge vad:

Kommentar:

Nej

Vet inte

I den nationella ANDT-strategin framhålls att jämlikhets- och jämställdhetsperspektiven ska genomsyra
ANDT-arbetet för att uppnå regeringens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en
generation.
9. Har storstadskommunen ett jämlikhetsperspektiv på det ANDT-förebyggande arbetet?
Här avses att storstadskommunen i det ANDT-förebyggande arbetet beaktar skillnader mellan grupper i
befolkningen baserat på utbildning, yrke/arbete, inkomst, födelseland, sexuell läggning, boendeort osv.
Ja
Nej
Vet inte
Kommentar:

9.1 Hur arbetade kommunen under 2018 inom ANDT-området för att främja jämlikhet? Lämna
gärna exempel.
Exempel i verksamheten kan vara att jämlikhetsaspekter har lyfts i utvärderingar eller att kommunen
efter ett identifierat behov har översatt informationsmaterial till flera språk för att nå de som inte har
svenska som modersmål.

I den nationella ANDT-strategin framhålls att jämlikhets- och jämställdhetsperspektiven ska genomsyra
ANDT-arbetet för att uppnå regeringens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en
generation.
10. Har kommunen ett jämställdhetsperspektiv på det ANDT-förebyggande arbetet?
Här avses att kommunen i det ANDT-förebyggande arbetet beaktar skillnader utifrån kön.
Ja
Nej
Vet inte
Kommentar:

10.1 Hur arbetade kommunen under 2018 inom ANDT-området för att främja jämställdhet? Lämna
gärna exempel.
Exempel i verksamheten kan vara könsuppdelad statistik eller att kommunen har anpassat aktiviteter
efter kvinnors eller mäns olika behov på ett sätt som inte samtidigt förstärker stereotypa föreställningar
om kön.

11. Hur finansierades det ANDT-förebyggande arbetet i storstadskommunen under 2018?
Ja

Nej

Vet inte

Med
kommunala
medel
Med anslag
från
länsstyrelsen
Med anslag
från
landstinget
Med andra
medel

11.1 I hur stor utsträckning finansierades det ANDT-förbyggande arbetet under 2018 med
kommunala medel?
Helt
Till stor del
Till viss del
Vet inte
Kommentar:

12. Var det ANDT-förebyggande arbetet under 2018 integrerat i storstadskommunens ordinarie
struktur med mål och budget?
Ja
Nej
Vet inte
Kommentar:

13. Fanns det under 2018 en styrgrupp för det lokala ANDT-förebyggande arbetet i
storstadskommunen?
En styrgrupp kan vara ett ANDT-råd, folkhälsoråd eller motsvarande, en grupp högre tjänstemän,
beslutsfattare som ska styra arbetet och besluta om en viss riktning.
Ja
Nej
Nej, men det bedrevs ett arbete under 2018
för att skapa en sådan styrgrupp
Vet inte
Kommentar:

14. Fanns det under 2018 inom storstadskommunen ett samarbete i någon utsträckning mellan
kommunala alkohol-/tobakshandläggare och ANDT-samordnare eller motsvarande?
Med alkohol- och tobakshandläggare avser vi dem som arbetar med tillsyn över detaljhandel med folköl
respektive tobaksvaror, samt tillståndsprövning och tillsyn över serveringar och tillsyn över rökfria
miljöer. Med samarbete avses att anställda inom den kommunala förvaltningen arbetar tillsammans för
gemensamma mål eller driver gemensamma projekt, i någon utsträckning.
Ja
Nej
Vet inte
Kommentar:

15. Hade storstadskommunen under 2018 en lokal samverkan mellan det ANDT-förebyggande
och det brottsförebyggande arbetet med en eller flera aktörer?
Ja
Nej
Vet inte

15.1 Med vilka aktörer fanns det under 2018 en lokal samverkan mellan det ANDT-förebyggande
och det brottsförebyggande arbetet?
Markera det eller de alternativ som var aktuella för storstadskommunen under 2018. Notera att
stadsdelarna i din kommun får motsvarande fråga kring samverkan i den egna stadsdelen och därför
avses här den samverkan som är kommunövergripande.
Ja
Skolförvaltning/utbildningsförvaltning
eller motsvarande
Socialtjänst
Fritids-/Kulturförvaltning
Andra storstadskommunala
förvaltningar/nämnder, uppge vilka
nedan:
Andra storstadskommunala förvaltningar/nämnder:

