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förchefenochstatsrådetTill

Socialdepartementet

dåvaranderegeringenbemyndigadejanuari 1997den 9beslutGenom
uppdragmedkommittétillkallaSocialdepartementet attförchefen en

försäkringsbo-branschorganisationer,mellansamarbeteorganiseraatt
alkoholförebyggandegällerdetmil.myndigheter närberördaochlag

arbete.
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RolanddirektörverkställandeochLivsmedelshandlareförbundetson,
tillförordnades1997augusti20Förbundet. DenKooperativaSvensson,

Spritimportö-VinSverigesTegnér,Christerdirektörledamöter även
Försäk-Beskow,Andersdirektörverkställandeoch viceFöreningrers

ringsförbundet.
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Inledningl

Bakgrundl l
.

alko-inomskett Sverigeförändringar idelhelhar1990-taletUnder en
tillverk-lcraft.i Import-,har export,-alkohollag trättholområdet. En ny

fåttharavvecklats. Sverigeharpartihandelsmonopolenoch ennings-
harmyndigheterstatligaalkoholnäring. Nyakonkurrensutsattväxande

frånskettharbeslutochverksamheteröverflyttningochinrättats aven
mångautveckling har inomdennamedParallellt om-till kommun.stat

intemationalise-ökadeskett. Deninternationaliseringökadråden en
resandeökat privathandelsutbyte,ökatbåde ettmedförtharringen ett

Internatio-värderingar.attityder ochgällerdetnärmandeoch närett
svenskadetgjortförändringar hardemografiskaochinfluensernella

kultunnönstretdelalkoholBruket ärheterosamhället avenavmer
för-dessaAllaiminst Europa.länder, inteandraoch mångai Sverige
denförförutsättningarnapåverkatharEU-medlemskapetochändringar

alkoholornrådet.olika aktörer inomförochalkoholpolitikensvenska
pri-Högadelar.olikaflerabeståralkoholpolitikensvenskaDen av

iochtillgänglighet gräns-ibegränsningardetaljhandelsmonopol,ser,
ochinformationområde,Påutbildning ettinformation, etc.handel samt

samarbetsinitiativ atttagitregeringenhar ettopinionsbildning, genom
berördamellansamarbetetutvecklaskallkommittétillsätta somen

al-påbranschorganisationerolikaochförsäkringsbolagmyndigheter,
AlkoholsamarbetetOberoendesigkallarKommitténkoholområdet.

aktörerolikaochinitierauppgift uppmuntraKommitténsOAS. är att
opinonsinsatserochinformations-kringsamverkansig iatt engagera

sinbeslutövervägdafattamänniskorstödja attsyfte omhar till attsom
alko-återhållsammamåttfulla ochförverkaochalkoholkonsumtion att

försäkringsbola-mellandialogförforum staten,OASholvanor. är ett
OASalkohol.tillrelateradefrågoribranschorganisationemaochgen

samverkanberördefrågorandrai änställning omdock inte somtar
ochmellansamarbeteLiknande statopinionsbildning.ochinformation

hållpå fleraredan utom-förekommernäringslivetinombranschorgan
alko-informeradet gällersamarbetsorgan när attsådant omlands. Ett

Edudalcool Kanada.iQuébecprovinseniriskerdessochholen är
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Edudalcool självständigär organisation, finansierad alkohol-en av
branschens intressenter, informerar alkoholens konsekvenser.som om

l Direktiven

OAS verksamhet grundar sig på regeringens beslut den 9 januari 1997,
bemyndigade chefen för Socialdepartementet tillsättasom kom-att en

mitté med uppgift organisera samarbeteatt mellan branschorganisa-ett
tioner, försäkringsbolag och berörda myndigheter m.fl. Kommittén fick
i uppgift verka för samarbeteatt det gällerett olikanär infonnationsin-

kring måttfullhet i bruketsatser alkohol och dess risker. Kommitténav
skulle undersöka förutsättningarnaäven för och hur samarbetetom
skulle kunna organiseras i former och lämna förslagpermanentamer
till Organisationsform och fortsatt finansiering.

I direktiven dir. 1997:3, bilaga l redovisas de förändrade förut-se
sättningarna för bedriva traditionellatt svensk alkoholpolitik. Måleten
för den svenska alkoholpolitiken, begränsa alkoholensatt skadeverk-
ningar, ligger fast och ambitionsnivån oförändratär hög. Intemationali-
seringen och EU-medlemskapet innebär det blir nödvändigtatt sökaatt
delvis metoder och arbetssätt för uppnå målen.att Ett intensivarenya
samarbete mellan de olika aktörerna på området nödvän-uppges som
digt liksom fler aktörer de traditionelltatt utöver inblandade iengageras
arbetet.

Regeringskansliet förde under 1996 diskussioner med olika bransch-
företrädare m.fl. möjligheten finna samarbetsfonneratt skulleom som
kunna leda till på alkoholområdetatt i framtidenparterna ökattar ett
socialt det gäller det förebyggandenär infonnationarbetet ochansvar
opinionsbildningen. Målet med diskussionerna få till ståndatt ettvar
samarbete skulle leda till insatser i syfte vid-som attgemensamma
makthålla eller förstärka opinion till förmån för återhållsamma alko-en
holvanor i befolkningen och för punktnykterhet det gäller vissanär

och i vissa situationer.grupper
I direktiven viktigt prioriteratatt ett annat områdeanges att sam-

verka kring insatserär motverkar den illegala hanteringen, dvs.som
illegalt tillverkad eller insmugglad alkohol och langning till ungdomar.
Utgångspunkten för samarbetet de prioriteringarär gjorts i densom av
berörda myndigheter upprättade nationella handlingsplanen för alko-
hol- och drogförebyggande insatser.

direktivenI redovisas också alkoholpolitiskaatt intressen och en-
skilda företagsintressen inte alltid sammanfaller. Mot denna bakgrund

direktiven det krävs målsättningenatt medatt samordningenanger och
de särskilda aktiviteterna klarläggs En helt nödvändignoggrant. ut-
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alladirektivenenligt attsamarbetet är ac-framtidaför detgångspunkt
faktumdetliksomriktlinjer,handlingsplanensnationelladencepterar

alkoholdrycker ettbetraktarfolketsvenska sommajoritetstoratt aven
alkohol på ettanvänderflestaDevillde intelivetinslag i avvara.som

ellersjälvaför demvarkenproblem, sam-vållardet intesådant sätt att
förenadalkoholkonsumtion ärdockmåste attBudskapethället. vara

uttala-direktivenIinformeraangelägetdet attvilka ärrisker, om.med
förviktig attnivålokalkrafter på ärmobiliseringocksådes att aven

informationsinsatserna.förstärka
insatsersamordnaochdrivadirektiven somenligtskaKommittén

till:syftar

verk-socialaochmedicinskaalkoholenskunskapspridaatt om-
livet,skedenolikainingar av

alkoholfri uppväxt,främjaatt en-
ungdomar,tilllangningmotverkaatt- demblandalkoholkonsumtionmåttfull someftersträvaatt en- bliriskerar attdemblandsärskiltochalkoholanvänder som

storkonsumenter,
arbetsplatsernagraviditetsperioder,kvinnansförverka attatt- alkoholfria,sjöss blirochlandstilltrafikenoch

ille-konsumtionenmotverkaattitydförändringar avatt genom- alkohol.insmuggladellertillverkadgalt

olikagenomförsaktiviteterde genomliksomarbete,Kommitténs som
utvärderas.ochdokumenteraslöpandeskallöverenskommelser,

organisationKommitténs1.3

OAS,AlkoholsamarbetetOberoendeantagit namnetKommittén, som
Bryggareföre-SvenskaSocialdepartementet,frånledamöterbestår av

Förening,VinleverantöremasochSprit-Folkhälsoinstitutet,ningen,
Sveri-CAN,NarkotikaupplysningochAlkohol-förCentralförbundet

Alkoholinspektionen,Vägverket,Restaurangföretagare,Hotell-ochges
KooperativaRikspolisstyrelsen,SSLF,Livsmedelshandlaretörbundet

FinansdepartementetFörsäkringsförbundet,Systembolaget,förbundet,
statssekrete-f.d.kommitténi ärOrdförandeGeneraltullsstyrelsen.och

ledamöterKommitténsWesterberg.UlfSocialdepartementet,vidraren
ska utses.inga ersättarebeslutatenhälligt atthar

programförkla-formuleratharOASimedlemmarnaolika egnaDe
ochRegeringskanslietFrånsamarbetet.iingårvarförringar manom

folkhälsopers-påbaseratsamarbetetförintressetFolkhälsoinstitutet är
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pektivet. "Sverige har inte råd med alkoholskadoma, eko-varken ettur
nomiskt eller mänskligt perspektiv. Det dagsär åtgärderatt pröva nya
för åstadkommaatt resultat inom antal områden,ett framförallt med
tanke på nästa generation. Genom brett samarbeteett med många av
dem har anknytning till alkohol stärks förutsättningarnasom nåatt
framgång i arbetet med förebygga risken föratt skador medicinska-och sociala alkoholen orsakar.som-

Från Svenska Bryggareföreningen, Sveriges Hotell- och Restau-
rangföretagare SHR, Livsmedelshandlareförbundet SSLF och Sve-

Sprit-riges och Vinleverantörers förening SVL sida betonas deatt
deltar i samarbetet för de vill alkoholdryckeratt skallatt brukas med
måtta och vid tillfälle- de villrätt inte alkoholdryckeratt ska missbru-
kas. SHR vill bidra till stärka förtroendet föratt restaurangernas serve-
ring alkohol så den utvecklasatt viktig ochav ansvarstagandesom en
del i samhälle och näringsliv. SVL med i OAS forär visa alko-att att
holbranschen har för bidra tillett måttfullatt alkoholkon-ansvar en
sumtion bland befolkningen.

Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning CAN är en
kunskapsbank i alkohol- och narkotikafrågor. CAN med i infonna-är
tionssamarbetet eftersom CAN lägger vikt vid informationstor ochatt

förebyggande verksamhet sker på saklig ochannan vetenskaplig grund.
Vägverket verkar för den s.k. nollvisionen i trafiken, där ingår målet
ingen människa skallatt behöva skadas eller dödas på grund alkohol-av

i trafiken. Vägverket med i OAS förär samverka kring informationatt
alkohol och trafik.om

Alkoholinspektionens intresse tillär så alkohollagamaatt ef-attse
terlevs. Inspektionen tillstånds-är ochäven tillsynsmyndighet för till-
verkning och partihandel med sprit, spritdrycker, vin, starköl och öl. I
Inspektionens uppgifter ingår informera och utbildaatt de reglerom

gäller för alkoholhanteringen och den ingår därförsom i OAS.
Rikspolisstyrelsen bl.a. medär i OAS för be-samarbeta kringatt

kämpningen den illegala alkoholhandeln eftersom den iinte bara sigav
olagligär dessutom ofta förknippadutan är med brottslighet.annan
Kooperativa förbundet med i OASär i egenskap Sverigesav en av

detaljhandelskedjor.största Och folkrörelse påstor villsom etten man
aktivt verka för god hälsasätt och miljö bland medlemmar och kunder.

Försäkringsförbundets medlemsbolag försäkringstagareger som
drabbas skador och sjukdom ersättning hjälp vidav rehabilitering.samt
F örsälcringsförbundet vill samverka med andra för förebygga skadoratt
orsakade alkohol i trafiken, på arbetsplatser och på hälsaav människors
och egendom.

Systembolaget med i OAS eftersomär bolaget har till uppgift att
sälja alkoholdrycker med bra service och socialt hederligEnansvar.
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alko-ocksåomfattarSystembolagetsinformationsaklig varoroch om
risker.holens

delta ianledningfrämsta attdessGeneraltullsstyrelsen attuppger
lyckasFöralkoholsmugglingen. attbekämpadess attOAS är ansvar

samhälletmåstebl.a.stöd,samhälletshelabehövsuppgiftmed denna
del svart-ellerköperinte tarbefolkningen avsvenskadenförverka att

sprit.
sekreterarebestårkansliknutitshar enkommittén ett avTill som

utredningar,verksamhet,löpandeOASochkanslietförmed ansvar
förprojektledareoch ansvararplaneringsfrågor somochbudget en

frånhjälpocksåharKanslietalkohol.illegalopinionsinsats motOAS
kommittéservice.

alko-illegalopinionsinsats motregiibedriverKommittén enegen
opinions-förövergripande ansvaretdetharOAS-kommitténhol.

defrånmed representanter or-leds styrgruppInsatseninsatsen. enav
påeller annatfinansierarOASinommyndigheterochganisationer som

uppgift äralkohol. Styrgruppensillegalarbetetstödjer motaktivtsätt
verk-ochbudgetgällerdetOAS-kommittén närtillförslaglämnaatt

beslut inomövergripandelöpandeförstårStyrgruppensamhetsplaner.
uppgift attividareharStyrgruppenbeslutat.kommitténde somramar samord-vissforståochopinionsinsatsendelarnaolikadesamordna av

alkoholhanteringillegal genom-åtgärder somgäller motdetning när
medOAS,iingår t.ex.myndigheterochorganisationer somdeförs av

arbete.tullensochsvartspritgruppenpolisensFolkhälsoinstitutet,
OAS-bransch gemensamt.ochfinansieras statOpinionsinsatsen av

förvaltningsavtalEttopinionsinsatsen.förmedlenförvaltarkommittén
enligtsköterKammarkollegiet av-Kammarkollegiet.medtecknatshar

So-iredovisasMedlenmedlen.förvaltningenekonomiskadentalet av
räkenskaper.cialdepartementets

operati-opinionsinsatsensledaföranställts attharprojektledareEn
plane-varithar att1998underhuvuduppgiftProjektledarensarbete.va

konferenserregionalade genom-viddel somOASgenomföraochra pilot-demedkontakthållaochSverigeiomkringpå 28 runtförts orter
lang-ochalkoholhanteringillegalarbete motbedriverkommuner som

bestårarbetsgrupp re-projektledaren avhar somhjälpTill sin enning.
arbetsgruppenOAS-kommittén. Iimedlemmarolikafrånpresentanter

Folkhälso-samordnare.regionalaFolkhälsoinstitutetsbl.a.ingår aven
medeldeuppföljningoch somfördelningför avharinstitutet ansvarat

arbetet.regionaladetfinansierat
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1.4 Kommitténs arbetssätt och uppdrag
OAS-kommittén har sammanträtt gånger år 1997 och 1998.sex per
De aktiviteter genomförs i kommitténssom måste godkännasnamn avenhällig kommitté. En OASen viktigaste uppgifterav är samordnaatt
de olika aktörernas insatser detnär det måletgagnar ochgemensamma
ligger inom OAS plattform. OAS-kansliet ingår denna bakgrundmot i
olika eller arbetsgrupperstyr- för projekt kommittén ställt sig bak-som

s.k. samverkan med OAS-aktiviteterom -
OAS arbete ska bedrivas på sådantett breddensätt kommitténsatt i

sammansättning tillvaratas och därmed största möjliga genomslagger
för de opinions- och samordningsinsatser stöds kommittén. Allasom av
deltagare i kommittén har påtagit sig särskiltett främjaatt attansvar
bruk alkohol sker ansvarsfullt ochav motverka missbruk alkoholav
både inom den organisationen eller företagetegna och i sina kontakter
med allmänheten

I direktiven slås fast samordningatt aktiviteter finansierasen av som
aktörer i vissa fall har skildaav intressensom kräver målsättningenatt

med samordningen och de särskilda aktiviteterna klarläggs.noggrant
OAS-kommittén har därför enats mål och medel förom gemensamma
OAS, se bilaga 3 och aktivitetsplan samt kriterier förgemensamma
samarbetet, se bilaga 4.

Aktiviteter olika medlemmar genomförsom i regi utanföregen ra-
för samarbetet med kommittén förväntasmen sådan karaktärvara attav

budskapet inte strider grundvalama förmot kommitténs arbete. Aktivi-
inteteter godkänts kommittén fårsom inte åberopa kommitténsav stöd

eller använda sig kommitténs eller logotype.av namn
Kommitténs aktiviteter finansieras deltagandeegna företag,av or-

ganisationer och myndigheter. Samverkansaktiviteter finansieras ofta
eller flera medlemmar i OAS.av en

detI policydokument antagits kommittén harsom uppdragetav
fonnulerats enligt följ ande:

"Kommittén ska organisera alkoholförebyggandeett informations-
samarbete mellan branschorganisationer, försäkringsbolag och be-
rörda myndigheter m.fl. kring bruk alkohol, dess risker och ska-av
deverkningar. Insatser ska genomföras vidmakthåller eller för-som
stärker opinion till förmån för återhållsammaen och måttfulla alko-
holvanor i befolkningen och motverkar bruk alkohol på arbets-av
platser och under kvinnans graviditetsperioder. Kommittén ska ar-beta aktivt för trafikenatt göra till totalt alkoholfrittett område.
Kommittén ska vidare arbeta för alkoholdebutenatt skjuts upp ge-
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insatsergenomföraalkoholfri uppväxt samtförverkaatt ennom
alkohol".hanteringenillegaladenmotverkar avsom

aktiviteterochinforrnationsinsatsersamordnahuvuduppgift är attOAS
samordningsvinsterfinnsdetellerfinns närbehovnivånationell närpå

deochmålgruppertill deriktasskaInformationsinsatsemahämta.att
föl-skainsatserOASbakom.sigställtkommittén enatsituationer som

OASmåluppfyllelse.gradenför mätautvärderasoch att avjas upp
denpåskaorganisationtillskapa agerainte somuppdrag attär nyen

uppmärksamhetriktauppdraget är attnivånlokalaeller utanregionala
beslutatmedlemmarOASsakfrågordekunskapenökaoch sompå om

organiserasochutförasbörarbetetkonkretaDetkring.lcraftsamlaatt
förutsättningar.ochbehovlokalautifrån

flexi-skainformationsarbeteochopinions- varabedrivaSättet att
aktiviteterolikaförekommit typerdethargått avdet årUnderbelt. som

varit:harDessaOAS.inomsamordningformerolikaoch av

alkoholillegalOpinionsinsatsen mot-
OAS.finansiäroch ärAvsändare

ochalkoholismmellankopplingenTrafikprojektet om-
rattbtlleri.

g Försäkringsför-ochVägverketOAS.delarAvsändare är av
medsamverkaniskeraktivitetenochinitiativtagarebundet är

Folkhälso-Systembolaget,bidrarOAS-samarbetetOAS. Inom
hjälpochfinansieringmedSocialdepartementetochinstitutet

liggerprojektledningförAnsvaretprojektet.marknadsföraatt
NTF.hos

alkoholmycketförmellankopplingenhuvudet-Alkohål i om- år.18ungdomar överMålgrupp:våld.och
samverkaniBryggareföreningenfinansiär ärochAvsändare

OAS.med

skadligförgränsvärdeninformationhuvudetmedDrick om-- åringar.18-25Målgrupp:alkoholkonsumtion.
medsamverkaniFolkhälsoinstitutetfinansiäroch ärAvsändare

OAS.

folkölsförsälj-vidålderskontrollerbättrebeskedRaka om-- livsmedelsbutiker.vidanställdapersonalMålgrupp:ning.
iLivsmedelshandlareSverigesfinansiär: sam-ochAvsändare

förbund.HandelsanställdasochOASmedverkan
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Ansvarsfull alkoholhantering utbildningspaketett till hotell-- -
och restauranganstâllda.
Avsändare och finansiär Sverigesär Hotell- och Restaurangfo-

iretagare samverkan med OAS.

