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Näringslivet
Gemensamma utbildningar
Kommunen är i de flesta fall en största arbetsgivaren i kommunen. Ett 
samarbete med det lokala näringslivet kan utvecklas positivt över tid om 
man ordnar gemensamma utbildningar kring hur alkoholfrågan skall 
hanteras i arbetslivet. Genom att bjuda in näringslivet att delta skapas 
många förutsättningar för en dialog och berikande samtal.

Ansvarsfull alkoholservering
Ett led i att få en serveringskultur i enlighet med alkoholagens intentio-
ner är att erbjuda utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Det är ofta 
hög omsättning på personal i branschen och företag kommer och går. 
Företagen uppskattar därför om detta är en regelundet återkommande 
verksamhet och att olika former av utbildning erbjuds som en ”boost” 
inför sommarperioden med mycket nyanställd och orutinerad personal.

Kontroll av servering och åldersgränser
Tillståndsgivingen bör vara restriktiv i kommunen för att motverka 
överservering och regelbrott.

En regelbunden tillsyn av serveringar och försäljningsställen är viktig, 
inte minst för att konkurrensen skall vara likvärdig bland näringsstäl-
lena. Det finns idag också möjlighet att kontrollera åldersgränser med 
hjälp av försökspersoner. 
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Primärvården

Primärvården

Stöd vid riskabla alkoholvanor
Primärvården har en stor kontaktyta med befolkningen och är därför 
en viktig del i stödet till människor med alkoholvanor som på sikt kan 
innebära sjukdom och skada. 

Det är också viktigt att primärvården tar upp alkoholfrågan i det var-
dagliga patientarbetet. Ett hinderför detta som brukar lyftas fram är att 
man saknar stödresurser om man hittar personer med problem. Här kan 
samverkan med socialtjänsten och därmed ömsesidiga kunskaper om 
vad som finns att tillgå i kommunen undanröja sådana hinder. 

Föräldrastöd
På de flesta håll använder mödra- och barnhälsovården AUDIT (frå-
geformulär om alkoholvanor). Tillsammans med socialtjänsten kan 
kommunen bygga upp stödinsatser för blivande föräldrar med riskabla 
alkoholvanor. 
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Polisen

Fler nykterhetskontroller i trafiken
Var fjärde dödsfall i trafiken är alkohol- eller drogrelaterat. 
Antalet genomförda utandningsprov har minskat stadigt från 2011 fram 
till nu och har i samband med covid-pandemin upphört.

Polisens kontroller av nykterhet i trafiken har olika funktion. Breda 
kontroller har som största effekt att de uppfattas av trafikanterna som att 
risken att åka fast är stor. Målinriktade kontroller leder till att fler perso-
ner som ofta kör rattfulla kan upptäckas.

Ur allmänpreventiv synvinkel är det bra om samverkan med polisen har 
som mål att ofta ha breda kontroller.
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Ungdomar
Stöd i att vara tonårsförälder
Nedgången i ungdomars drickande har varit stor de senaste 20 åren. 
Numera är en majoritet av 9:orna nykterister och andelen intensivkon-
sumenter i åk 9 mindre än 8 procent (2020). 

Olika former av föräldrastöd som ger tonårsföräldrar kunskap och 
verktyg att bli föräldrar som har tydliga förväntningar på sina ungdomar 
när det gäller alkohol och andra droger, som är stödjande och öppna för 
dialog, är viktiga att utveckla i kommunen.

Ett sådant föräldrastöd kan vara information i samband med ordinarie 
föräldraträffar, regelbundet återkommande och utformad för de olika 
årskurserna.

Individuellt stöd till föräldrar till barn med problem behöver utvecklas, 
men också marknadsföras så att föräldrar vet vad de kan få.

Utveckla ANTD-undervisningen i skolan
Basen för hälsosamma vanor är kunskap, därför bör man i kommu-
nen skaffa sig bra överblick över hur undervisningen på drogområdet i 
skolan går till, och om det finns behov tillsammans med skolan utveckla 
den.
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Föreningslivet

Fler drogfria miljöer
Civilsamhället har en stor kontaktyta i befolkningen och baseras på 
många människors engagemang och intresse för andra människor. 
Kommunen kan på många sätt stimulera föreningslivet att utveckla fler 
drogfria miljöer för både ungdomar och vuxna. Kommunen bör särskilt 
stödja föreningar som verkar i den riktningen.

Kommunen kan själv medverka eller förmedla medverkan i ledarutbild-
ningar för att öka kunskapen bland föreningsaktiva om hur alkoholbruk 
påverkar inte minst unga människor.
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Äldre

Fler äldre dricker idag
Eftersom människor i hög grad tar med sig sina alkoholvanor genom 
livet och den generation äldre som nu går in i pensionärslivet har mer 
omfattande alkoholvanor, än vad tidigare generationer haft behöver 
kommunen rusta sig för detta på flera områden.

Erbjud pensionärsföreningarna informativa och tankeväckande föredrag 
om vad alkoholkonsumtion på äldre dar kan innebära. 

Föreningar behöver också stöd i sitt policyskapande när det gäller hur 
man skall hantera alkoholfrågan i föreningen. Kommunen bör där inta 
hållningen att föreningsverksamhet så långt som möjligt skall vara alko-
holfri, för att inte utesluta någon som vill vara med.

Utbilda personal som möter äldre
Personal inom äldreomsorgen ställs redan nu och kommer att ställas 
inför nya praktiska och etiska avvägningar när andelen äldre som brukar 
alkohol ökar. Därför behövs utbildnings- policyskapande också där.
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Samordning

Organisera arbetet
Det är viktigt att kommunen har en samordnare för det här arbetet. 
Det bör också skapas en organisation med egen budget för att stimulera 
utvecklingsarbetet.
Samordningens uppgift är att följa utvecklingen, ta initiativ till insatser 
och rapportera hur verksamheten fortskrider till kommunens politiska 
organisation.

Kommunens web
Kommunens web har en stor kontaktyta till allmänheten. Den kan där-
för användas för att nå ut med hälsoupplysning i olika former som tips 
om att kolla sina alkoholvanor. På webben kan man även berätta om vad 
som görs samlat i kommunen.

Lokala media
Intresset för de här frågorna är stort hos allmänheten och lokala media 
rapportera därför gärna om sådant som händer. Förse dem med tips och 
underlag för denna rapportering.
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