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Bilaga – Lokalt diskussionsunderlag
Här följer en redogörelse för analyser av den specifika kommunen med avseende på goda
exempel, förbättringsområden och rekommendationer som kan användas som underlag för
diskussion i kommunen.

Markaryd
Community Readiness
1. ANDT-insatser (program/aktiviteter) har genomförts
2. Några enskilda myndighetspersoner i kommunen har kännedom om lokala ANDTinsatser
3. Ansvariga ser behovet av att göra något när det gäller ANDT-problemen
4. Kommunklimatet är neutralt, präglas av ointresse, eller att man inte tror att ANDTproblemen påverkar kommunen som helhet
5. Kommuninvånare känner igen tecken och symptom på när ANDT-problem visar sig –
men information om det saknas
6. Kommunen har personal, organisation och/eller tillgängliga lokaler som kan utgöra
resurser
Totalt: 4 = Planering för att lösa ANDT-problemen.
Goda exempel
 Några kunskapsbaserade ANDT-aktiviteter/program (Tobaksfri DUO, ÖPP, Rökfri
arbetstid)
 Engagerad polis/god samverkan med polis
 ANDT-vilja uttrycks hos politiker
 Engagerad personal som håller i ANDT-aktiviteter
 LUPP-undersökning som har spridits och redovisats på hemsida, offentliga
inrättningar och via media
 Egen pågående utvärdering av Tobaksfri DUO
 Kyrkan aktiv i ANDT-arbetet
Förbättringsområden
 ANDT-frågan har låg prioritet på politisk nivå i aktiv handling
 Låg medvetenhet om frågorna hos politiker och tjänstemän
 Inaktuell ANDT-policy som aldrig omsatts i handling eller följts upp
 Många olika gruppkonstellationer – ingen specifik ANDT-grupp
 Alldeles för få ANDT-aktiviteter görs
 Otydligt uppdrag för folkhälsogrupp
 Ingen tydligt uttalad samordnartjänst?
 Inga specifika ekonomiska medel för ANDT – arbete görs inom ordinarie
tjänst/budgetram
 ANDT-arbetet får stryka på foten om pengar saknas
 Dopning låg prioritet
 Bristfällig information om ANDT på hemsida och via broschyrer – kommuninvånare
relativt omedvetna (ex kring langning)
 ANDT-insatser för vuxna saknas i hög grad
 Inga professionella utvärderingar av befintliga insatser görs

Rekommendationer
 Ge ANDT-frågan en väldefinierad plats och högre politisk prioritet
 Behov av en aktuell och specifik ANDT-plan för bättre strategi/överblick som följs
upp
 Utöka tjänst för specifika ANDT-uppgifter
 Tillsätt specifika resurser för ANDT
 Tydligare definiera och avgränsa ansvarsområden och uppdrag
 Få till stånd fler ANDT-aktiviteter
 Påtagligare ANDT-arbete även för vuxna
 Medvetandehöjande arbete – redovisa statistik för politiker för att få dem mer
engagerade och uppdaterade
 Använda medier i ännu större utsträckning för att informera kommuninvånare och
lyfta frågan