Mot langning till underåriga reklamfilm vådan- en attom- av
langa till ungdomar. Målgrupp: de kan tänka köpasigsom att

till ungdomar.ut
Avsändare och finansiär Systembolagetär i samverkan med
OAS.

Alkoholfria arbetsplatser internt utvecklingsarbete.eget- -
OAS samarbetar med Riks-Alna för utvecklaatt metoder för
det alkoholforbyggande och rehabiliterande arbetet på arbets-
platserna.

Alkohol och graviditet kvalitativ undersökning inställ-- om-
ningen till alkohol bland barnmorskor och blivande föräldrar.
Ansvarig och finansiär: OAS i samarbete med Folkhälsoinsti-
tutet.

På sida står du Information alkoholvems och graviditet.- om-
Ansvarig och finansiär: Systembolaget i samverkan med OAS.

Konsumtionsundersökningar, attitydmätningar led den- iett-löpande uppföljningen OAS aktiviteter.av
Ansvarig och finansiär både OAS,är Folkhälsoinstitutet, CAN,
Systembolaget och övriga medlemmar i OAS.
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Historik2

framåt och tillbakablick blick2.1 En en

framåtblickl En

änd-för förutsättningarna på alkoholområdetOAS har tillkommit att
ökat ochomvärlden har trycket på förnyelseFörändringarna irats.

för förhindra dryckesvanor ochökat behovet samarbete att attav
till handlardryckesmönster utvecklas leder ökade skador. Bl.a.som

utveckla mellan och alkoholnäring på in-det samarbetet statattom
individuella, profes-formationsornrådet öka det kollektiva ochoch

OAS-kommitténsionella ansvarstagandet. viktig vägattmenar en
informationen opinions-för detta mål förbättra ochuppnå äratt att

kunskaper verkningar,bildningen. behövs alkoholensDet ommer
olika skeenden i li-medicinska, i situationer ochsåväl sociala som

vet.
genomförtsSocialdepartementet har scenarieprojektInom ett un-

Syftet scenariema skapa bredareder våren 1998. med ettattvar un-
narkotikapolitiska delalkohol- överväganden.derlag för och En av

alkoholpolitikenshandlade lista den nuvarandearbetet styr-attom
dis-och hot perspektivet Bl.a.kor, svagheter, möjligheter i år 2005.

övergripande slut-alkoholpolitiska instrumenten.kuterades de Den
alkoholpolitiskade traditionellascenariearbeteti attsatsen var

informa-opinionsbildning, upplysning,med undantag förverktygen
därförminska i betydelse interna-och forskning kommertion attatt

hindrar använda vis-och europaintegrationentionaliseringen attoss
fullt ökat individuellt och lokaltdem medan ansvarsta-ettut,sa av

samarbetsformer och samverkansalliansergande med stöd avav nya
och värdefulla in-ökad betydelseOAS kommertyp att nyavara

och narkotikasituationen inför år 2005:år Alkohol-2005strument
svenskförutsättningarna fördrivkrafter påverkarScenarier om som

Nationella ledningsgruppen för alko-alkohol- och narkotikapolitik.
narkotikaförebyggande september 1998.hol- och insatser,

framåt.scenarierarbetet blickat Eftersom det kanharI varaman
betydelse kan det aktuelltlätt uppförstora samtidens ävenattatt vara

mellan den enskildes be-gäller avvägningenblicka bakåt. När det
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hov och kommersiella ochintressen statlig inblandning iansvar,
tillverkning och försäljning kanalkohol det därför på sinav vara
plats liten historisk tillbakablick. Kanske kan tillbakablick-att ge en

öka förståelsen för relationerna mellan och de kommer-att statenen
siella krafterna på alkoholornrådet varierat och före-ständigt varit
mål för olika åtgärder. OAS nutidens samarbetsforum alkoho-påär
linformationsområdet mellan och näringsliv historien harstat men
många exempel på hur försökt klara balansgången mellanattman
kundernas efterfrågan, kommersiella ochintressen och övri-statens

aktörers behov minska alkoholens skadeverkningar ochattga av -
behov inkomster för täcka kostnaderna för alko-även statens attav

holens skadeverkningar.

tillbaka2.1.2 blickEn

Alkoholpolitiskadelbetänkande kommissionen SOUI ett av
tillbakablick1994:25 har historisk utgångspunkt igjorts meden

olika alkoholpolitikensmärkesår den svenska historia. Utredningeni
redovisar hur olika beslut har påverkats utvecklingen inom re-av

folk-staurangbranschen och alkoholnäringen och inflytandet frånav
rörelser här nedanoch Redovisningen bygger huvudsak påistat.
uppgifter från kommissionensAlkoholpolitiska delbetänkande.

styrdesUnder l200-l400-talen reglering till delstatens stor av
behovet för tvingadesunderlätta olika skäl attatt personer som av

landsbygden. böndernasomkring på den svenska Bl.a. lagfästesresa
och dryck 1300-taletskyldighet tillhandahålla till Påresande.matatt

de allmänna förstaanlades s.k. vid vilket detvägarna,tavernor var
utveckling i sluteti restaurangnäringens Sverige. Motsteget av

1400-talet gjorde brännvinet sin entré. dag detI svårt tänka sigär att
brännvin fram till 1400-talet endast användes vidråvaraatt som

lcruttillverlming. Brännvinet blev emellertid så snabbt populärt att
förbjudaSten Sture d.ä. blev brännvinsförsäljning föratttvungen att

det skulle bli något till lcruttillverkningen.över
En mycket del alkoholkonsumtionen utanförägdestor av rum

hemmets under den här perioden. 1500-talet gillenas år-väggar var
hundrade. kan avläsaDet i mängd reglerden infördes förman som

få bättre ordning på utskänkningen alkoholdrycker.att av
slutetMot 1500-talet ökade statligaden inblandningen. Helaav

restaurangrörelsen belades med s.k. Införandetaccis. leddeaccisav
till hel del utskänkningsställenprivata fick läggas Myn-att en ner.
digheterna tvingades efter lätta på detrestriktionernaett tag att när
blev brist på matserveringar och hotellrum. Paralleller dras tillkan
dagens situation. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare har på-
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restaurangföretagare överleva italat svårigheterna för seriösa att
aktörer. föreslår sänktkonkurrens med mindre seriösa Man b1.a.

och ändrade Skatteregler för de seriösa aktörerna.moms
alkohollagstiftningen allmännaförsta egentliga 1622 årsDen

kom också för regleragästgivare- och lcrögarförordning till ut-att
utskänkningsställena endastskänkningen. lagstiftadeStaten attom

myndig-enda alkohol förskulle ha tillstånd attatt sortsservera en
kontrollera drycken inteheterna lättare skulle kunna att

förfalskades.
så1600-talet ordningsproblemen på krogarnaslutetMot varav

för-införa begränsningar öppettider. Bl.a.började istora att man
kyrk-under julmässor, gudstjänster och andrabjöds all utskänkning

belades med tullavgift och försökteliga högtider. Importen attman
till bryggarskrået.förbehålla bränna sprit enbart Dettarätten att

ökade l600-talet.lyckades helt husbehovsbränningen påinte utan
brännvinsförordningenförsta i kraft. För-trädde den1731 stora

enskildesför första gången ingrep denordningen innebar iatt staten
Bakgrundenanvända tillfrihet efter behag sin säd bränning.att eget

säd tillbönder använde för myckettill förordningen mångaattvar
vilket människortillverka mjöl ledde tillbrännvin istället för attatt

husbehovsbränning helt. börjansvalt. Under förbjöds Imissväxt av
brännvin-sädenbörjade råvara-1800-talet potatisen ersättaatt som

li-1800-talet denstillverkningen fördubblades. Början mestav var
nivångälldealkoholregleringar.berala tiden vad gäller Detsamma

konsumtionen låg mycket högt. Supan-på den genomsnittliga som
alkohol ökade till den gradskadeverkningamadet och att mot-av

bildades.nykterhetsföreningenkrafter förstabörjade Denväxa upp.
förrättigheterbefogenheter beslutafick vissaKommunerna att om

börjadekommunalautskänkning. Detutminutering och tavetot
fylleri1800-talet förbjöds på allmän plats.form. mittenI av

tillverkningssidan. Hus-skedde också förändringarSamtidigt
fabrikstillverkningen.konkurrerasbehovsbränningen började ut av

skullespritbolag. Avsiktenbilda lokala vinstenbörjadeMan attvar
till allmänna ändamål. Nykter-eller användastillfalla kommunen

tillökade leddeframgångar och de restriktionemahetsrörelsens att
försäljningsför-år.spritkonsumtionen halverades på 25 1855 årsca

hjälpförsta verkliga försöket medordning betraktas det att avsom
riktadesrestriktionemalagstiftning tillbaka superiet. De nyapressa
deladeshandelnframför allt husbehovsbränningenmot attgenom

inför-och utskänkning.partihandel, minuthandel Mattvångetiupp
ikombination förändringardes. Utvecklingen kan ses som en av

marknadskrafter och lagreg-både styrdestillverkningsledet avsom
efter-till fabrikstillverkning ochleringar från husbehovsbränning
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frågebegränsande lagreglering ledde fram till de absolutsom en av
förändringarna i alkoholhanteringens historia.största

Slutet 1800-talet dominerades strid kunderna mellanav av en om
det privata intresset L O samhällsintressetSmith och kommunala
destillatörema. Det privata intresset förlorade och utvecklingen
gick samhällsmonopol försäljningenpå alkohol.mot ett av

Under denna tid nykterhetsrörelsen.också fanns tvåväxte Det
falanger inom nykterhetsrörelsen. absolutistiskEn IOGT och en

i första hand vände brännvinsmissbruketsig Wieselgren.motsom
Under 1900-talets början, fram till folkomröstningen pågick1922,
diskussionen totalförbud eller restriktioner. pågickSamtidigtom en
omfattande desintressering minskning det vinstintressetprivataav

rusdryckshanteringen. chef förIvan Bratt Stockholms-ABav var
och dotterföretaget Grönstedt Co förvärvade bo-systemet genom

laget fullständigt monopol vin- och spritförsäljningeninom Stock-i
holm. vinna kontroll partihandelFör och bilda-tillverkningöveratt
des 1912 dotterföretag AB Vin- Spritcentralen. SVännu ett
inköpte Reimersholmsbolaget och hade därmed kontroll. 1923total
fick bolaget formellt monopol.även

Fram till 1940-talet gick utvecklingen tillverkning-/försäljningav
och lagstiftning i riktning. Motbok, inköpskontroll och matt-samma
vång infördes. Systembolagen s.k.drivaensamrätt attgavs
folkrestauranger. 1940-talet komPå motreaktionema, gångdenna
från håll. Motboken ansågs nykterhetsvännertvå bidra till be-attav
folkningen denkonsumerade maximala Från annatupp ransonen.

alltförhåll framfördes kritik regleradeden Knepenserveringen.mot
kringgå I riksdagsdebattenreglerna många. ifrågasattesatt mot-var

bokssystemet. exempel på liknande tankesättFör ett attatt ettge
ordvaletdagens även annorlunda förekom redan vidärsom om

mitten 1950-talet det gäller på information och opini-närav synen
onsbildning citeras riksdagsmannen Edvin Sköld: måstePer "Tyvärr

slåvi fast, det inte finns några fält, lika litepå dettaatt genvägarnog
på därandra det gäller råda bot på mänsklig Detatt vanart.som

finns bara den urgamla kulturkampen, fostra ochenvisa ihärdigtatt
ihärdigt försöka påverka månniskoma. långvarigt uppfost-Det är ett
ringsarbete, och det kan dröja sekler detinnan det detverkar, ärmen
enda har och det fallfinns i alla däri-möjlighetgöra,att attman en

för komma till bättre läge.steg steg ettgenom
Motboken avskaffades och istället tillämpades1955 höga skatte-

påslag för begränsa konsumtionen. Högprispolitiken visade sigatt
effektivt begränsa alkoholkonsumtionen. positivaett sätt Deattvara

resultaten ledde till det vid mitten 1960-talet blev ak-påatt nyttav
tuellt införa vissa lättnader i lagstiftningen effektockså hadeatt som
på tillverkning och försäljning. Mellanölet fick säljas livsmedelsaf-i
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mellan-dockRelativt snabbt leddefárer, luckradesmattvånget upp.
ungdo-främst blandalkoholkonsumtion,ölsförsäljningen till ökad

livsmedelsbuti-försäljning mellanöl iförbjödsRedan 1977 avmar.
kerna.

föränd-genomfördes olika1980-talet så påFrån mitten nyttav
avskaffades.flertal detaljrestriktionerochliberal riktningringar i ett

ochEESförberedelser för medlemskap ipåbörjade sinaSverige ett
säljssärskild skatteklass detåterinfördesMellanöletEU. mensom

Systembolageteller påSystembolagetendast på restaurang.serveras
utökade sittSjälvbetjäning ochinfördefler butiker,öppnade allt sor-

timent.
medlemskap avskaffades import-,i EUmedoch SverigesI ex-

alkoholpoli-partihandelsmonopolen. Ettochport-tillverknings- nytt
infördes. Detkontroll och tillsyntillstånd,förtiskt motiverat system

detaljhandelsmo-Systembolagetskvarmonopol blevenda varsom
pri-monopol började påstatligtårEfter 80nopol. nyttnästan enav
ochtillverkningimport,inomalkoholnäring växa export,attvat upp

partihandel.
marknaden ochstatligbådelegalahar denEU-inträdetEfter

marknad,illegalväxandefrånpåfrestningarprivat förutsatts en
promemoriaGeneraltullsstyrelsenssmugglingökadñämst genom

alko-frånskatteintäkter1998-09-08. Statensalkoholsmugglingom
minskamedelPrisinstrumentetminskar.holförsäljningen attsom

marknadenökade illegaladenbådeförsvagatskonsumtionen har av
rörlighetökadebefolkningensoch över gränserna.av

påalkohol konsumerasAndelenökar.Antalet restauranger som
bör-80-taletsvidfrån 6ökandelångsamt procentärrestaurang ca

förändring skerlångsam1998. En ävenjan till 20 procent avca
spritkon-därSverige landTidigarekonsumtionsmönstren. ettvar

dricksdel konsumtionen. Numerastod försumtionen stor aven
främstöl.vin och Detform sprit,alkohol i ärlika mycketnästan av

perspek-längreår. Men iunderökatölkonsumtionen ettsenaresom
ökningen.för denstårvinkonsumtionentiv det störstaär som

bestårhelgernaalkohol underfrämst drickaSvenska folkets attvana
det sigvisadeundersökning KALKgenomförddock. nyligenI en

lördagar.fredagar ochalkohol påalldricker 60vi procentatt avca
alkoholserve-inflytandealltfåtthar större överKommunerna ett

alkohol-kommunföreträdare ochmellansamarbeteökatringen. Ett
nivå.statligutveckling sker påliknandehar utvecklas. Ennäring

avvecklingenminskatharalkoholhnteringenstatligaDen avgenom
centralpartihandelsmonopolen. Istället harochtillverknings- en ny
tillsyn.kontroll ochtillståndsgivning,förmyndighetstatlig inrättats

förhar inlettslegala näringenmed den attsamarbeteökatEtt man
inteökade kommersialiseringendenförarbetatillsammans ska att
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ska leda till ökade alkoholskador. effektEn detta ökadeav samar-
bete informationssamarbetetär inom OAS.

Förutsättningarna för och innehållet i alkoholpolitiken har som
förändrats under åren. En faktor förutmärkande deärsynes som

årens utveckling förändringstaktensenaste är har ökat.att

2.2 Konsumtionstrender under de senaste
åren50

Inom OAS-samarbetet har framtagits mängd data underlagen som
för de regionala konferensema hållits under 1998 illegalsom om
alkoholhantering och underlag för OAS planering, t.ex.som egen
för analysera behovet information och föratt utforma infor-attav
mation, budskap Statistikbearbetning och analys har gjortsm.m. av
den fristående utvärderingsgruppen och Håkan Leifman, sekrete-av

i utvärderingsgruppen.rare
Sett längre tidsperspektiv har den svenska alkoholkonsum-ettur

tionen varierat ganska kraftigt. Figur A visar utvecklingen denav
registrerade konsumtionen Systembolagets försäljning, restaurang-
försäljningen och försäljningen folköl omräknat till alko-100 %av
hol invånare, och äldre15 år totalt och uppdelat alko-på olikaper
holdrycker från 1950 till Efter1997. andra världskriget den re-var
gistrerade konsumtionen mycket låg ca liter4 alkohol. Frånren
mitten 1950-talet, efter motbokens avskaffande, fram till mittenav

1970-talet ökade lcraftigt.konsumtionen Denna ägde förökningav
övrigt de flestai västeuropeiska länder och kan bl.a. förklarasrum

kraftigt ökat Eftervälstånd. 1976 då konsumtionen i Sverigeettav
nådde sin med 7,7 liter, sjönk konsumtionentopp med 22 procent
fram till Därefter1984. har den enbart uppvisat förändringar.smärre
Om endast till den registrerade alkoholkonsumtionen kanman ser en
minskning iakttas, sedan 1996 har den registrerade konsumtionen
minskat med 5 %.ca
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Figur A

Utør nikohol100%

|l Starköl.folkol -o-wn"-Sptitalkohol-Total - -

kunskaptillförlitligproblemet90-talen harochUnder 1980- att
allt-alltuppmärkssammatsalkoholkonsumtionentotaladen mer,om

icke-denregistrerade ochbåde denfå kunskapproblemet att om
konsumtionen.registrerade

försöktharKALK-undersökningenför den s.k.Inom manramen
alkoholkon-icke-registreradedenutvecldingstrendenskattaatt av

Skattning-1998.Kühlhorn, mil.,setill 19961980sumtionen från
alkohol haricke-registrerade konsumtionendendelsvisar, att aven

kon-dels minskningentill 1996,från 1980med 80 %ökat att avca
försäljningsstatistiken kompenseratsenlighet medsumtionen i av en

innebärvilketicke-registrerad alkohol,konsumtionenökning avav
stabilrelativtsannolikt har varitalkoholkonsumtionentotaladenatt

iicke-registrerade,dentecken påYtterligareunder år. attsenare
de-under deökatspritkonsumtionen, senasteillegalafall dendetta

tabellredovisas icennierna
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Tabell 1 Andelen konsumtion hembränt och smuggelsprit undersom detuppger av
året. frånResultatsenaste olika riksrepresentativa undersökningar, bl.a. TEMO 1992-

1998 år18-75

Andel bruksomuppger av

År Undersökningar Hembränt Smuggelsprit Hembränteller
smuggelsprit

1967 RUSn2534 1 ..1974 SCBn942 11
1976 SCBn970 7
1980 IMU nl003 10
1982 SIFOn1036 14
1985 SIFOn1011 13
1989 SIFOnl044 14
1990 SIFOn1073 12
1992 TEMO n954 11
1993 TEMO n1001 19 .. ..n86521994 TEMO 20 5 23

n127671996 TEMO 22 5 25
n999831996 KALK 21 24

n2276 121997 VoT 19 26
n15O421998 TEMO 20 10 26

1998 OAS-TEMO n4527 26.. ..
Samtliga OAS på två frågor, i OAS frågabaserat bruk antingenhembräntutom en om av
eller smuggelsprit.
2antalet påbådafrågornasvaratsom
3 Intervjuer .febr 1997.mars-1996t.o.m0 m
Annorlunda formulerad.