Nej

Vet inte

Ja
Skatteverket
Åklagarmyndighet
Tullverket
Polismyndigheten
Landstinget eller
motsvarande
Bostadsbolag/fastighetsägare
Lokaltrafiken
Övrigt näringsliv
Idéburna organisationer
(frivilligorganisationer)
Andra lokala aktörer
Kommentar:

Nej

Vet inte

15.2 Fanns under 2018 någon skriftlig överenskommelse/samverkansavtal för denna lokala
samverkan med en eller flera av nedan aktörer?
Markera det eller de alternativ som var aktuella för storstadskommunen under 2018.
Ja

Nej

Vet inte

Skatteverket
Åklagarmyndighet
Tullverket
Polismyndigheten
Landstinget eller
motsvarande
Bostadsbolag/fastighetsägare
Lokaltrafiken
Övrigt näringsliv
Idéburna organisationer
(frivilligorganisationer)
Andra lokala aktörer
Kommentar:

15.3 Vad avser dessa samverkansavtal? Ge exempel.
Maximalt antal tecken är 250.

16. Hade storstadskommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete med andra
myndigheter gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2018?
Ja
Nej
Vet inte

16.1 Med vilka myndigheter hade storstadskommunen ett regelbundet eller formaliserat
samarbete gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2018?
Uppge för varje aktör det eller de områden som samarbetet omfattade. Markera det eller de alternativ
som var aktuella för storstadskommunen under 2018. Notera att stadsdelarna i din kommun får
motsvarande fråga kring samverkan i den egna stadsdelen och därför avses här den samverkan som är
kommunövergripande.
Alkohol
Polismyndigheten
Hälso- och
sjukvård/landstinget
eller motsvarande
Trafikverket
Andra
storstadskommuner
Länsstyrelsen
Högskola/Universitet
Andra myndigheter

Uppge vilka andra myndigheter:

Kommentar:

Narkotika

Dopning

Tobak

Vet inte

16.2 Fanns det under 2018 någon skriftlig överenskommelse/samverkansavtal för det ANDTförebyggande arbetet för något av dessa samarbeten?
Avser inte det som tidigare frågats efter gällande ANDT-förebyggande och brottsförebyggande, utan
samverkansavtal utöver det.
Ja
Nej
Kommentar:

16.3 Vad avser dessa samverkansavtal? Ge exempel.

17. Hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete med aktörer inom näringslivet
gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2018?
Ja
Nej
Vet inte

17.1 Med vilka aktörer inom näringslivet hade storstadskommunen ett regelbundet eller
formaliserat samarbete gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2018?
Observera att här avses inte näringslivsaktörer som enbart är sponsorer. Uppge för varje aktör det eller
de områden som samarbetet omfattade. Markera det eller de alternativ som var aktuella för
storstadskommunen under 2018. Notera att stadsdelarna i din kommun får motsvarande fråga kring
samverkan i den egna stadsdelen och därför avses här den samverkan som är kommunövergripande.
Alkohol
Enskilda restaurangägare (ej
ordinarie tillsynsverksamhet)
Enskilda livsmedelshandlare
(ej ordinarie
tillsynsverksamhet)
Bostadsbolag/Fastighetsägare
Fristående skolor/förskolor
Nöjesarrangörer
Gym-/Träningsanläggningar
(privata eller
storstadskommunalt ägda)
Företagsföreningar
Andra inom näringslivet

Uppge vilka andra inom näringslivet:

Kommentar:

Narkotika

Dopning

Tobak

Vet inte

17.2 Fanns det under 2018 någon skriftlig överenskommelse/samverkansavtal för något av dessa
samarbeten?
Ja
Nej
Kommentar:

17.3 Vad avser dessa samverkansavtal? Ge exempel.

18. Hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete med idéburna organisationer
eller frivilligorganisationer gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2018?
Ja
Nej
Vet inte

18.1. Med vilka idéburna organisationer eller frivilligorganisationer hade storstadskommunen ett
regelbundet eller formaliserat samarbete gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2018?
Uppge det eller de områden som samarbetet omfattade. Markera det eller de alternativ som var aktuella
för storstadskommunen under 2018. Notera att stadsdelarna i din kommun får motsvarande fråga kring
samverkan i den egna stadsdelen och därför avses här den samverkan som är kommunövergripande.
Alkohol
Idrotten/Idrottsföreningar
Nykterhetsrörelsen
Kulturföreningar
Trossamfund
Studieförbund
Andra inom idéburna
organisationer
(frivilligorganisationer)