Andelen hembräntbruk ökade aningen under 1980-som uppger av
talet. Under första år tycks1990-talets reell ökning ha ägten rum.
Andelen hembräntdruckitde har därefter legatatt täm-som uppger
ligen Andelenkonstant 20 %. brukrunt ca som uppger smug-av
gelsprit låg på 4-5 % i TEMO 1994 och 1996 uppvisademen en
fördubbling denvid mätningen 10 %. Idagsenaste svarar ca en
fjärdedel svenskarna de druckit hembränt eller smuggelspritattav
under de 12 månaderna Leifman, mfl.,se 1999.senaste Det är
emellertid svårt tolka eftersom många deatt svaren av som svarar
ofta inte de köpt hembränd ellersprit smuggelsprit.vet dagIom
säljs smuggelsprit i dunkar liknandeäven på hembräntsätt gör.som

Den registrerade konsumtionsutvecklingen har tidigare varit en
god indikator på utvecklingen totalkonsumtionen vilket inteav
minst dess samband med olika alkoholrelaterade skador visat. I
framtiden måste dock hänsyn till den icke-registreradestörre tas
alkoholkonsumtionens utveckling och samband med skadenivåer.
Det framgår Figur spritkonsumtionenA har sjunkit stadigtattav
sedan slutet 1970-talet. Spritkonsumtionens andel den totalaav av
konsumtionen har också minskat. 1967 det året densenastevar som
registrerade spritkonsumtionen stod för 50 % den regist-änmer av
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Idag den faktiska konsum-alkohol.totalkonsumtionenrerade ärav
konsumtionenicke-registreradegrund dentionen sprit på avav

registreradedubbelt så hög denmed sannolikhet nästanstörsta som
total-andelinnebär spritensKALK-undersökningen. Detta att av

vad den registrerade konsumtionenhögrekonsumtionen är än ger
vid handen.

alkoholkonsumtionentotalaberäknadedenredovisarTabell 2
skulleEnligt dennaKALK-data.baserade påSiffrorna1996-97. är
vilketalkohol årligenlitertill 2,7uppgåspritkonsumtionen ca ren

Vinkonsumtio-totalkonsumtionen.tredjedeldrygtmotsvarar aven
alkoholtill liter 100 %uppgår 2,2starkvinplusbordsvin canen
Starköl-konsumtionen.den totaladrygt 28 %vilket motsvarar av

totalkonsumtio-liter 20 %till 1,59beräknadesskonsumtionen av
%.till liter 16folköl 1,25nen och
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Tabell 2 Skattningen 1996,svenskafolkets alkoholkonsumtion påunder uppdelad olikaav
och delmängdersorter

Alkoholsort och Liter Volymlit Andel % Andel %
delmängd alkohol 1000 dentotalaavresp av

100% alkoholsort alkohol-per
årinv 15 alk 100% alk+ konsumtionenper

inv 100 inv% per
år15 + år15 +

Sprit
Statistikförd 1,45 27409 53,2 18,2
försäljning
Privat införd 0,54 10162 19,7 6,7
Inköpt smuggelsprit 0,21 8843 4,67,5
Hemtillverkad 0,53 9 997 19,4 6,6
Teknisk sprit 73 0,1 0,0-

Totalt 2,73 51525 100,0 34,2

Starkvin
Statistikförd 0,14 5 746 57,2 1,8
försäljning
Privat införd legalt 0,10 4259 42,8 1,3

Totalt 0050,23 1 100,0 3,1

Bordsvin
Statistikförd 1051,64 181 81,8 20,6
försäljning
Privat införd 113910,18 8,9 2,2
Hemtillverlcning 113950,19 9,4 2,4

Totalt 1279672,01 100,0 25,2

Stark/mellanöl
Statistikförd 1864841,35 81,4 16,9
försäljning
Privat införd 426210,31 18,6 3,9
Hemtillverlming 0,00 51 0,0 0,0

Totalt 1,66 229 156 100,0 20,8

Folköl 1,25 255372 100,0 15,7

Cider/Alkoläsk 0,08 10716 100,0 1,0

Total alkohol 7,96 100,0- -
n Ca 10del skattningamafaller inom kalenderåret1997.av
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1996, avgiftsfriaefter avgifttsfriauppdelade och icke2a Privatimporter underTabell
vid inresankvoter

%AndelAndel % Andel %LiterAlkoholsort och
denalkohol importendelmängd avav av
alko-totalainv dentotala100% av respper

holkonsum-alkoholsort importen15
tionen

Sprit

4,667 320,36lit/ inresaHögst 1
2,233 160,18lit/ inresaMer 1än
6,7100 480,54All privatimport

Starkvin
1,2900,097 9lit/Högst2 inresa
0,110 1lit/ 0,008inresaMer 2än
1,3100 90,105A11privatimport

Bordsvin
2,089 14lit/ 0,165 inresaHögst
0,21l 20,02lit /inresaMer 5än
2,2100 168privatimport lAll

Stark/mellanöl
3,02177lit / inresa 0,24Högst 15
0,923 60,07lit /inresaMer 15än
3,9100 270,31All privatimport

Totalt
10,876avgiftfri 0,86Högst kvot
3,4240,27avgiftfri kvotMer än

14,21001,13A11privatimport

kalenderåret1997.faller inomCa del skattningama10 av
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Alkøholkonsumtiønens utveckling i olika grupper

Under kvinnornasefterkrigstiden har alkoholbruk ökat än män-mer
tidpunkter under perioden möjligtFör vissa 1967-1998 detärnens.

redovisa kvinnornas andel den totala alkoholkonsumtionen seatt av
tabell 3.

Tabell 3 fördelning mellan manliga och kvinnliga alkoholkonsumenterTotalkonsumtionens

199819971978 1987-90 1992-94 19961967
TEMOTEMO KALKRUS NORD SIFO TEMO

Samtliga
505423034357 1303Antal 1787 29262029respon-

denter
91228 12Andel nykterister 11 1125

%

Kvinnor
251012032152 1464 655Antal 9101245respon-

denter
111435 15Andel nykterister 15 1428

%

Andel kvinnliga
konsumenterav

48,950,748,2samtliga 49,5 44,5 48,543,8

Kvinnorskon-
sum-
tion i total-% av

31,03327,3 27,2 31,7 31,3konsumtionen 20,1

Män
2529100648 l877 2205 1462Antal responden- 1287

ter
Andel nykterister 12 8 21 8 8 9 7

%

Andel manliga
konsumenterav
samtliga 50,5 55,2 49,356,1 51,5 51,8 51,1

Mannenskon-
sum-
tion i total-% av
konsumtionen 79,9 72,7 72,8 68,3 67.0 69,068,7

Medelkonsumtion
Konsumtionper
inv

år15 liter alk+
100% enligt
försäljnings-

statistiken 7,03 7,10 6,39 6,26 6,00 5,90 -

Avser inte dricker alkoholunder normalvecka.personersom en
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År totala 20andel den konsumtionenkvinnornas1967 pro-avvar
Ök-mellan ochökade den till 31 331990-taletunder procent.cent,

inträffatallt döma,har,konsumtionkvinnornasningen attavav
70-ochpågick främst under 1960-ochmotbokstidenspeciellt efter

mellankonsumtionhar skillnaden ioch 90-talentalen. Under 1980-
surveyundersölcningarEnligtkonstant.ganskakönen visat sig vara

al-gångerdricker 2-2,51990-talenoch männenfrån 1980- merca
drack gånger41960-taletVid slutetkvinnor. männenkohol än av

totalkon-andelkvinnornasökningenlångsiktigaDen avavmer.
alkoholkonsu-antalet kvinnligapåbaraberor intesumtionen att

vaddrickerKvinnorabsolutister. änfärre ävenökatmeriter mer
decennier.tidigareunderfalletvarsom

Åldersgrupper

trendenmedalkoholvanor likheterungdomarnasuppvisarSverigeI
alkoholkonsumtionensvenskadenNärbefolkningen.hos den övriga

detunderproblem nådde sinalkoholrelateradeåtskilliga toppoch
blandutbrettocksåalkoholmissbruket1970-talet ung-mervarsena

ökade ialkoholproblementecken påfinnsdag.i Detdomarna attän
Analysertid.under dennaungdomarblandutsträckning avstörre

har visatdödligheten attmedicinskaalkoholrelateradeden
1970mellanmänniskorblandkraftigastökadedödstalet yngresom

och 1976.
80-taletfram tilloch mitten1970-taletmed slutetochFrån avav

blandungdomar liksomblandalkoholkonsumtionenminskade vux-

na.
tämligen1980-talet varitbörjanfrånperiodenharhelhetSom av

alkoholkonsum-genomsnittligaungdomarnastillstabil när serman
denföljtdessa harvariationersmåhar förekommittion. Det men

konsumtionendock tecken påfinnsutvecklingen. Det attallmänna
undersök-Fleraår.ökat underungdomaralkohol bland senareav

deundervämpliktsundersökningarskol- ochbl.a. CAN:ningar
ökarberusar sigoftaungdomarandelenåren visar attsenaste som
heltdock inteminskar. Bildensigaldrig berusar äroch andelen som

konsumtionsun-SystembolagetsochCANentydig. OAS, FHI:s,I :s
åldramaungdomar iintervjuades 2 000TEMO-98dersökning ca

analysgymnasieåldem. Vidi närmare95016-24 år envarvarav ca
frågaskillnad isignifikantfannsdetdet sigvisade att ensvarenav

ele-mellanalkoholmed illegalkontaktochkonsumtionsnivåerom
teoretiskaeleveroch påpraktiskagår på program.programver som

åralkoholdricker änpraktiskagår påPojkar permerprogramsom
ofta-kommer dessutomlinjerna. Deteoretiskadegår påpojkar som
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i kontakt med hembränt och smuggelsprit pojkarna depåän teo-re
Änretiska finnslinjerna. skillnader bland flickorna. Det ärstörre

flickor teoretiska mindregenerellt så går på drickeratt som program
flickor går praktiska Andelen flickor gårpåän program. somsom

på kommit kontakt med ökarpraktiska och i svartspritprogram
medan andelen flickor på de teoretiska kommit iprogrammen som
kontakt minskar något.med "svartsprit"

P°°° Andelen deköptsmuggelsprltellerHembräntFigur attsomuppger
på månadernabjuden hembråntunderde 12ellerbllvlt senaste

BO

70

eo7- --

50-

40e

Flickor, Flickor.praktisktPojkarpraktiskt teoretisktPojkar.teoretiskt programprogram programprogram
ii 01905 unat .

ÅrCI1007.alkoholper600

400

300-

200-

Pojkar,teoretiskt Pojkar.praktiskt Flickor,teoretiskt Flickor.praktisktprogram program programprogram
i Junna :m: I19Blmannlkolüsklclder

Studier frågeundersölcningar genomförda under olika årtiondenav
visar på tydliga åldersrelaterade skillnader i alkoholkonsumtion.
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åldersskillnader enligt olika undersökningarTabell 4 redovisar ge-
nomförda till 1998.1987

Årskonsumtion kvinnoråldrar,100 i olikaalkohol % män ochTabell 4 i liter

Ålder KvinnorMän
19981987-901998 1992-19941992-19941987-90

n754n736 n2 l 52 n1464n2205 n1462

4,23,3 4,18,6 7,718-24 10,0
2,86,0 3,0 3,99,025-29 10,3
2,77,7 3,0 3,47,430-39 7,5
2,73,2 3,46,040-49 6,7 6,8
2,86,4 2,3 3,050-64 5,85,4
2,05,6 1,0 1,53,9 4,265-70
1,31,2 1,03,6 3,171-74 4,5
2,86,6 2,7 3,36,7Totalt 6,9

1998

genomfördai fyra årligaundersökningarhopslagning resultatetSifñ-omaunder1987-1990är aven
TEMO.årligaundersökningargenomfördahopslagningSIFO. 1992-1994är tre avaven

Undersökningen påverkartotalvärdeför kvinnor ochdetta1990har högtför ett extremt
tvåskillnadernamellande perioderna.

betydligt lägremedelkonsumtionurval kvinnornas änsamtligaI är
detenderar mindredrickaäldre åldersgruppernaDe änattmännens.

generellt bland äldrelägrealkoholkonsumtionen änAtt äryngre.
finnssvenska utländska studier.såväl Detframkommer i somyngre

ålderseffekt,detta till deldärför fog för antagandet, ärstoratt en
alkoholkonsumtionen.ökande ålder minskarmeddvs. att personer

för-ålderseffekt socialatill dennaförklaringsociologiskEn är, att
för åldersgrupper.rollbeteenden skiljer sig olikaochväntningar

åldersproñ-faktorer påverkarandrafinns emellertid ocksåDet som
situa-åldersgruppers specifikakohorteffekter givnanämligenlen,
perio-tidsperiod ochunderföljd de föddation till äratt sammaav

erfarenheter specifika situationerdeffekter givna åldersgruppers av
förelegat samhället.period iunder visssom en

konsumtionen alkohol i mycketspecielltAv intresse är ungaav
Iför bam och ungdomar.redovisas årskonsumtionenår. tabellI 5

fortfarandetolvårsåldern alkoholkonsumenter.finnsSverige i
skiljerkonsumtionen tjugoårsåldemoch iSedan debuterar allt fler

från äldresig inte markant gruppers.
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Tabell 5 Könstördelad årskonsumtion för barn och ungdomar

Ålder Flickor Pojkar
Antal Medel- Andel Medel- Antal Medel- Andel Medel-
inter- konsum- konsu- konsumtion inter- konsum- konsu- konsum-
vjuade tion i i alk 100 vjuadementer tion i tion imenter

alk 100 de% år% alk 100 alk 100%%av per
år konsument år år kon-som perres- per

svarat pondent sument

12 200 1 12 5 216 1 20 7
13 188 5 20 25 224 3 26 l l
14 211 11 30 35 221 15 38 41
15 192 41 52 79 208 66 8657
16 240 100 78 129 241 149 19975
17 209 137 88 155 210 222 90 246
18 192 189 89 213 180 447 48592
19 157 243 94 258 217 482 52692
20 167 215 90 238 195 590 94 629
21 174 245 94 260 204 529 97 548
22 200 233 93 251 216 569 96 594
23 179 191 88 218 204 530 55296
24 175 195 94 206 181 530 96 555

Källa:SIFO:sungdomsunderökningar,Kühlhorn, 1998.

Statistisktsäkerställdaskillnadermellankönenp0.05.

Dryckesmönster

Hittills har vi enbart skillnaderstuderat mellan tidsperioder och
i den alkoholkonsumtionen.genomsnittliga Under årgrupper senare

har också dricka, dryckesmönstret, fått ökad uppmärksam-sättet att
het. Ett viktigt skäl dricka, förutom den totala voly-är sättet attatt

också påverkar omfattningen speciellt de sociala alkohol-men, av
relaterade problemen. Med dryckesmönster ofta den tidsbe-menas
stämda variationen drickandeti storkonsumtionstillfállensamt
berusningsdrickande. I Sverige de intimt förknippade medär var-
andra: storkonsumtionstillfállen förlagda till veckoslut och helg-är
dagar. I Sverige torde studier dryckesmönster särskiltav vara av

intresse eftersom kan befarastort det typiska svenskaattman
dryckesmönstret resulterar i specifika sociala problem.