Narkotika

Dopning

Tobak

Vet inte

Uppge vilka andra inom idéburna organisationer (frivilligorganisationer):

Kommentar:

18.2 Fanns det under 2018 någon skriftlig överenskommelse/samverkansavtal för något av dessa
samarbeten?
Ja
Nej
Kommentar:

18.3 Vad avser dessa samverkansavtal? Ge exempel.

19. Hade storstadskommunen 2018 en eller flera av följande kommunövergripande policyer på
ANDT-området?
Med policy menas här ett antaget dokument som rör hur man hanterar ANDT-relaterade frågor i
storstadskommunen. Varje uppräknad policy kan antingen ingå i ett politiskt program som omfattar
ANDT-förebyggande arbete eller vara ett separat dokument. Markera det eller de alternativ som var
aktuella för storstadskommunen under 2018. Notera att stadsdelarna i din kommun får motsvarande
fråga kring policyer i den egna stadsdelen och därför avses här de policyer som är
kommunövergripande.
Ja
Kommunen som arbetsgivare har
en alkohol- och/eller drogpolicy
(ANDT-policy)
Kommunen som arbetsgivare har
en policy som rör rökfri arbetstid
Kommunen som arbetsgivare har
en policy som rör alkoholfri
arbetstid
Kommunen som arbetsgivare har
en policy som rör tobaksfri
arbetstid
Kommunen har lokala
ordningsstadgar eller föreskrifter
om alkoholförtäring på offentlig
plats
Kommunen har tagit politiska
beslut som reglerar rökfria miljöer
utomhus
Idrottsföreningar i kommunen
måste ha en alkohol- och/eller
drogpolicy för att få
föreningsbidrag (ANDT-policy)
Övriga föreningar i kommunen
måste ha en alkohol- och/eller
drogpolicy för att få
föreningsbidrag (ANDT-policy)
Kommentar:

Nej

Vet inte

20. Hade storstadskommunen under 2018 en kommunövergripande policy i den kommunala
grundskolan som inkluderade förebyggande arbete inom ett eller flera av nedanstående
områden?
Ja

Nej

Vet inte

Alkohol
Narkotika
Dopning
Tobak
Kommentar:

21. Hade storstadskommunen under 2018 en kommunövergripande policy i den kommunala
gymnasieskolan som inkluderade förebyggande arbete inom ett eller flera av nedanstående
områden?
Ja
Alkohol
Narkotika
Dopning
Tobak
Kommentar:

Nej

Vet inte

22. Har storstadskommunen ställt sig bakom rökfritt Sverige 2025?
Ja
Nej
Vet inte
Kommentar:

22.1 Har storstadskommunen vidtagit någon åtgärd för att komma närmare målet om ett rökfritt
Sverige 2025?
Ja
Nej
Vet inte

Om ja, beskriv kort vilken eller vilka åtgärder:

23. Vilka insatser och åtgärder har storstadskommunen arbetat med under 2018 för att förebygga
problem och skador av ANDT?
Här finns utrymme att beskriva huvuddragen i det arbete som utförts under 2018 och som
storstadskommunen vill lyfta.

24. Genomfördes en uppföljning av det ANDT-förebyggande arbetet i storstadskommunen under
2018?
Med uppföljning avser vi här om storstadskommunen följt upp genomförandet av insatser inom ANDTområdet. Uppföljningen innebär att kommunen ser över och dokumenterar, på ett mer systematiskt sätt,
vad som genomförts, när och hur, samt vilka som nåtts av insatserna. Om kommunen satt mål för
arbetet som går att mäta ligger det i uppföljningen att se om kommunen uppnådde målen.
Ja, storstadskommunens hela
ANDT-förebyggande arbete följdes
upp
Ja, delar av storstadskommunens
ANDT-förebyggande arbete följdes
upp
Nej
Vet inte
Kommentar:

25. Genomfördes en utvärdering av det ANDT-förebyggande arbetet i storstadskommunen under
2018?
Med utvärdering avser vi här om storstadskommunen utvärderat effekterna av de insatser man
genomfört.
Ja, storstadskommunens hela
ANDT-förebyggande arbete
utvärderades
Ja, delar av storstadskommunens
ANDT-förebyggande arbete
utvärderades
Nej
Vet inte
Kommentar:

26. Har du synpunkter på denna enkät?
Här finns utrymme att lämna synpunkter på frågorna i denna enkät.

Tack för din medverkan!