Tabell 6 visar utvecklingen omfattningen storkonsum-av av
tionstillfállen utifrån undersökningar genomförda 19921967,tre
och 1997.
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19921967,kvinnorochalkoholintag, mänmedtillfällen storaFrekvens6Tabell av
1997och

TotaltIngenlcke-konsu-Högst2-6gångÅldersgrupper EnMinst 2
infor-gånggånger meriterigånger enåroch per
mationårårligenmånadmån per

Män
Alder 16-25 10011548121113n3101967 1001915232033n1861992 1011223211926n1731997 -

26-45Alder 100114601366n4541967 10011026301321n3411992 1000534281419n4411997

46-70Alder 9911867544n5231967 992154614616n3741992 1000104919814n4181997

Kvinnor
Alder 16-25 10011874421n2531967 10011233261117n1871992 99O1035201915n2161997

26-45Alder 9922074111n4381967 1011124921711n3991992 10011581876n561 -1997

46-70Alder 10053756101n5561967 10023053636n4171992 9901867734n3511997
starköl,burkar6ellerclflaskavin 75lcl eller37spritflaskaminstmotsvarandeAlkohol

eller
folköl.burkar8

ölmingenharochtid störstökathar övertillfällensådanaAntalet
1990-underocksåframträderBland kvinnornabland kvinnor.varit

studiervidarefinnsäldre. Detochmellanskillnadertalet stora yngre
ochveckosluttilldrickandetkoncentrationenpåpekar att avsom

minskat.ändecenniernadeunder senasteökat snararehelger
sprit.mindreochtidigareöloch änvindrickerSvenskarna mer

resulte-intesåledesharalkoholdryckervaletiförändringDenna av
dryckesmönster.förändrati ettrat

2 18-6336SOU1998:154
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Regioner

Trots konsumtionenatt den icke-registrerade alkoholen har ökatav
har vi i Sverige förhållandevis god kontroll utvecklingenöveren av
alkoholkonsumtionen i riket både totalt och uppdelat försett män
och kvinnor och ungdomar och Riktar vi i stället vårt intressevuxna.
på det finnsatt regionala eller lokala skillnader dock kun-se om är
skapen begränsad.mer

Nyligen genomförda studier Svenska alkoholvanor förändringi
Red: Björ och Kühlhorn, 1998 visar skillnaderna i alkoholvanoratt
och alkoholrelaterad dödlighet minskat mellan länen under de se-

30-40 åren,naste inte minst mellan storstadslänen och övriga län.
Utjämningstrenden visade sig krañigast i analyser självrap-vara av
porterad alkoholkonsumtion enligt surveydata. Enligt dessa data
har konsumtionsslcillnadema mellan storstadsregioner och resten av
landet i jämnats understort desett 25ut åren se Kühlhorn,senaste
mil., 1998. Analyser den alkoholrelaterade dödsorsaksstatisti-av
ken 1973-93 levercirros, alkoholism, alkoholpsykos och alkohol-
förgiftning visade också på viss klart utjämningst-en men svagare
rend mellan regioner under hela perioden detta kvarstårtrotsmen
betydande skillnader mellan land och stad i dödlighet. Figur B visar
på utvecklingen spridningen den alkoholrelaterade dödlighe-av av

iten medelvärdet frånprocent 1973 till 1996. Spridningen lågav
tämligen konstant eller ökade under 1970-talett.o.m. under den tid

den alkoholrelaterade dödligheten Däreftersom och fram tillsteg.
början 1990-talet har spridningen minskat, alltså under periodav en

i då också den alkoholrelaterade dödligheten har minskat. Under de
åren finns docksenaste inga tecken på ytterligare utjämning mellan

länen.
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alkohoirelaterad1973-96imellan länenSpridning
dödlighet

Qvatzøauawlølsuilprøeamavmaøaivâuat
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länsindel-mellan länenutjämningentill ärförklaring attmöjligEn
allmänhetikulturella skillnaderförmarkörbetydelseningars som

bety-Avståndsfaktomsminskat.hardryckeskulturerföroch även
decenni-betydligt under dehar krympt senastemänniskordelse för

Jutidigare.fortare idagtroligenspridsdryckestrender änNyaema.
svårarevarandra destomedkommunicerarolika regionerfolk imer
denexempel på ut-överleva. Ettkulturerregionalaförblir det att

ihögsåfyra gånger1980dödlighetenskettjämning är att varsom
lägsthadejämfört med de ländödlighethögsthadelände somsom
medi länendubbelt så högendastdödlighetendödlighet. 1998 är

dödlighet.har lägstmed dejämförtdödlighethögst som
olika kommuner, ävenmellandockåterfinnsskillnaderStörre

dödlighetenIdaglän.ochinomkommuner camellan ett samma
jämförtdödlighet,har högstde kommunerhögre i5-6 gånger som

ochkonsumtionskillnader iMedandödlighet.med lägstmed de
iskillnaderuttryckertroligendelvisstillmellan länendödlighet

i stör-mellan kommunerskillnadertroligtdetdryckeskulturer, attär
förhållanden.socioekonomiskaskillnader iuttryckerutsträckningre
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verksamhetBeskrivning OAS3 av

Ungdomar3 l
.

Hembrännarens

kund.lönsamma"mest

blimedoftaalkohol attkonsumtionförknippasungdomarBland av
alko-sintonåringartill mångalett görhar attNågot tyvärrsomvuxen.

mognadpsykiskfysisk eller attvarken hardedåalltför tidigt,holdebut
harOASalkoholfriförverkaska uppväxt.alkohol. OAShantera en

langningbekämpainriktas påsamarbeteprioritera attbeslutat att som
ålders-upprätthållaungdomar,alkohol tillillegal attförsäljningoch av

berusnings-motverkaochserveringochförsäljning attvidgränser
genomförtOASmedlemmarna ihar några1998Underdrickande. av

olik-ochlikheterbådefinnsungdomar. Dettillriktadeaktiviteterolika
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heter mellan de olika insatserna. En viktig nämnare är attgemensam
informationen syftar till stärka det enskildaatt inte bara i detansvaret,

förhållningssättet till alkohol föregna utan även andra och detansvaret
yrkesmässiga anställda inom OAS branschorganisationeransvar som
har.

3.1. l Alkohål i huvudet

Under 1998 genomfördes informationssatsning i Svenska Bryggare-en
föreningens och Stiftelsen Non-Violences inforrnationsprogram
"Alkohål huvudet.i Satsningen skedde i samverkan med OAS.

Inför informationssatsningen genomförde Bryggareföreningen en
undersökning där försökte få varför ungdomar dricker.veta Inteman
helt visade undersökningenoväntat ungdomar dricker bl.a. föratt deatt
vill bli berusade. De de kände sig säkraatt och vågadeuppgav mer mer

de drack.när Undersökningen visade också ungdomar påatt är trötta att
enbart höra hur farligt det dricka alkohol.är Samtidigtatt visade under-
sökningen det rädslan för bliatt är full och för våldatt utsättas som
upplevs negativt med alkohol.mest Berusning och rädsla för våldsom

därförär utgångspunkt för Bryggareföreningens kampanj. Kampan-en
jen består filmer våren 1998 visadestre på ñlmduk,av uppsattsom en
på vid Stureplanvägg i Stockholm, och på TV3 och FilmernaZ-TV.en
visar händelseförlopp där alkoholett ingår och där huvudpersonerna
råkar in i situationer de inte riktigt har kontroll Filmerna haröver. öpp-

slut så betraktaren själv får fylla iatt vad händerna som sen.
Bryggareföreningen skickade tidning till 102ut 000en ca personer

födda 1980 där kända skribenter berättade erfarenhetersinaunga om av
alkohol, berusning och Vidare producerades hemsida med lik-sex. en
nande uppläggning.

Non-Violence ansvarade för skolprogramett vände till ele-sigsom
gick sista terminen i gymnasiet. Skolprogrammet uppbyggtver som var

kring föreläsningar och efterföljande diskussioner. TV-filmema använ-
des för diskussion blandatt starta ungdomarna. Non-Violence be-en
sökte 20 skolor och 0007 elevermötte under våren 1998. ochLärareca
elever uppmanades vid besöken söka stipendier föratt på handatt egen
fortsätta det förebyggande arbetet med alkohol och ungdomar. sko-De
lor ingick i skolprogramrnet erbjöds delta i tävling.som även att en
Under försommaren åkte vinnarna tävlingen till Miami och fick till-av

med för Non-Violencerepresentanter besöka det riktigasammans Mi-
ami Vice och hur deras förebyggande ungdomsarbete fimgerade.se
Under hösten 1998 beräknar Non-Violence besöka skolor.1 latt ca
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eftennätningaktiviteter. EnvårensföljtBryggareföreningen har upp
tidningensEftermätningendelar.olikaprojektetssketthar ge-avav

Avmålgruppen.tillnått 77hadevisade dennomslag procentutatt av
hadebläddrat tidningen. 43eller iläst procenthade 89dessa procent

tyckteden intressant, 92 atttyckte procentden, 88 attprocentsparat var
tillförmedlade någottyckte denoch 70trovärdigden procent attvar

fim-börjathade 76tidningendelhade tagit procentdedem. Av avsom
00038till alkohol och 50förhåller sig procentandrahurdera över

alkohol.tillförhållandesittfunderabörjathade över egetungdomar
be-svåraredet visat sig änharskolprogrammetgällerdetNär vara

bl.a. be-detNon-Violence harEnligtskolorna.påkomma inräknat att
antalvisstinnebärskolplanenindividuella ettattdenpårott somnya

timmeUtebliri allaska ämnen.undervisning garanterastimmars en
kom-svårtdet har blivitErfarenheten attden kompenseras. attmåste -

Bryggareföre-andraocksåbekräftasgymnasieskolan änpåin avma -
Socialde-erfarenheter har gjortsSammaNon-Violence.ochningen av

DenFolkhälsoinstitutet.ochDrugsmart-projekt gym-nyapartementets
förplaneringlångsiktigpåkravställerorganisationnasieskolans stora

meddialogtill och förainformationlämnamöjlighetfå gym-attatt en
med ANT-arbetetutvecklaalkohol. En ärnasieelever väg attannanom

möj-på såSkolverket, förmed sättsamarbetetoch attkontaktpersoner
gymnasieskolan.arbete ialkoholförebyggandeförfrigörstidliggöra att

tillriktatarbetealkoholförebyggandeförändrade förutsättningarnaDe
detdiskussionenfram ilyftasbörnågotgymnasieelever är ommersom

ungdomar.riktat tillopinionsarbetetochinformations-framtida
63har gjorts.attitydermålgruppenseftermätningkvantitativEn av

"Alkohål i huvu-hört talashar18-åringarmålgruppenprocent omav
tävling."Alkohål huvudetsitilllämnades inbidragdet". 45

oli-ihar visatsTV-filmerochhuvudet"Alkohål iInformation om
iKonferensResourceSocialdepartementetspåbl.a.sammanhang,ka

juniiStockholmkonferens iregionalaOASpåmaj 1998,Stockholm i
Vattenfesti-underStockholmGallerian iUngdomsdisco ioch på1998

1998.valen sommaren

huvudetmedDrick3.1.2

förrikstäckande insats attsinFolkhälsoinstitutetpåbörjadeUnder 1995
im-ochalkoholkonsumtionskadligförgränsvärdeninformera geom

djurkampanjen.den s.k.klokare,drickakantill hurpulser man
130 000ochintresse överDjurkampanjen har rönt stort personer

lanseradesOZO-nummerFolkhälsoinstitutetstillunder 1996ringde som
tredjepåFolkhälsoinstitutetstartadenovember 1997kampanjen. Ivia
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året, i samverkan med OAS, rikstäckande omgång sinnu in-en ny av
fonnationsinsats. Under 1997/98 målgruppernaär för informationsm-

ungdomar mellansatsen 18-25 år, tonårsföräldrar och lokala kontakt-
Folkhälsoinstitutet har valt koncentrerapersoner. sinaatt insatser på

målgruppen 18-25-åringar eftersom det dessai åldrarär konsume-man
alkohol i livet. Syftetmest med insatsernarar som skapaär att upp-

märksamhet kring den alkoholkonsumtionen, för dåligaegna varna va-
alltför hög alkoholkonsumtion, älpa föräldrarnor pga att sätta gränser

och fimgera stöd för lokalt förebyggande arbete. vill fäMansom ung-
domar själva söka information,att i första hand ringa 020-att ettgenom

För nå målgrupp produceradeatt Folkhälsoinstitutetnummer. en ung
världens första "telefonsåpa. Den ringer O20-numret deltar själv isom
såpan lcnappval. Förutom telefonsåpan lanserades kampanjengenom
via webbsida "Hur dricker du ungdomar påen Frys-som en grupp- -
huset producerat tillsammans med reklambyrå. Två reklamfilmeren
producerades, båda handlar dagen innan har druckitom personer som
för mycket. Via och vykort spreds budskap och informationannonser

webbsidan och informationstelefonnumret. Folkhälsoinstitutetom sam-
arbetade med tidningen Frida publicerade artiklar ungdomarsom om
och alkohol. Tidningen Frida läses tonårsflickor.stora Iav grupper
samarbete med OAS presenterades informationskampanjen Afton-vid
bladets rockgala på Cirkus.

Informationsinsatsen bygger mycket på lokalt Ute iengagemang.
länen ordnades olika aktiviteter. Målet med kampanjen kun-attvar ge
skap gränsvärden för skadlig konsumtion, förstärka flickorsom unga
kunskap de tål alkohol pojkar,att sämre än och kunskapom acceptans

alkoholfriaom zoner.
Informationskampanjen lanserades vid välbesökt presskonferensen

i november 1997 och fick bra genomslag i medierna.
Under kampanjperioden skyltar med djur ochsatt lappar med in-

formationstelefonnumret i tågvagnar, tunnelbanan och bussar.uppe
Över 100 000 vykort och 16 000-18 000 affischer gick åt.

Reklamñlmerna visades vid 196 tillfällen och nådde 590 000 perso-
i målgruppen. Telefonnumret har haft 250 000 besökare sedanner no-

vember 1997. Hemsidan har besökts 63 000av personer.

3.1.3 Förbättrad ålderskontroll och förstopp
langning

Systembolaget arbetar löpande med alkoholinformation. Kampanjen
"Leg 25" startades 1991 och pågår fortfarande. Syftet med kampanjen

få allaär kunderatt 25 årär än självmant visa legitima-attsom yngre
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dagspress,har funnits iinköp. Dettion de sinanär gör re-annonser
kunderna.broschyrer tillaffischer butikerna ochklamfilmer på bio, i

lang-Raul-f1lmernabörjade visningen "PapiUnder 1997 motav
undersökning-Systembolaget tvågenomfördehösten 1997ning. Under
nollmätningska fungeraundersökningkvantitativ som ensomar, en

filmerSystembolagetsattityder finns tillvilkainför framtiden somom
medgruppintervjuergenomfördesUndersökningenoch langning. som

in-flestasyskon.hade Deåldern 20-25 åroch killar itjejer yngresom
Budskapetroliga.Raul-filmemauppfattade Papitervjupersonerna som

ditt"detköp inte uthandla på Systemet ärsamt attgärnaatt an-men
vidareuppfattadesuppfattades tydligt. Detråkar illa utnågonomsvar

år,15-16ungdomartillgenerellt fel köpa är runtatt ut mensomsom
till bekantakunde tänka sig köpade flesta intervjupersonerna att utav

tänka sigkundeframfördes till varför deskälår.18 Deär runt somsom
följande;under 20 årtillköpa äratt ut varpersoner som

kännerde personen-
vill flaska vinde köpablir tillfrågadede enom-

"m0genuppfattasfrågar sompersonen som-
och årmellan 16 18bör varapersonen-
speciell platspåskadrickandet äga enrum-

till flickor pojkar.köpabättredet känns änatt ut-

för detutgångspunktanvändesundersökningarnaResultatet somav
producera-Under 1998langning.kampanjerfortsatta arbetet med mot

visa-Filmernasamverkan med OAS.langning ifilmerdes två motnya
och Lucia.skolavslutningarnasamband meddes bl.a. i

-tillsammansproduceradeSSLFLivsmedelshandlareförbundet
Bergendahls iochDagabHemköp,med ICA-handlama, D-gruppen, -

till alldeladesBesked,Rakatidning,samarbete med OAS utsomen
in-tidningenförbundets medlemmar. Itillhörbutikerpersonal i som

folkölsförsäljning. Iförregler gällerochde lagarformerades somom
föroch VD:nHandelsanställdas förbundordföranden igårtidningen

målet 0bakomenighetoch redovisar sintillsammansSvensk Handel ut
ing-följs ochlagenbetonar viktenfolköl. Båda attnoll olagliga attav

tillämpningen.mjukarpå minsta visreglerskapar uppsomegnaen
kun-bemötaråd hur skapraktiskainnehåller ocksåTidningen om man

de 18 år.osäker påfolkölder vill köpa ärärnär ommansom
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3.2 Trafikanter

Svartspritens Väg
till köksbordet.

Även antalet motorförare påträffas alkoholpåverkade harom som
minskat under de åren problemet fortfarandesenaste är 19 %stort. av
alla motorfordonsförare dör i trafiken alkoholpåverkade. Vidareärsom
beräknas ungefär fyra miljoner rattfylleribrott begåsatt årligen. Polisen
upptäcker 12 000, vilket i ungefärär be-antal dagsca samma som en
räknat rattfylleri. viktigtEtt mål för OAS-samarbetet minimeraär att
skador och dödlighet trafikeni relaterade till alkohol.ärsom

Vi har stark social rattfylleri flestai Sverige. deImoten norm
det inte socialtär köra bil efter haraccepteratgrupper att att man

druckit alkohol, det finns undantag. Framförallt detärmen tre grupper
står för rattfylleriet. Denmerparten ungdomar isom ärav ena gruppen

åldern 18-25 år, står för fjärdedel rattfylleriet tidigaresom en av en
tredjedel, den andra kriminella och denär tredje alkoholmissbruka-är

Ungdomarna adresseras sedan år i det landsomfattande projektettrere.
Civilkurage. Men de andra två står for ärmerparten,grupperna, som
målgrupper i projekt rattfylleri ochett nytt alkoholism, produ-om som

Vägverket, Försälcringsförbundet och NTF i samverkan medceras av
OAS.
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starkaväcka diskussion rattfyllerietskringSyftet med projektet är att
sammankopp-alkoholmissbruk, olika,tillkoppling ettgenom menpar

samarbeteProjektet bygger på brettkommunikationsåtgärder.lade ett
mångaPåoch utanför OAS-samarbetet.både inommellan olika aktörer

förförsta pilotprojektfungerathar trañkprojektet ettsätt samver-som
pilotprojektillegal alkohol har OASvaritkan. Opinionsinsatsen mot

hartrañkprojektetprojekt i regi,det gäller bygga ettnär att egenupp
OAS-olika medlemmarsamordna inomförsta försöketvarit det att

utanför OAS,projekt där projektledningen liggerbakomsamarbetet ett
hos NIF.

sidoak-stödjandehuvudaktiviteter med fleratvåProjektet består av
producerasTV-programserieHuvudaktivitetemativiteter. är avsomen

och omfattar minutersi TV 4 tvåx25Kjell Dabrowski och visas pro-
synvinkel,offrets forövarensrattfylleri såvältar ur somsomgram upp

utbildningspaketantalpå 50 minuter ochmed efterfölj ande debatt etten
förspecialdesignadefaktamaterialochmed Videofilmer, handledning

1998. Isänder decemberiolika målgrupper. TV4 an-programmen
in-ochanordnades telefonslusstill TV-programserienslutning enen

Sammasamarbete med Folkhälsoinstitutet.formationstelefonlinje i
djurkampanj,inarbetats under årshar020-nummer, tre an-casom
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vändes. Efter TV4:s programserie kommer Systembolaget aktualise-att
problemet alkohol och trafik i butiker.sinara
Flera olika kanaler har upparbetats för marknadsföra bådeatt pro-

gramserien och utbildningspaketet. Rikspolisstyrelsen kommer att an-
vända utbildningspaketet i sin intemutbildning. medverkatPoliser har i
framtagningen det utbildningspaket poliser.vänder sig tillav som
Folkhälsoinstitutets länskontaktpersoner kommer arbetetiatt engageras
med sprida kunskap TV-program ochatt utbildningspaket. Folkhäl-om
soinstitutetets webbsida "Drick med huvudet" kommer kompletterasatt
med material alkohol och trafik, OAS har informationsprittom om
projektet till landets samtliga socialchefer, Olika aktiviteter kom-osv.

pågå under kampanjeperioden. Polisen kommeratt bl.a. intensi-attmer
fiera sin trafikövervakning.

NTF producerar alla delar projektet i samråd med övriga deltaga-av
leder projektet helhet.i sin En har tillsatts med med-samt styrgruppre

lemmar från Vägverket, Försäkringsförbundet, MHF, ochNTF OAS
kansli.

År 2000 kommer den femtonde internationella konferensen om
Alcoho1, and TrafficDrugs Safety" hållas i Stockholm, ocksåatt som
stod värd för den allra första konferensen år har1950. Sverigesom un-
der hela perioden föregångslandvarit inom alkohol ochområdetett
trañk. Sverige har världsledandevarit inom forskningen och vidtagit
åtgärder följtandra länder med intresse. Flera medlemmarstortsom
inom OAS-samarbetet deltar förberedelsernai konferensen. Presi-av
dent i the International Council Alcohol, Drugs Traffic Safetyandon
ICADTS, den bakomorganisation står konferensserien Hansärsom
Laurell, också ordförande i organisationskommittén för konfe-ärsom

Han Vägverkets på alkohol och trafik och verketsär expertrensen. re-
i OAS.presentant
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Arbetsplatsema3.3

kaniblandnågotmångauppfattasAlkoholdrycker varasomsomav
livs-direktfest,eller på ärmed godsambandtrevligt i mat sommenen

reaktions-ochkoordinationförsämrarAlkoholarbetsplats.farligt på en
arbetsplatsolyck-alltför mångatillorsakendirektadenochförmåga är

innanochfamiljbådeförlora vännermissbrukareOfta hinner enor.
fastviktigdärförArbetsplatsenjobbet. ärförlorareller honhan en

punkt.
utarbetaarbetsgivarevarjebörarbetsmiljölagstiftxiingen enEnligt

företa-hurförhandlingsprogramframochalkoholpolicy etttaegen
hand-ochpolicyanställda ska Enoch dessget/myndigheten agera.

skahurocharbetetförebyggandedetbådeomfattabörlingsplan man
bryternågonelleranställdabland de näruppdagasmissbruknäragera
företa-inomgälleralkoholförtäringförreglerde sommot

alkohol-visaroch USASverigefrån attStudierget/myndigheten.
före-Attlönekostnaden.totaladenför 2,5stårproblemen procent av

alltså,siglönarproblemanställda medrehabiliteraochmissbrukbygga
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både mänskligt ochett ekonomisktett perspektiv.ur En viktig del av
OAS-samarbetet på olikaär bidra tillatt sätt öka medvetenhetenatt om
riskerna och kostnadema förknippade med alkohol på arbetsplatserna.
Ett bidrasätt i detta arbeteatt OASär medlemmaratt har beslutat sig
för försöka föregå medatt exempel och därigenomgott bidra till ökad
medvetenhet alkohol inte har iatt arbetslivet Under 1998om göra.att
genomförs kartläggning OAS medlemmars alkoholpo-en av
licy/handlingsplaner. Med kartläggningen bas har diskussionersom
inletts med Alna-Riks. Alna drivs SAF, LO och syfteTCO i fö-attav
rebygga missbruk i arbetslivet. Kartläggningen och samarbetet med
Alna-Riks ska ligga till grund för det fortsatta arbetet alkohol påmot
arbetsplatserna.

Ett samarbete har redan inletts mellan Alna och SHR inom OAS.
Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare SHR arbetsgivarför-är ett
bund och branschorganisation organiserar hotell- ochen som restau-
rangföretag i Sverige. SHR organiserar 3 100 hotell- och restaurangar-
betsplatser i Sverige. Underrunt 1997 utarbetade SHR i samarbeteom
med OAS utbildningspaket bestårett grundläggande läroboksom av en
och arbetsböcker medtre totalt 295 frågor alkoholpolitik, reglerom om
tillstånd och tillsyn, personalens möjligheter påverka både denattom

och alkoholkonsumtiongästernas och frågoregna riktas direkt tillsom
serveringstillståndshavare. Utbildningspaketet har fått Ansvars-namnet
full alkoholhantering. Paketet tänktär hjälpmedel i det dagligaettsom
arbetet för restaurangpersonal och serveringstillståndshavare. De som
dagligen yrkesmässigt hanterar alkoholdrycker bör ha grundläggande
kunskaper de bestämmelser gäller för alkoholservering, ktm-om som
skap dryckema sådana och vad händer drickerom närsom som man
alkohol, fysiskt och psykiskt. Fram till oktober 1998 hade l 000ca ex-
emplar utbildningspaketet beställts SHR:s olika medlemsföretag.av av
En särskild insats kommer riktas tilläven kommunernasatt tillsynsen-
heter under hösten 1998.

Under 1999 kommer projekt geomförasett att SHR,gemensamt av
Alna och OAS. Projektet har till syfte integrera arbetet med fâ tillatt att
stånd ansvarsfull alkoholhantering med alkoholförebyggandeen ett
arbete på dc utvalda arbetsplatserna. Ett urval kommuner kommer att
erbjudas delta i arbetet. I projektetatt kommer medarbetare från Alna,
OAS och SHR delta. Projektet finansierasatt till lika delar OAS ochav
SHR.
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Gravida3.4

gravi-dereda påde får äralkoholfrån attavstår närkvinnorflestaDe
allmänhet ingenoch det i störrebarnfriskaföda ärAlla villda. upp-

rökning.ochalkoholavstå frånperiodkortare t.ex.underoffring att en
debelagt,välfosterskadorochalkohol ärmellanSambandet men
förregelharalkoholsyndrom utsattsfetalts.k.uppvisarbam somsom

inteharForskningenfosterlivet. ännualkohol undermängderstora
riktigtendaDet"säker lägrenågon gräns.finnsdetkunnat visa om

bamavårdscentraler-mödra- ochhelt. Trotsavstådärförsäkra attär att
alko-fetaltmedårbamcirka 100alltjämtfödsinsatsergör stora perna
riktatinformationsarbetepågåendeständigtEttSverige.holsyndrom i

målet-uppenbara attnå detnödvändigt förföräldrar attblivandetill är
alkoholskador Sverige.imedfödasskall behövabarninga

informationkombinerainriktas påinsatserFolkhälsoinstitutets att
grundfosterskador påförebyggaförmetoderutveckla avmed attatt

samarbeteväl uppbyggtharFolkhälsoinstitutet ettalkoholkonsumtion.
harBl.a.Sverige.ibarnavårdscentraleroch runtmed mödra- manom
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producerat material olika slag, Videofilmer Silversträngen, Li-av som
viktigaste niovets månader, översättningsamt den filmendanska Enav

skaev start, broschyrer till personal och blivande föräldrar, gratisboken
"En dans på rosor" till flickor i gymnasiets avslumingsklasserunga

Man har också genomfört annonskampanjerm.m. "Graviditettemat
Vit zon" i student- och nöjestidningar, i form gratisvykort påsamt- av

universitet, högskolor och på Ettrestauranger. 15-tal lokala projekt har
fått stöd för metodutveckling.

Systembolaget har under 1998 producerat informationssluiften om
alkohol och graviditet samarbetei med OAS. Informationsskriften finns
b1.a. i Systembolagets butiker.

OAS genomförde under november 1997 mindre, kvalitativen un-
dersökning bland MVC-barnmorskor och gravida kvinnor i Storstock-
holm. Data samlades in personliga intervjuer med barnmorskorgenom
och gruppintervjuer med gravida kvinnor.

Resultaten visar samtliga barnmorskoratt rekommenderar nollgräns
vad gäller alkoholkonsumtion under graviditet. Bland de gravida kvin-

finns mycket hög medvetenhet alkohol och graviditetnorna atten om
inte hör ihop. Barnmorskomas uppfattning fåär gravidaatt ytterst
kvinnor konsumerar alkohol under graviditeten. Resultatet bland de
gravida tyder på några avstår heltatt andra dricker alkoholattmen un-
der graviditeten, det sigäven mycketrör små mängder vidom om spe-
ciella tillfällen. Undersökningen visar gravida kvinnoratt inte någonär
homogen Det OAS-kommitténs åsiktär kommunikationengrupp. att
med de gravida bör till de olika delmålgrupper framträderanpassas som
i undersökningen och kommunikationen och infonnationenatt al-om
kohol och graviditet bör bli individualiserad. Rapportens resultatmer
har diskuterats med Folkhälsoinstitutet och planer finns på fortsatt sam-
arbete.
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alkoholIllegal3.5

iábY0dersmå i rödam

längre.stugor

alkoholhan-Ändrade illegalochsmugglingökadinförselregler, annan
tryck. Rege-för ökatalkoholpolitikenfaktorertering utsätterär som

RPSRikspolisstyrelsen attnovember 1995uppdrog därför iringen
Alkoholin-Folkhälsoinstitutet,Läkemedelsverket,medtillsammans

kom-SvenskamedsamrådGeneraltullsstyrelsen, efterochspektionen
ka-ochomfattningenkartläggalänsstyrelserna,ochmunförbundet av
tillförslaglämnalandet ochisprithanteringenolovligaraktären denpå

Utredningen,hantering.minska dennaföråtgärderlämpliga somatt
lcrirni-föreslagitbla.harSvartspritsutredningen, attkallaskom enatt

kansmuggelsprit inteochhembräntinnehavochköpnalisering avav
ändringocksåföreslogutredning. Man attytterligareavfärdas enutan

vidareförelogSvartspritsgmppenskullestraffskaloma övervägas.av
förändraförskulle at-informationssatsning attlångsiktig startasatt en

alkoholhanteringen.illegaladenkunskapernaochtitydema till om
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Spritsmuggli
lite otradi
sätt goatt

Den Nationella ledningsgruppen under ledning före-socialministemav
slog, på initiativ från underOAS, våren 1997 OAS-kommitténatt
skulle för bred och långsiktig opinionsinsats den ille-motansvara en
gala alkoholhanteringen. Parallellt med be-opinionsinsatsen skulle de
rörda myndigheterna, ingår i både Nationella ledningsgruppen ochsom
OAS, på olika prioritera bekämpningen smuggling, illegal till-sätt av
verkning och langning till minderåriga. s.k. SvartspritutredningenDen
ñck i uppdrag sprida den polisiära metod för bekämpningatt av
svartsprit hade utvecklat.som gruppen

Inom regeringskansliet pågår flertal olika utredningar berörett som
området. särskildEn utredare har tillkallats med uppdrag överatt se
vissa bestämmelser i alkohollagen i lagen försäljning tek-samt om av
nisk sprit Utredningen har bl.a. behandla den promemoria,attm.m.
"Svartsprit och ungdomar", upprättades Svartspritgruppen.som av

För effektivisera arbetet den illegala alkoholhanteringen haratt mot
bl.a. regeringskansliets i framförtOAS det finns be-representanter att
hov samordning och informationsutbyte mellan de olika aktörernaav
på området. gällerDet såväl de insatser myndigheter pågörssom av
central nivå, branschorganisationer och myndigheter påsom av re-av
gional och lokal nivå. Många olika organisationer haroch myndigheter
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Svenska dettill uppgift följa arbetet, kommunförbundet närt.ex.att
gäller kommunernas förebyggande arbete, Folkhälsoinstitutet detnär
gäller det förebyggande folkhälsoarbetet och länssarnrådsgruppernas

det gäller ocharbete, Alkoholinspektionen tillsynen tillverkningnär av
partihandel, Rikspolisstyrelsen och Generaltullstyrelsen det gällernär
de brottsbekämpande delarna och OAS det gäller opinionsinsatsennär

illegal alkohol.mot
sker harMycket det långsiktiga arbetet dock lokal nivå. Detpåav

framförts från regeringskanslietsdärför önskvärt ledamöter att ar-som
betet illegal alkoholhantering blir naturlig del kommunernasmot en av

alkoholområdet,förebyggande arbete på med i kommunernast.ex. tas
bred-alkoholpolitiska också önskvärt kommunernaDet är attprogram.

dar samarbete med aktörer på det lokala planet.sitt övriga
arbete bedrivs behovkunna utvärdera det finnsFör att ensom av
olika ochsamlad bild resultaten de insatserna, både på lokal cen-avav

oli-forskare m.fl. idagtral nivå. Berörda myndigheter, genomför redan
både påanknytning till områdetka undersökningar med illegal alkohol

egentlig Undercentral och lokal någon samordning sker inte.nivå men
därefterden tid opinionsinsats pågår och eventuelltOAS ävensom

finns delar, samordna undersökningardärför behov i vissa dessaatt,av
fristående bestå-för få samlad utvärdering. En utvärderingsgruppatt en

alkoholforskare har uppgift för dennaende bl.a. olika i ståatt sam-av
fristå-Till denordning och tör den slutliga utvärderingen insatserna.av

sek-frånende har OAS sekretariat lcnutitsutvärderingsgruppen även en
halvtid.påreterare

Övergripande målsättning för arbetet3.5.1 mot

alkoholhanteringillegal

samlademålen för in-övergripande alkoholpolitiska samhälletsDe tre
illegal alkohol är att:satser mot

illegal alkoholminska tillgången på-
efterfrågan illegal alkohol öka kunskapernaminska attgenomav-

till illegal alkoholhanteringoch ändra attitydernaom
märmi-illegal alkohol ändraminska konsumtionen attav genom-

skors beteenden.



52 Beskrivning OAS verksamhet SOU 1998: 154av

Minska tillgången
Att minska tillgången på illegal alkohol i första hand uppgift förär en
polis och tull det viktig uppgift förär även samarbetet på lokalmen en
och regional nivå mellan allmänheten, myndigheter, organisationer och
branschföreträdare.

Ändra attityder
Huvudansvaret för arbetet med attitydpåverkan på central nivå iär
första hand OAS-kommittens, opinionsinsatsen al-illegalmotgenom
kohol.
På lokal nivå ingår ofta attitydpåverkande delar i de alkoholpolitiska

flestai de kommuner. På regional nivå harupprättatsprogram som
länssamrådsgrupperna viktig roll det förebyggandei arbetet där at-en
titydpåvcrkan del.är en

Det övergripande attitydmålet har brutits följandei delmål:ner

Öka kunskapen hos de myndigheter har till uppgift bekämpaattsom-
den illegala alkoholhanteringen verka för frågan prio-att attgenom
riteras. De problem den illegala alkoholen skapar bör lyftassom
fram i personalens utbildning och fortbildning.
Öka kunskaperna i samhället illegal alkoholhantering oftaatt ärom-
storskalig och har kopplingar till kriminalitet slag.annatgrov av
Öka kunskapema konsumtion illegal tillsprit kan ledaatt sto-om av-

sociala och medicinska skador.ra
Öka kunskaperna vad det innebär för individen samhäl-och förom-
let i och framför allt för ungdomsgrupper, den ille-stort, utsatta om
gala marknaden växer.
Minska i samhället för illegal alkoholhantering ochacceptansen-
langning till minderåriga, både bland ungdomar och vuxna.

Ändra beteende
Att ändra befolkningens beteende, minska konsumtionen illegalatt av
alkohol naturligtvis slutmålet för både OAS kommu-är opinionsinsats,

förebyggande arbete och polisens/tullens arbete.operativa Ut-nernas
gångspunkten för OAS opinionsinsats det vid sidan olikaär att av reg-
ler och bestämmelser nödvändigt stärka den enskilda individensär att

ansvarstagande för begränsa den illegala skade-eget alkoholensatt
verkningar. Det också nödvändigt uppnå medvetenhet ochär att större
handlingsberedskap både hos allmänhet, myndigheter och branschor-
ganisationer för de olika insatserna ska varaktig effekt.att ge en
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del-mätbaraföljandebrytas islutmålet kanövergripandeDet ner
mål:

illegal alkohol.och drickaska köpaFärre personer-
alkohol.tillverka illegalskaFärre personer-

alkohol.smugglaskaFärre personer-
alkohol.illegalsäljaskaFärre personer-

minderåriga.alkohol tillska langaFärre personer-

alkoholillegalOpinionsinsatsen3.5.2 mot

Bakgrund

informationalkoholhanteringen viaillegaladen ärbekämpaEtt sätt att
förslag,Svartspritutredningensbakgrundopinionsbildning. Motoch av

ungdomarochSvartspritdepartementspromemorianiredovisassom
alkohol-illegaltill opinionsinsatsinitiativ1997:8 OASU3S mottog en

genomförs i tvåår ochska pågå i 3-5 steg.Opinionsinsatsenhantering.
lo-ochcentralaoch riktas tillhela 1998underförsta pågårDet steget

aktörer.viktigaoch andrabranschorganisationerkala myndigheter,
andraförska beredadet stegförsta väg ettSyftet med det är attsteget
allmänhe-tillriktasinformationsinsatsbredareinnehåller somensom

1999.1998/årsskiftetvidinledsSteg tvåmålgrupper.speciellaochten
opi-bredhar prioriteratvarför OASskäl tilltvå viktigafinnsDet en

frånhotetalkoholanteringen. Detillegaladen ärnionsinsats enmot
denochbrottslighetorganiseradväxande genera-ungaomsorgen om

tionen.

Organisation
opinionsinsatsen.förövergripandedetOAS-kommittén har ansvaret

organisationerdefrånmedleds representanterInsatsen styrgruppav en
aktivteller påfinansierar sättOAS annatmyndigheter inomoch som
lämnauppgiftalkohol.illegal Styrgruppens är attstödjer arbetet mot

verksamhetspla-budget ochgällerdetOAS-kommitténförslag till när
lö-förståpågår skaopinionsinsatsenden tidUnder styrgruppenner.

deinompolicyfrågorövergripande beslut,pande somramarm.m.
samordnauppgiftvidarehar iangivit. Styrgruppen attkommittén har

detsamordningoch stå för viss näropinonsinsatsende olika delarna av
olikadegenomförsalkoholhanteringillegalåtgärdergäller mot avsom

Folkhäl-medOAS,ingår imyndigheterochorganisationer t.ex.som
arbete.och tullensSvartspritsgruppenssoinstitutets,
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En projektledare har anställts för leda det operativa arbetet.att Pro-
jektledarens huvuduppgift under 1998 har varit planera ochatt genom-
föra OAS del vid de regionala konferenser anordnats samtliga länisom
i Sverige och vid behov hålla kontakt med de kommuner bedriversom
arbete illegal alkoholhantering och langning.mot Till hjälp harsin
projektledaren arbetsgrupp består från olikaen representantersom av
medlemmar i OAS-kommittén. I arbetsgruppen ingår Folkhälso-en av
institutets regionala samordnare. Folkhälsoinstitutet har föransvarat
fördelning och uppföljning de medel stöder det regionala arbe-av som

Folkhälsoinstitutetstet. kontaktpersoner har i sin för dentur ansvarat
regionala samordningen.

3.5.3 Mål och verksamhet 1998

Under hela 1998 pågick opinionsinsatsens första Det förstasteg. steget
handlade nå till landets olika myndigheteratt ochut opinionsbilda-om

från till söder. Målsättningen med det förstare, norr steget var:

skapa uppfattningatt problemets omfattning ochen gemensam om-
karaktär bland berörda aktörer,

förankra uppfattningen köpatt och bruk illegal alkohol fårattom av-
negativa effekter på folkhälsan medför ökade risker församt akuta
skador,

öka kunskapen de kopplingaratt finns mellan tillverkningom som-
och handel med illegal alkohol och övrig kriminell verksamhet, Lex.
narkotikasmuggling,

samordna medlemmarna bakomi OASatt informationsinsats ochen-
opinionsskapande arbete medett kommunikations-en gemensam

strategi nationellt, regionalt och lokalt,
fler aktörer idagatt i långsiktigtän arbete den ille-ettengagera mot-

gala alkoholhanteringen.

3.5.4 Arbetssätt

För nå de mål beslutadeatt OASsattes inleda sitt arbeteattsom upp
med aktiviteter:tre typer av

Regionala konferenser för nå regionala och nyckelperso-lokalaatt-
ner.
Mediaaktiviteter både lokalt och nationellt.-
Undersökningar och uppföljning.-
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ochkanaliserade OAS-kommittén faktaUnder våren och hösten 1998
upptaktskon-alkoholmarknaden via regionalabudskap den illegalaom

olika slag, faktatrycksaker,redaktionellaferenser, insatser annonserav
hade tvådetpå nationella planetTV-ñlmer. Opinionsinsatsernaoch

etab-politiskaför arbetetskulle skapa opinion inom detsyften. De en
och funge-föreningarföretag, organisationer ochlissemanget, på inom

lokala arbete pågår i landet.stöd för det runtett som omra som

arbeteRegionalt3.5.5

haralkoholhanteringarbete illegalregionalaOpinionsinsatsens mot
regionalapå anordna 28huvudsak koncentreratsunder 1998 i att upp-

faktakonferensemaPå hartaktskonferenser i hela Sverige. presenteras
bekämpaförexempel på hur kan arbetaillegal alkohol och attmanom

länssamrådsgrupper-anordnas de regionalaKonferensema harden. av
harFolkhälsoinstitutet. Folkhälsoinstitutetochsamarbete med OASina

finansierat regionalade insatserna.
eldsjälar,till opinionsbildare,hand riktatsKonferensema i förstahar

frånideella organisationer ochmyndigheter,ansvariga representanter
dessahar deltagit. Av3 000branschorganisationerna. Knappt personer

%47hälfteneller tullväsendet, knapptpolis-representerade 18 %
frivilligorgani-branschföreträdare och 15 %andra myndigheter, 13 %

Återstående studerande. Dess-politiker ellerhar varit7 %sationema.
kommittéledamö-framträtt. allaföreläsare Nästanhar 100nästanutom

konferensema.medverkat vidharter
alko-ochtullenlänssamrådsgrupperna, polisen,frånRepresentanter

konferen-regionalabåde i planeringen deholforskare medverkathar av
informe-regelbundettull och polis harBådeoch föreläsare.sema som

massmedia.rat
mycketvaritregionala konferensema harfrån deMediagenomslaget

be-harregionala konferensemaoch hösten. Deunder både vårenstort
Konfe-fall IT.och i vissaradio TV,vakats lokalpress, ävensamtav

cirkaochtemarelaterade artiklarknappthar tusengenereratrensema
allmänna intrycket hosTV-inslag. arrangörernaradio- och Dethundra

kon-hjälp pressbevakningenalkohol, medfrågan illegalär att avavom
allmänheten.tillferensema har nått ut

hjälphar följts medupptaktskonferenserallaNästan en en-avupp
harenkäten. deltagarnapå Merpartenkät. harCirka l 200 svarat av

använd-och har de fåttkonferensennöjda medsig ansett attsagt vara
och höstens konferenserfrån vårensEnkätsvarenbar information. ger

delta.väl använd tiddet varitbild, 96 % attattsvararsamma
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I planeringen ingår de regionalaatt följaskaarrangörerna re-upp
sultatet konferensema. Uppföljningsarbetet kommer utformasav att
olika och baseras på de lokala/regionala behoven. Några regioner har

valt uppföljningskonferenser.t.ex. att arrangera
Merparten landets kommuner har antagit drog- och/eller alkohol-av

politiska handlingsprogram. Tyvärr det fortfarande fåär dessaav som
specifikt begreppet illegalnämner alkoholhantering. Inför årsnästa
planering detta viktig uppgiftär se vidare under kapitlet OAS verk-en
samheter 1999. Det faktum den illegala alkoholenatt inte iomnämns
handlingsprogrammen ska dock inte tolkas frågan inte känd iatt ärsom
kommunerna. deI flesta kommuner känner förekomstentillman av
langning till minderåriga, hembränning och smuggling. Lokalt arbete

illegal alkoholhantering finnsmot på flera håll och fler kommer att
sådant under kommande år.starta Från de lokala aktörerna och OAS-

kommittén betonas fortsatt långsiktig nationell behövsatt insats fören
arbetet ska resultat. finnsDetatt utbredd kritik korta hoc-admotge en

insatser och tillfälliga kampanjer i såväl kommuner och landsting som
folkrörelser.
Ett exempel på lokalt arbete pågårett Umeå.iärsom mammagruppen
Mamman till 13-årig pojke i Holmsund höll på förlora sinatten son,

druckit hembränt och många hörde efter detta.sigsom mammor av
Man beslöt bilda föräldragrupp för bekämpaatt illegal alkohol-atten
hantering. Bl.a. har langare vid Valborg,stoppat vik-gruppen en men

tigast det positiva kanstödär varandra och den föräld-hjälpman ge
kan sina bam motstå grupptryck.att t.ex.rarna ge

3.5.6 Kampanj delen

Under perioden 27 april till 15 maj 1998 pågick den kampanjdelenrena
opinionsinsatsen. Målet för denna del arbetet via olikaav attav var

publika kanaler skapa kännedom och kunskap den illegala alkohol-om
hanteringen och dess negativa kopplingar. Filmer och skulleannonser
skapa negativ attityd till smuggling, illegal tillverkning och lang-en
ning. Kampanjinslagen syftade också till understödja det regionalaatt
och lokala arbetet.

Under 3 veckor i april visades antal olika inslag ochi TV3, TV4ett
Kanal Filmerna visade på dokumentärt okända sidornaett sätt av
hembränning och spritsmuggling, nämligen kopplingen till den krimi-

Åkerlundnella världen. Filmerna gjorda Jonasär fleraav som vann
utmärkelser på MTV Musical Award.
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En serie publicerades under perioden 29 april till 10 majannonser
där fördjupad bild problematiken och kopplingen kriminelltillen av en
värld och dess handlingar gavs.

30 000 exemplar informationsbroschyr bakgrund ochav en som ger
fakta gällande den illegala alkoholhanteringen i Sverige har spritts.

En s.k. verktygslåda med såväl mallar för afñscher, enklaannonser,
trycksaker och radiosnuttar tips och konkreta förslag angåendesom
olika massmediaaktiviteter har distribuerats och OASvia Internet
kansli.

Affischer har delats till de regionala upptaktskon-ut arrangörerna av
ferenserna.

iwebbsida harEn producerats där fakta olika slag har funnitsegen av
tillgänglig. Den innehåller undersökningsresultat, fakta, rapporternya
m.m.

I november och december visades1998 "reklamfilmema hem-mot
bränning och svartsprit på i DiskussionerTV. inleddes de oli-mednytt
ka TV-kanalerna för de skulle intressera medsig för ille-problemetatt
gal alkohol och bidra med redaktionell bevakning illegaladenäven av
alkoholhanteringen.

3.5.7 Rapporter

OAS publicerathar 4 illegal alkohol:rapporter om

Vill du den kriminella världen Köp hembränt ellersponsra smug-
gelsprit,

2. Polisiära metoder för bekämpning svartsprit,av
Kalk-rapporten Svenskarnas konsumtion legalaalkohol frånav-
och illegala källor vid mitten 1990-talet ochav
Från Hembränt till Mariakliniken.

Dessutom har OAS producerat och distribuerat olika stödmate-typer av
rial till både myndigheter, skolor och olika följerorganisationer. Här en
redovisning frammaterialåtgången till den 15 november 1998.av
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Vill du den kriminella världen 00030sponsra
Köp hembränt eller smuggelsprit

Polisiära metoder för bekämpning
svartsprit 750av ca

försöksverksamhetSammanställning polisiärav

Kalk-rapporten 800
Svenskarnas alkohol frånkonsumtion legalaav
och illegala källor 1990-taletvid mitten av

Från hembränt till Mariakliniken 2 500ca
Fakta ungdomar och svartspritom

Sverige...Vi tänker inte torrlägga 90 000ca
Den missionsslcriftens.k. som
beskriver uppgiftOAS-samarbetets
och fördelatinriktning enligt nedan

Bryggareföreningen 6 500
CAN 400
SHR 0005
Vägverket 20 000

000UVOS 6
Alkoholinspektionen 300

000SSLF 10
000Med1.org. 25
000RPS 5

Systembolaget 000l
Försäkringsförbundet 200
regionala konferenser

Affischer l 80

600Inbladningsannons 31 l
Bildexempel skall inriktapå vad OAS sig på
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3.5.8 Undersökningar
OAS-kommittén beslutade medel den bud-avsättaatt ur gemensamma

för opinionsinsatsen till uppföljninggeten och utvärdering. friståen-En
de utvärderingsgmpp har tilldelats för utvärderingen. Tillansvaret ut-
värderingsgruppen har lcnutits forskare på halvtid. första handIen
kommer uppföljningen ske via konsumtions- och attitydundersök-att

förningar insatserna får någon effektmäta olikaatt målgruppersom
inställning till och konsumtion illegal alkohol.av

CAN och FHI genomför löpande undersökningar på alkoholområ-
det. Under den tid OAS opinionsinsats pågår kommer CANt.ex.som :s
skolundersökningar kompletteras med frågor hembränt,att om smug-
gelsprit och langning. Löpande attitydmätningar kommer genomfö-att

för följa allmänhetens attityder till illegal alkohol.attras
Under perioden till23 juni5 1998 flertalet intervjuermars genom-

fördes under och april genomfördes den s.k. nollmätningenmars
TEMO 1998. Nollmätningen ska fungera bas för kommande at-som
tityd- och konsumtionsundersökningar. Totalt genomfördes 404 in-5
tervjuer med mellan och16 år.75 Intervjupersonerna fickpersoner sva-

på frågor konsumtion och inställning till illegal alkohol.ra om av
En mediaanalys baserad på 130 pressklipp gjordes Riktaöver av

kommunikation under 1998.sommaren
För få allmänheten hade uppmärksammatatt och förstått deveta om

kampanjdelama TV-filmer och annonser gjordes vidmätningrena en
slutet opinionskampanjen. Drygt 700 fick depåav personer svara om
uppmärksammat informationen svartsprit.mot

CARAT Sverige genomförde tittaruppföljning för kam-atten se om
panjen hade nått de avsedda målgruppema.

En utvärdering de konferensemaregionala har genomförtsav av
OAS arbetsgrupp. Cza 700 har frågor konferen-påsvaratpersoner om

innehåll och användbarhet.semas
Till de regionala konferensema har material producerats lä-om

nets/kommunemas alkoholkonsumtion, främst illegal alkohol, tillslag
polisen och skador. iav
Folkhälsoinstitutet och OAS har samlat in uppgifter från Folkhälso-

institutets länskontaktpersoner de regionala konferensema har bi-om
dragit till utveckla eller stödja det lokala arbetet. Resultatetatt av en-
käten kommer ligga till grund för olkhälsoinstitutetsF fort-och OASatt

regionala arbete.satta
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3.5.9 Mätning allmänhetens uppmärksamhetav

förutsättningEn för allmänheten attityderlängre fram ändraskallatt
och beteende resultat de insatser initieratOAS har ärett attsom av som

har del under-tagit insatsema. En viktig uppgift för OAS attman av var
söka har nått till allmänheten.insatserna gjordes i majDärförutom
1998 för reda allmänhetenmätning på uppmärksam-hadeatt taen om

TV-ñlmerna och Undersökningen genomfördesmat avarmonsema.
CARAT. Nedan följer beskrivning bland all-uppmärksamhetenen av
mänheten i och detaljerad beskrivning skillnader mellan mänstort en av
och kvinnor.

ellersamtliga tillfrågade reklamenSammantaget 38,5 % har settav
dessainfonnationen tidningar eller 10.svartsprit i tabell AvTVmot
eller38,5 271 totalt personer tabell 11-% 703 43,9 %svararav

tillfrågade reklamen/-16,9 samtliga de kan beslq-iva% attav -
infonnationen. detta tankeEnligt relativt bra siffra medCARAT är en

kampanjens jämförelsepå omfattning. kanSom Föreningsspar-nämnas
bankens skapa kännedom varumärke.kampanj för sitt Ban-att om nya
ken kronor ochsatsade miljoner uppnådde %100 50 spontanca ca

förkännedom med miljo-att jämföra 38,5 % OAS satsade 10som ca
honor.ner

svartspritTabell uppmärksammat reklamen eller informationen10 Antal och andel motsom

FrekvensSettreklameneller informationen Procent

271 38,5Ja
Nej 432 61,5
Totalt 703 100,0

tillfrågade reklamen/informationenTabell 11 andel de 271Antal och deattsagt settav som
och kan beskriva densom

beskrivaKan denna Frekvens Procent

Ja 911 43
Nej 152 56,1
Totalt 271 100,0

visa-Vidare ställdes antal frågor inställningen svartsprit. Dettillett om
de sig redan kampanjen startade hade kännedom70 % innan attatt om
det finns brottslighet.koppling mellan illegal och organiseradspriten

dra någraHär dock intembortfallet hela % varför det svårt54är är att
använderlångtgående slutsatser. talar kampanjerNär manmer omman
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fta uttrycket kampanjräckvidd. Räckvidden bör ligga mellan 40 och
S0 förväntade%. Den räckvidden för OAS Resultatet45-50 %.var
iamnade 46 %.

förstaDen allra frågan ställdes attitydfråga beskri-som var en som
speciell handlingssituation. Frågan hade följande lydelse:J61 en

4ntag du skulle bjuda på fest och förväntar du bju-gästernaatt sig att
ler på starksprit. Skulle du då kunna tänka dig dunkköpa digatt en
zembränt eller flaskor smuggelspritett par

ölj ande svarstördelning framkom:

Tabell 12 Svarsfördelning på frågan kan tänka sig köpa dunkom man en
påiembränt/smuggelsprit lör bjuda fest.gästeratt

Skulleköpa Antal Procent

Ja, tvekan 96 13,7utan
Förmodligen 89 12,7
Barai nödfall 59 8,4
Nejaldrig 459 65,3

Totalt 703 100,0

Nära tvâtredjedelar svarade de aldrig skulle köpakunna tänka sigatt att
Jembränt föreller smuggelsprit sådant syfte. femtedelDrygtett upp-en

de eller förmodligentvekan skulle köpa.att utanger

påFördelning olika bakgrundsvariabler

Kön

En andel % kvinnor41 36 % reklamdestörre män än att settuppger
eller information svartsprit den icketiden. Skillnaden ärmot senaste

signifikant. reklamenl-statistiskt Likaså visade det sig deatt settav som
informationen det andel kan 46beskriva den %är större mänen som

42 %. Skillnaden icke statistiskt signifikant. visade sigDetär ävenmot
andel kvinnor kampanjende förestörre män än attvara en som uppgav

haft kännedom kopplingen mellan organiseradillegal sprit ochom
brottslighet Dock signifikant skillnad.ingen

Vad köpagäller benägenheten hembränt finnseller smuggelspritatt
tydliga skillnader mellan och kvinnor, tabellmän se
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Tabell 13 frågaKöpa hembränt eller påsmuggelspritenligt fördelat och kvinnor %.män

Skulleköpa KvinnorMän
n284 n3 14

Ja, tvekan 23,6 6,1utan
Förmodligen l6,5 9,2
Barai nödfall 8,8 7,3
Nej aldrig 51,1 77,4

Totalt 100,0 100,0

3.5. 10 Frågeundersölming illegal alkohol denom -
s.k. nollmätningen

Under våren genomförde frå-1998 TEMO på uppdrag bl.a. OASav en
geundersökning rörande attityder till brukoch illegal alkohol. Sam-av
manlagt intervjuades 5 504 000 ungdomar mellan 16-2personer varav
24 år. En ingående beskrivning tillvägagångssätt och resultatre-mer av
dovisning publiceras i OAS rapportserie. dettaI avsnitt presenteras en-
dast några viktigaste resultatende vad gäller attityder och beteenden.av

Attityder till alkoholillegal

I undersökningen frågorställdes många till bl.a.inställningenom
smuggelsprit och hemtillverkad sprit. Idag det svensk lag för-enligtär
bjudet hemtillverkadtillverka, sälja, och inneha för försäljningatt
sprit. Enligt varusmugglingslagen inte bara otillåtensmugglingenär

också försäljning, innehav och köp tabellsmuggelsprit. lIutan av re-
dovisas attityderna till olika påståenden illegal uppvi-sprit. Männenom

mertillåtande inställning kvinnor tillåtandeochänsar en yngre en mer
äldre. tillåtande inställningen 20-29Den åldersgruppenän mest svarar

år för. också här alkoholkonsumtionen Flera tidi-Det högst.är ärsom
studier har mycket kraftigtvisat på samband mellan kon-ettgare egen

sumtion och till alkohol. tillå-attityder Ju dricker destomer man mer
tande hållning till och alkoholpolitik tillalkohol allmänhet och ocksåi
illegal alkohol se CAN, 1998; Leifman mil. OAS; 1998,FHIt.ex.
8117025 Alkoholtypologier. Liknande samband analy-framkom också i

detta undersökningsmaterial Leifman, 1998.mil., OAS, Avser av
tabellen framgår vidare i alla åldersgrupper 20-24utomnästan mänatt
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år instämde majoritet de svarande i påståendet det bordeatten av vara
straffbart köpa hembränt.att

Tabell 14 Attityder till svartsprit och icke-registrerad sprit. Andelen heltinstämmersom
hålletoch eller delvis

Män

16-19 20-24 25-29 30-39 40-49 Totalt50-59 60-69 70-75
Detbör lagligt 31 39 44 39 27 13 3022 21vara

tillverka förspritatt
brukeget

Det bagatellartad 48 65 66är 70 6269 64 4352en
törseelse smugglaatt
sprit för brukeget

Detbör stañbart 53 48 53 55 56 5964 69 78var
köpahembräntatt

Kvinnor
Detbör lagligt 20 25 27 23 17 10 8 5 l7vara

tillverkaatt
sprit för brukeget

Det bagatellartadär 33 47 53 54 53 27 4646 33en
töiseelse smugglaatt
sprit för brukeget

Detbör staffbart 53 57 60 62 87 6971 78 78var
köpahembräntatt

I undersökningen ställdes antal handlingsorienterade frågor.ett mer
Delar resultaten framgår tabell Tabellen uppdelad påinteärav av

och kvinnor bryts framkom-män på män/kvinnormen om svaren ner
sak nämligen tillåtande. Enmännenatt ärmer samma som ovan, mer

andel kunna tänkasig sig köpa illegal alkoholstörre män säger att en-
ligt de olika frågealtemativen. Inte deklar maj oritetoväntat säger atten
kan tänka sig köpa sprit bekant utomlandsmycketatt av en som reser

andelenoch varje gång literin legalt.sprit lägstaDentar poten-som en
tiella köpare visade sig gälla köp främmande säljerav en person som
hembränt eller smuggelsprit ja, absolut, kanske:ja, följt3 % av en
bekant köpt hembränt eller smuggelsprit bekantavia bekantassom
9 %. tycksDet relationen till säljaren och/eller tillverkaren ärsom om
mycket viktig för beslutet köpa eller destoJu relationatt nämnare

andel kan tänka köpasig illegalstörre sprit.attsom
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Attityder icke-registreradTabell 15 till svartsprit och sprit
Nej,du skullebjudapåfest och Nej,Antag Ja, Ja,gästernaatt

absolut kanske troligen absolutförväntar du bjuderpå starksprit.sig att
inte VetSkulledu då kunnatänkadig köpadig inteatt en

dunkhembränteller tre-jfvraflaskor...
god harkommitDuvän vetav en som

parti insmuggladmärkessprit 19 18 46 l16överett

lbekant köperhembräntdirekt 9 9 12 70av en som
tillverkarenav

bekant köpt hembräntellerav en som
80 1smuggelspritvia bekantasbekanta 4 5 10

harfrämmande Duav en personsom
91 0smuggelsprit 6hört säljerhembränteller l 2

l69direkt för Dig kändhusbehovs- 12 1l 7av en
brännare

utomlandsbekant mycketav en somreser
20 1gång starksprit 61och varje in liter 15 4tarsom en

lagligt

Bruk illegal alkoholav

oftaresedan känt ochDet tidigare attmänär att uppgeryngre personer
kvinnoralkohol vad äldre respektivede har druckit illegal än personer

frågordenna studiebekräftas också tabell SammaDetta igör. se-
Resulta-ungdomsundersökning genomfördes 1996.ställdes i den som

andelarochicke vid handen män störreoväntat attten yngre uppgerger
förhållanden.andraäldre. Tabellen visar på intressantakvinnor ochän

åri åldersgruppen 16-24Vid jämförelse mellan 1996 och 1998en
skettharökninganDen ökningenframkommer generellt små störstasett

framkommerde köpt smuggelsprit. Vidarebland dem attsom uppger
Imellan och 98 tydligare bland kvinnorökningen 1996 än män.äratt

också äldre år. Ta-undersökning inkluderas 241998 års änpersoner
hembränt,till skillnadbellen köp smuggelsprit, köpvisar motatt avav

år40-49vanligare bland äldre bland Fr.o.m. åldersgruppenänär yngre.
köpt smuggelsprit den andelandel de har änstörre att somuppger en

har köpt hembränt.
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n5054 TEMO:s ungdoms-våren 1998 ochTEMO-mätning16 OASTabell
n2004. I1996 procentundersökning

KvinnorMän
År på KöptBjuden Köptpå KöptBjuden Köpt

smuggel-hembräntsmuggel hembränthembränthembränt
sprit-sprit

I 996:
218559326416-19
246 1011347220-24

1998.-
922541633596-191
9235026447420-24

1042 1453025-29 60
4928222330-39 55
6421l 91540-49 43
421314123050-59
3313660-69 19 -
412l l21370-75

sprit.illegalbruketskillnader iregionalauppmärksammasTill sist av
begränsad. Dettaalkoholvanorskillnader iregionala ärKunskapen om

delarsammanfattarTabellillegal alkohol. 4bruketgäller minstinte av
komman-OASåterfinns iredogörelsefullständigresultaten. En merav

mellanskillnadernavid handenTabellenregionala attde rapport. ger
regionalaskildaframkommer mönsterVidarerelativtolika län är stora.

hembräntgällerhembränt. Vadbrukochsmuggelspritför bruk avav
Även Halland,länandelama.högstadenorrlandslänenuppvisar som

svaradeÖstergötland Storstadslänenandelar.högavisadeUppsala och
dock ha sinSmuggelspriten tycks största ut-andelar.lågafor relativt

uppvi-andelarkontinenten. Högstliggerläni debredning närmastsom
ochHallandföljtKristianstad län,f.d.ochlänMalmöhusf.d. avsar

tillförklaringtroligen viktigDanmark atttillNärhetenBlekinge. är en
f.d. Gö-tillockså orsakenandelar. Detta atthögalän uppvisar ärdessa

smuggelspritlistadennahögre iligger överBohus länochteborgs upp
vad gällerlågtlän liggerStockholmshembränt.frågai smugg-än om

hembräntandelar brukarehögauppvisarde länling. Många avsomav
smuggelsprit.konsumenterandelarlågauppvisar av

3 18-6336SOU1998:154
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Tabell 17 Andel druckit hembränt eller smuggelsprit, blivit påbjuden smuggelspritsom
och hembränt under månaderna,12 länsvisprocentsenaste

Andel Andel Andelsom som som
druckit blivit bjuden blivit

hembränteller påhembränt påbjuden
smuggelsprit under smuggelspritsenaste
under 12mån.senaste undersenaste

mån.12 12mån.
Län Län Län

Halland 37 Dalarna 47 Malmöhus 35
Västernorrland 33 Uppsala 45 Kristianstad 32
Östergötland 32 Värmland 44 Halland 32
Västerbotten 30 Gävleborg 44 Blekinge 30
Malmöhus 30 Halland 43 Kronoberg 27

ÖstergötlandUppsala 30 42 Jönköping 26
Kristianstad 30 Jämtland 42 Södermanland 25
Värmland 29 Jönköping 38 Uppsala 25

ÄlvsborgKronoberg 29 Kronoberg 38 24
Gävleborg 29 Västmanland 38 Gbgoch 23

Bohus
Dalarna 28 Västerbotten 37 Jämtland 22

ÖrebroJämtland Södermanland27 37 22
ÖstergötlandSödermanland 27 Västernorrland 36 22

ÖrebroKalmar 26 36 21Dalarna
Jönköping 24 Malmöhus 35 Gävleborg 21
Västmanland 23 Norrbotten 34 Kalmar 20
Älvsborg 23 Kalmar 34 9Stockholm l
GbgochBohus 23 Kristianstad 31 18Gotland
Norrbotten 23 GbgochB 31 Västerbotten 17
Stockholm Stockholm22 30 Västmanland 16
Blekinge 22 Skaraborg 29 Skaraborg l 5
Örebro 2 Blekingel 27 Västernorrland l 2

ÄlvsborgSkaraborg 2l 27 Värmland 01
Gotland 12 Gotland 20 9Norrbotten

Övriga3.5.11 insatser svartspritgruppen tullenoch-

3.5.1 1.1 svartspritgruppen

Regeringen har beviljat totalt 8 miljoner kronor till Rikspolisstyrelsens
och Svartspritgruppens arbete svartsprit. Inom svartspritgruppenmot
har utarbetat modell for polisiärt arbete Undersvartsprit.motman en
november -97 inbjöd samtliga länspolismästare inkomma medattman
förslag till åtgärder. de inlämnade förslagenAv valde svartspritgruppen

stödja tolv initiativen. Projekten genomfördes fm-att for försökaattav
och utveckla lämpliga metoder för insatser olovlig sprithante-motna

ring. Projekten har utvärderats forskare. Bearbetningen harexternaav
resulterat i metodmodell för den polisiära bekämpningen svart-en av
sprit. I metodmodellen har den attitydpåverkande delen i principrent
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lämnats utanför. Attitydpåverkan sker inom OAS opinionsinsats. Meto-
den dock förlcräver samarbete med andra myndigheternära attett
lyckas. ektverksamheten upphörde underDen proj 1998. Insatsernarena
har därefter inriktats på bygga varaktig där polisenstrategiatt upp en
ska ha central roll det operativa samverkansarbetet. Svartspritgrup-ien

erbjöd samtliga länspolismästare ekonomisktunder våren 1998pen
stöd implementering metodmodellen. har 14 länför Sammanlagtav

metodmodellbeviljats stöd för komma igång med arbetet enligt denatt
försöks-utvecklat på basis utvärderingenSvartspritgruppensom av av

pågår i följande 141än.verksamheten. Insatser

Skåne länBlekinge län
Södermanlands länDalarnas län
UppsalaGotlands län
Västerbottens länGävleborgs län
Västernorrlands länJämtlands län

län VästmanlandsKalmar och Kronobergs län
Örebro länNorrbottens län

ålades inkomma med delredovisningarSamtliga länspolismästare treatt
1998.första redovisningen har lämnats oktobergånger år. iDenper

pågående polisen.två exempel på insatser inomHär nedan ges

Gävleborgs län

harfast varaktigt bekämpa inrättats.organisation för svartspritenEn att
till polisenungdomsfylleri och tipsintlöde leddeOmfattande ett stort att

gymnasieskolans danser. Insatsernagjorde särskild satsning moten
uppdaga-kriminalitetmängd allvarliga brott ochledde till att groven

relaterade till ungdomars drogmissbruk.direktdes. Brotten är

Skåne län

utvid-aktiviteter, bl.a. har kontaktnätenhel del olikaI Skåne pågår en
vilket har resultat.daglighandelns grossister godamed gettgats
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Svartspritgruppen har löpande samarbetat med projektledning förOAS
opinionsinsatsen. sekreterareGruppens har deltagit ochi planeringen
genomförandet de regionala konferensema illegal alkoholmotav som
hållits omkring underi Sverige 1998.runt

Svartspritgruppen följafortsätter utvecklingen polis-inom deatt
myndigheter särskildahar fått medel. Under maj kommer1999 ettsom
seminarium genomföras med från polismyndigheter-att representanter

i de aktuella länen.na

3.5.1 1.2 Generaltullstyrelsen

Generaltullstyrelsen ingår sedan 1998 i nedanOAS-samarbetet. Här
följer kort redovisning baserad på upprättadespromemoriaen en som

Kontrollbyrån vid Generaltullstyrelsen till OAS septemberimöteav
1998.

Under 1998 har beslagen insmugglad alkohol ökat markant jäm-av
fört med tidigare år. till och medFram den det31 1998 hadeaugusti
beslagtagits 335 liter alkohol, vilket135 skall jämföras med drygt
16088 liter för period 1995. De siffrorna t.o.m. 21senastesamma
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dessabeslagtagits. Avliter alkohol har1998 324oktober visar 433att
45-procentigalkohol. till96-procentig Omräknatliter710217var

till denframliter beslagtagitsdetta 651 034alkohol innebärdrickbar att
mil-185alkoholen skatt påoktober. beslagtagnaDen21 motsvarar en

deför tiden 1995-1998beslagTullensjoner lcronor. är större än sam-
1955-1994.förtidenmanlagda beslagen

smugglad sprit 1995 1998Beslag av - 710217varavjanuari oktober 9av.m..- varalkohol

1998199719961995
GeueraltullstyrelsenoktoberKälla: 27

alkohol 1995 1998smuggladBeslag av -
januari oktober

1998199719961995

Generaltullstyrelsenoktober1998Källa: 27
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Omfattning
Enligt tullen har misstankar ökning den organiserade alko-om en av
holsmugglingen till Sverige funnits sedan Sveriges inträde i EU års-
skiftet 1994/95. Omfattningen tullens beslag för 1995 t.0.m.1998av
visar dessa misstankar har besannats.att Under perioden 1995 t.o.m.
1998 har alkoholsmugglingen ökat samtidigt omfattande minsk-som en
ning de inbetalade punktskattema på alkohol har skett enligt punkt-av
skattekontoret i Ludvika. Därtill kommer den minskade registrerade
försäljningen spritdrycker från Systembolaget. Under perioden janu-av
ari-november 1998 minskade försäljningen spritdrycket med drygtav
4% jämfört med period 1997 detaljhandeln. Enligt tullen detärsamma
svårt den ökadesäga smugglingenatt påverkar omfattningenom av

illegal sprithantering hembränning, denatuering telcniskannan av
sprit. finnsDet enligt tullen dock indikationer på priset på hem-att
bränd harsprit sjunkit på grund konkurrensen från insmugglad sprit.av

Tullverket har antagit åtgärdsplan för komma tillrätta med al-atten
koholsmugglingen. Den innehåller åtgärder på flera plan t.ex.:

internationell samverkan-
riktad infonnationsinhämtning-
utveckling tekniska för underrättelseinhämtning ochsystemav-
övervakning
målinriktade spaningsinsatser-
krav på leverantörer ställa säkerhet för alkoholtransporteratt-
informationsinsatser riktade till allmänheten OAS opinionsin--
sats
straffskärpning förslag inlämnat till varusmugglingsutred-- -
ningen

Generaltullstyrelsen har tagit initiativ till utredning syftar till atten som
få bättre kunskaper samhällets samlade kostnader föranleddaom av
smuggling. Utredningen kommer ske i samarbete med bl.a. Alkoho-att
linspektionen, Rikspolisstyrelsen och Folkhälsoinstitutet.

3.5.1 1.3 Alkoholinspektionen

Alkoholinspektionen har fått i uppdrag regeringen i samråd medattav
Generaltullsstyrelsen, Rikspolisstyrelsen, Läkemedelsverket och Folk-
hälsoinstitutet följa utvecklingen och bedöma omfattningen och karak-

på den illegala alkoholhanteringentären vad tillverkning och dist-avser
ribution. Inspektionen ska vidare i samråd med de övriga myndigheter-

lämna förslag på hur den illegala alkoholhanteringen kan minskas.na
Uppdraget skall till regeringen denavrapporteras l septembersenast
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förårsarbetskrafthar heltids1999". Alkoholinspektionen avsatt en
preliminär arbetsplan haralkoholhantering.projektet "Illegal En pre-

följandeomfattar delar:Planensenterats.

D rättsläget.allmän beskrivningEn av
och/ellerD vad övriga myndigheterkartläggning gjort,En görav

området.ska pågöra
försäljning-D den olovliga tillverkningen ochkartläggningEn av

läsaAlkoholinspektionenalkohol i Sverige. kommer atten av
till-finnsde cirka domarurval 800och analysera ett somav
läsaskattekontoret Ludvikasärskilda igängliga hos det samt

distribu-förundersökningsprotokoll för få bättre bildatt en av
hembränt.tionen av

tillalkoholdryckervamsmugglingenD kartläggningEn avav
och analyseraAlkoholinspektionen kommer läsaSverige. ettatt

Generaltullstyrel-finns tillgängliga hosurval de domarav som
eventuelltfönmdersökningsprotokoll föroch gå igenom attsen

distributionen smuggelsprit.få bättre bild avaven
ingripanden,D domar angående administrativagenomgångEn av

vil-för iserveringsärendenåterkallelser och varningar i att se
tillanledninghar varitförekomsten svartspritken omfattning av

ingripandet.
alko-för brottstraffmed avtjänarIntervjuer motpersoner som

varusmugglingslagen.hollagen eller
läns-uppgifter ochdiverse statistiskasammanställningEn avav
stäl-frågor svartsprit kommerstyrelsens årsrapporter attom

las.

verksam-hittillsvarandeErfarenheter3.6 av

het

har varitför OAS-kommitténutredningsuppgiftemaviktigastedeEn av
alko-myndigheter,mellan och desssamarbeteutreda statenatt ettom
alko-försäkringsbranschen och livsmedelsbranschenholnäringen, om

Redogörel-opinionsbildning möjlig och effektiv.holinforrnation och är
OASinombild hur verksamhetenförhar gjorts att avge ensen ovan

har varitunder tid OASfungerat dendess medlemmar haroch som
det fort-vägledning ierfarenheter har gjortsverksamt. Viktiga som ger

följande:arbetet. har varitDessasatta
områden däralkoholinformationsinsatser påsamordnagårDet att

råder.samsyn
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Det har varit viktigt samarbetet har byggtatt på konsensusprinci-
pen.

En viktig förutsättning för samarbetet har varitannan att parterna
visar respekt för varandras olika roller och kulturer, de deatt accepterar

kriterierna för samarbetet och inte drivergemensamma särintressen
inom OAS Tveksamheter har uppstått vid några tillfällenram. men
verksamheten har För den skull inte eftersomäventyrats, samtliga
medlemmar i OAS efter diskussionviss ställt sig bakom de antagna
kriterierna för samarbetet. Något i sig visar samarbetet har varitattsom
verlcningsfullt.

4. Det har varit fördel för informations- och opinionsarbeteten att
ha forum med uppgiftett samordna infonnationsaktiviteteratt både vad
gäller tidsplanering, budskap och resurser.

När lyckas knyta ihop OAS olika samarbetspartners budskapman
till har budskapetett fåttgemensamt genomslagstörre i bl.a. media. En

avsändare som består företrädare för flera olika intres-gemensam av
sen har förutsättning få legitimitetstörre blandatt allmänheten efter-

den sammanhållande "logotypen" visar det råder enighetsom att stor
bakom budskapet. En avsändare blir också bekräftelse pågemensam en

informationenatt inte partsinlaga.är en
Det pågår ständig informationström och de flesta männi-en av

skor uttalar dagi de har svårt uppfatta ochatt tillatt sig all informa-ta
tion Det tyder också på det finns vinster medatt ökasom ges. att sam-
ordningen informationsspridningen för få genomslag.att störreav

Att utforma budskap måttfullaett och återhåll-gemensamt om
alkoholvanor svenska förhållanden kommer blisamma som attpassar

viktig del i den framtida alkoholpolitiken.en

Slutligen kan konstateras förutsättning för informations-att och opi-en
nionssamarbetet har varit det sker på lika villkor.att framtidaEtt OAS
bör varken domineras och dess myndigheterstaten eller alkohol-av av
näringens olika organisationer.

En utförlig beskrivning OAS uppbyggnadsarbete och resultatmer av
i kapitel 5 OAS framtid.ges om
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verksamhet 1999OAS4

alkoholIllegal4.1

tvåminstpågå ialkohol fortsätter och skaillegalOpininonsinsatsen mot
ska:ställd. OAShögtför fortsatta insatsenMålsättningen denår. är

alkoholkonsum-befolkningen illegalmedvetenhet hosskapa attom-
individ och samhälle,förproblemtion utgör ett

såbefolkningenalkoholkonsumtion hosillegalattityder tillpåverka-
tillverkadinförd ellerillegaltfelaktigt inköpadet attatt anserman

alkohol,
alkohol.illegaldricka eller smugglaköpa,få färre attpersoner-

befolkning-hos delarattitydenändrahandlar alltsåDet storaatt avom
andrafor detHuvudmålgrupperbeteende. ste-dessoch på sikt ävenen

distributionsledetideras omgivning,iungdomar,ärget vuxnavuxna
alkoholförebyggande arbetet.detoch nyckelpersoner i

aktiviteterlokalaRegionala och4.1.1

harregionala arbetefortfarande detpågårhalvåretdet förstaUnder som
landetsihar under 1998 samt-konferenserpå de ägtinitierats som rum

skafått 000 kronorhar 100länskontaktpersonlän. Varjeliga somca
Finansieringenopinionsinsatsenstill olika insatser inomanvändas ram.

kronorde miljoner3,5inomregionala aktiviteterdessa somrymsav
regionalaför länskontaktpersonemas1998Folkhälsoinstitutet avsatte

aktiviteter.
regionaladetbehållainriktas både påska arbetetUnder 1999 att

medkontakternautvecklalandet och påkanal inätverket attutsom en
praktiskthar påbörjatandra aktörerochpilotkommuner ettOAS som

alkoholen.den illegalaarbete mot
långsik-krävsmålen för opinionsinsatsende ettnåFör uppsattaatt

Folkhälsoin-förebyggande arbetetdetiviktig aktör ärtigt arbete. En
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stitutet och det nätverk institutet bygger I Folkhälsoinstitutets fö-upp.
rebyggande arbete med minska alkoholensatt skadeverkningar kommer
arbetet den illegala alkoholenmot integreradatt del. Undervara en
hösten 1998 genomför Folkhälsoinstitutet i samarbete med OAS en
uppföljning den första regionala satsningen. Resultatet uppfölj-av av
ningen ska bl.a. ligga till grund för den detaljerade planeringenmer av
det fortsatta regionala och lokala arbetet. En del det operativastor av
arbetet med stimulera och initiera fortsattatt regionalt arbete illegalmot
alkohol bör diskuteras och ske i samarbete mellan Folkhälsoinstituet

Ävenoch OAS. andra aktörer på den regionala nivån, frivilligor-t.ex.
ganisationer, branschföreträdare och myndigheter bör involveras i både
diskussionerna och i arbetet.

Under 1999 kommer OAS fortsätta verka för stärka denatt lo-att
kala förankringen i arbetet den illegala alkoholhanteringen.mot Det är
önskvärt och naturligt det fortsatta arbetetatt integreras i kommunernas
arbete. På lokal nivå det också naturligtär knyta ihop de olika delar-att

det polisiära operativa arbetet och det förebyggandena, arbete be-som
drivs frivilligorganisationer, branschföreträdare, föräldrar m.fl.av i
kommunen.

Diskussioner har inletts mellan Socialdepartementet och Kommun-
förbundet framtida strategier för det alkohol- och drogförebyggan-om
de arbetet i kommunerna. Det lokala arbetet den illegala alkohol-mot
hanteringen ska integreras kommunernasi strategiarbete. tvåårigtEtt
kompetenshöjande arbete i Kommunförbundets regi påbörjas under
1999. OAS roll förhållandei till den lokala och regionala nivån kom-

stödjande ochatt inriktad på fram bramer material ochatt tavara an-
vändbara kunskaper den illegala alkoholhanteringen, konsum-om om
tionsmönster och attityder till illegal alkohol.

4.1.2 Internt förankringsarbete och aktiviteteregna

En viktig uppgift under 1999 blir bättre förankra opinionsinsatsenatt
inom de organisationer och myndigheter ingår i OAS. Ett"intemtsom
opinionsarbete kommer prioriteras. Ettatt målen integreraär attav ar-
betet den illegala alkoholenmot i de policydokument/handlingsplaner
angående alkohol finns inom de myndigheter och organisationersom

ingår i OAS.som
En viktig målgrupp för OAS opinionsinsats politiker på både lo-är

kal och nationell nivå. Under 1999 planeras träffar med viktiga politis-
ka nyckelpersoner.
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kommunikationoch redaktionellKommersiell4.1.3

förutarbetats opinonsinsatsen. Detkommunikationsplan har över-En
socialaminska denkommunikationengripande målet för är att accep-

lang-tillverkning,alkoholhantering dvs.för illegali samhällettansen
kännedomalkohol skapasådanoch köpförsäljningning, samt attav
Kommuni-till organsierad brottslighet.kopplingamaoch kunskap om

förmågaden enskilda människanspå attska frånkationen utgå troen
skavill Kommunikationeneller hanfatta beslut hur hon varaagera.om
kommu-Samtidigt det viktigtoch förmynderi.fri pekpinnarfrån är att

och fakta.rationellanikationen bygger på argument
mediakampanjalternativt två attUnder 1999 kommer större eren --

reklamfilmerunder våren 1999 dåkampanjgenomföras. En omnya
dåunder höstenikommer visas TV,illegala alkoholenden att enen

dokumentärfilm visas.
för intresseraTV-kanaler har inlettsmed flera olikaDiskussioner att
alkoholmarkna-framväxande illegaladenproblemet medkanalerna för

viljaskainitiativkanalerna påför diskussionernaden. Målet är egetatt
särskilt dessmarknaden Sverige,illegala iundersöka dengå vidare och

samarbetealkohol.nyfikenhet Ettungdomarsutnyttjande prövaattav
har redan inletts med ZTV.

uppgifterfortsätta publicerakommer OASUnder 1999 att att om
planerasalkohol. OAS-serientill illegal Ioch attityderkonsumtion av

undersökningsresultat.medminst rapporten
spri-kommerproduceras OASmaterial attFakta och övrigt avsom

vidareut-webbsida. kommerDenOASdas huvudsak via atti egen
arbeteOASbådeinformationaktuellkunnavecklas för bättreatt omge

illegal alkohol.till bl.a.pågår relateratoch övrigt som

ochUndersökningar4.1.4 rapporter

alkoholillegalopinionsinsatsOASfor utvärderingenplan motEn av
Utvär-KAMEL.utvärderingsgruppenfriståendeutarbetats denhar av

kom-Leifman,alkoholforskaren Håkansekreterare,deringsgruppens
undersök-för samordningmedtillsammans att avansvaragruppenmer

insamlade materialet.detoch analysningarna av
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Utvärderigsplanen
1998 1999 2000

vår vinter vår vinter vårsommar- vintersommar- sommar-
höst höst höst

Huvud- noll- ett-års två-års
material: mätning mätning mätning

Mindre
attityd/
kunskaps-
mätn:

Andra
data:
Fråge- Skol- Skol- Skol-
under- elever elever elever
sökn:

TEMO- TEMO-
vuxen vuxen

Vpl Vpl Vpl

CARAT-
mätn.

Andra System- System- System- System-System- System- System- System- System-
möjliga bolaget bolaget bolaget bolaget bolaget bolaget bolaget bolaget bolaget
data:

Polis/ Polis/ Polis/ Polis/ Polis/ Polis/ Polis/ Polis/ Polis/
tull tull tull tull tull tull tull tulltull

Under 1999 kommer djupintervjustudieäven genomföras ochatten
eventuellt mediaanalys.en

Förutom utvärderingen OAS opinionsinsats det väsentligtär attav
genomföra undersökning därstörre syftet i KALK,är,en attny som
kvantifiera delmängder, både bland allmänheten och bland alkoholpro-
blematiker. Det OAS meningär sådan KALK-studie böratt en ny ge-
nomföras 3-4 år. Den undersölmingen skulle då dels mätaom ca om-
fattningen den konsumerade mängden icke registrerad alkohol, delsav

förändringar frånmäta KALK 1996.

Övriga4.2 aktiviteter 1999

4.2. l Trañkområdet

Vägverkets, Försäkringsforbundets och NTF:s trañkprojekt i samver-
kan med fortsätterOAS under 1999.även Flera utbildningspaket kom-

fram och distribuerasatt till olikatas yrkeskategorier/målgrupper.mer
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harhuvudet"med"DrickinfonnationsmaterialFolkhälsoinstitutets
IntemetsidanPåtrafik.alkohol ochuppgiftermedkompletterats om

Be-finnas.trafikalkohol ochspelet attsvenskaförstadetkommer om
alkoholhal-olikamedbanakörapåfå attkommersökaren att enprova

Tillkörresultat.det blir iskillnadervilkadärmedförblodeti attter se
Folkhälsoinstitutetsoch trafik.alkoholfaktadelkopplatspelet är omen

uppgifterinnehålla1999kommer även attinformationstelefonnummer
trafik.ochalkoholom

TV-ytterligareförtsdiskussionerhartrafikprojektetInom om
ochVägverketframföralltharOAS-samarbetet1999. Inomprogram

insatser motytterligarebehovetaktualiseratFörsäkringsförbundet av
trañknykter-delenallradenför störstastårhögkonsumenter avsom

tillfällenfleravidhartrañkprojektetforProjektledningenhetsbrotten.
pågårUSAñlminspelningar. Iochinformationsutbyteförbesökt USA

förskulle kunnavälmycketprojekt anpassasintressantamånga som
genomförasdelar äventill vissaochförhållandensvenska

Gravida4.2.2

intresseradeandraeventuelltochFolkhälsoinstituetmedTillsammans
bl.a.graviditet,ochalkoholkringsamarbetefortsattOASplanerar ett

informationindividualiseradkunnaskaframtidenfor i mergeatt man
bättreutvecklaochtill allabasinformationdenvid sidan gessomav

detIkvinnor.gravidaolikamedkommunicera typerförmetoder avatt
projektolikaerfarenheternatillvara somviktigtdetarbetet att ta avär

begränsa-relativtdenfrånErfarenheternalandet.omkring ipågår runt
bland barn-alkoholtillinställningenundersökningende kvalitativa av

bör1998,OASgenomfördesföräldrar,blivandeochmorskor avsom
påundersökning tema.omfattandefor sammagrundtillligga meren

alko-fetaltFASstudie kringriktadsidaFolkhälsoinstitutets ärFrån en
på-skallochplaneradalkoholeffekterfetalaFAEochholsyndrom

bl.a.MIMMImultimediaprograminteraktivt1999. Ettunderbörjas
erbjudaskommerochproducerats atthargraviditet,ochalkoholom

under 1999.mördavårdscentraleralla

Arbetsplatser4.2.3

ochalkoholpoliciesmedlemmarnaskartläggningOASResultatet avav
1999Under1999.börjaniklarberäknashandlingsprogram avvara

arbetetinternautveckla detochstödjapåinriktas attarbetetkommer att
verk-utvecklaAlna-Riksmed bl.a.samarbeteiMåletOAS.inom är att
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ningsñilla metoder, dels för det alkoholförebyggande arbetet och dels
för det rehabiliterande alkoholrelaterade arbetsmiljöarbetet på OAS
arbetsplatser.

Under 1999 kommer Hotell- ochett Restaurangprojekt genomfö-att
tillsammans med SHR och Alna påras 10 omkring iorter Sve-runtca

rige. Målet är urvalatt ett pårestauranger dessa skaav orter ett per-
sonligt besök där ochrestaurangägare anställda möjlighet delsatt tages

sina behov få informationävenupp egna SHR:smen på miss-om syn
bruk droger eller alkohol på arbetsplatser ochav SHR:s påsyn ansvars-
full alkoholhantering. Restaurangerna kommer även få inforrna-att att
tion vad Alna kan stödja arbetsplatsenom med. Inom projektet kommer

också efter etableraatt strävaman att samarbete medett de utvalda or-
kommunalaternas tillsynsenheter.

4.2.4 Måttfulla återhållsammaoch alkoholvanor

En OAS-samarbetets prioriterade uppgifterav verka forär måttfullaatt
och återhållsamma alkoholvanor bland Sveriges befolkning. Vid sidan

opinionsinsatsen illegal alkoholom kommermot OAS initieraatt en
insats för måttfulla och återhållsamma alkoholvanor. Arbetet beräknas

under vårenstarta 1999. Ett material redan finns embryot tillärsom nu
medicinsktett infonnationsprogram vad händer i kroppen närom som

dricker alkohol.man

4.2.5 Ungdomar

Folkhälsoinstitutet planerar fortsätta sin informationssatsning"Drickatt
med huvudet". Man planerar även utveckla "Drickatt med huvudets"
hemsida.

Systembolaget har producerat två filmer på "Leg 25".tematnya
Filmerna skall visas på SF-biografema första och tredje kvartalet -99.
Syftet fåär ungdomaratt mellan 20 och 25 år visa legitimationatt när
de besöker Systembolagets butiker. SekLmdär-målgruppen ungdomarär
i åldern 17-20 år med budskapet- ingen idé försöka". Föratt attens
motverka langning till ungdomar har Systembolaget producerat två nya
PapiRaul-reklamsnuttaf för radio. Två filmer kommer produ-attnya

under 1999. Målgruppen för langningskampanjenceras 20-23-år-är
ingar och budskapet "att inte köpaär ut". Sekundärmålgiupp föräld-är

Aktiviteterna kommer ske i samarbeterar. att med OAS.
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framtidOAS5

långsiktigtinnehåll foroch ettFormer5.1

samarbete

kom-Dir:1997:3sida attregeringensfrånuttaladesñånRedan start
formernapåavvaktanitillfällig lösning attendastmittéforrnen envar

fickOAS-kommitténutvecklas.skullesamarbetelångsiktigtför ett mer
framtidaeventuelltförförutsättningama ettundersökauppgifti att
finansie-och fortsattOrganisationsformtillförslagEttOAS.permanent

augusti 1999.den 30regeringentilllämnas senastskaring
haftkommitténharOrganisationsformtill presenterasförslagInnan

direkti-IskaOASsamarbetet inom permanentas.tillställningtaatt om
kommitténskakommittén,tilluppdrag t.ex.vissaformuleradesven

olika intressen.delarmed i vissamellansamarbete parterorganisera ett
ochalkoholbrukansvarsfullttillskaKommittén ettuppmuntra avmer

bru-imåttfullhetförmissbruk ocharbetetiolika aktörer motengagera
Kom-insatser.olika aktörernasdesamordnasökaochalkoholket av

harkommitténprincip. Inomenhällighetmedarbetaskamittén som
medkompletteratshardirektiveniuppdragenochfortsdiskussioner

fonnulerat iharkommitténmålsättningar gemensamytterligare ensom
samarbetet.förstrategiochplattfonn gemensamen

uppgifthaft ihar attkommitténfrågeställningarnaviktigasteDe som
följande:utreda är

opini-ochinformations-Är bedrivaeffektivtD OAS sätt attett
påonsarbete

samarbetetillochorganisera ettuppmuntralyckatsD OASHar
intressenolikadelarmed vissaimellan parter

ansvarsfulltuppnåÄr för ettOAS-samarbetet attvägD rätt mer
alkoholvanoråterhållsammaochmåttfullaochalkoholbruk av

befolkningenhos
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l l Uppbyggnadsskedet.

Under det första året OAS existens har samarbetet och dialogenav in-
OAS utvecklats fortlöpande. Införom OAS lansering i november 1997

prioriterades arbetet med utarbetaatt plattform ochen gemensam att
hitta kriterier för samarbetet.gemensamma Både plattformen och krite-
rierna fram iväxte samarbetenäraett med samtliga OAS medlemmar,
bl.a. intervjuades alla OAS ledamöter. Under intervjun ställdes frågor

Förväntningar på och motiv för samarbetet,om önskemål om gemen-
inforrnationssatsningar,samma eventuella åtaganden I dis-egna osv.

kussionerna utlcristalliserades de områden där medlemmarna har ett
och där detgemensamt synsätt därmed finns möjlighet till samarbete

information och opinionsbildning. Samsynenom handlar bl.a. totalom
avhållsamhet från alkohol i trafiken, under kvinnans graviditetsperioder
och i arbetet. finnsDet också uppfattning ungdo-en gemensam attom

ska förhindras få på alkoholatt tag ochmar den illegala alkohol-att
marknaden ska bekämpas.

Ett område utpekades det största omedelbara hotet samtligasom av
medlemmar: Framväxten omfattande illegal marknad. Den ille-av en
gala marknaden både hotär denett svenskamot alkoholpolitikens fun-
dament detaljhandelsmonopol, åldersgränser och högprispolitiken och

hot den legalaett alkoholnäringen.mot OAS aktiviteter i regi in-egen
leddes denna bakgrund medmot insats den illegalaen motgemensam
alkoholhanteringen. Samtliga medlemmar hade, olika skäl, ettav sam-
hälleligt och/eller kommersiellt intresseett bekämpa den illegalaattav
marknaden.

När det gäller på alkoholkonsumtion finns däremotsynen vuxnas
vissa skillnader. Bland medlemmarna i OAS finns ingen enad påsyn
den s.k. totalkonsumtionsmodellen det finnsatt samband mellanett-
den totala konsumtionen i land och alkoholskadornasett omfattning.
Det finns inte heller någon på prisinstrumentets betydel-gemensam syn

och på alkoholmonopolets eller ickese OAS samarbeteärvara ettvara.
uppbyggt kring det förenar och kring samverkan informations-som om
och opinionsbildning. OAS forumär för dialogett mellan ochstaten
branschorganisationema i frågor relaterade till alkohol. OAS docktar
inte ställning i andra frågor de berörän samverkan informationsom om
och opinionsbildning.

Det förenligtär med deltagande iett OAS framföra särintressenatt i
frågor ligger utanför OAS plattformsom det i dengörom man egna
organisationens och så länge medlemmarna inte förnamn motstridi-ut

budskap i de frågor ingår i OAS plattform.ga Det däremot intesom är
förenligt med OAS-samarbetet i OASatt och framförautnamn
åsikter dessai frågor, eftersom de ligger utanför för samarbe-ramarna
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denna rågång måste hållas klar, harAtt varit de viktigastetet. en av
etterfarenheterna första förOAS år. Det också förutsättningärav en

framtida OAS-samarbete. Ett framtida OAS tydligt utåtmåste närvara
det gäller medlemmarnas olika roller utanför samarbetets ramar.

kommittén har andra frågorInom beröits, det i OASäven t.ex. om
etiska regler för försäljning marknadsföring.ska utvecklas ochnamn

branschorganisationemaDiskussionerna resulterade i regiiatt egen
utarbetade enade kring etiska regler för böroch sig hur branschen upp-
träda ansvarsfulltpå sätt.ett

finnsdet gäller på berusningsdrickande missbrukochNär synen
kommittén för mått-enighet inom direktiven ska verkaOAS. I sägs att

har konkretiseratsfulla alkoholvanor. kommittén målsättningenInom
opi-och har följande lydelse: att kommittén ska förstärkanågot ennu

iför måttfulla och återhållsamma alkoholvanor befolkningennion i
skadeverkningar".syfte minska alkoholensatt

5.1.2 Klart lanseraatt

förUnder presenterades och dess förstahösten OAS insats1997 en
KALK-publik. presseminarium anordnades där den s.k.Ettstörre

svenskarnasundersökningen presenterade sina preliminära resultat om
konsumtion från legala och illegalaalkohol källor. KALK ettvarav

samarbete mellan medlemmar,resultat tidigare fem OASettav av
Bryggareföre-nämligen Systembolaget SvenskaVin Sprit AB, AB,

ha-ningen flera årFolkhälsoinstitutet och Alkoholinspektionen. Under
de registrerad alko-mörkertaletolika undersökningar det s.k. ickeav
hol framoch kommitsäljs utanför Systembolaget restaurangernasom
till osäker-resultaten medförde det fannsolika resultat. skildaDe att en

alkoholdryckertotalkonsumtionenhur den svenskahet storom av
delvismedosäkerhet gick dessa organisationerundanröja dennaFör att

Eckartihop och fyra forskarealkoholpolitiska olikaolika intressen gav
Hibell iZetterbergordf., L och BjörnKühlhorn, Stig Larsson, Hans

irågeundersölmingar gjortsdeuppdrag genomföra störstaatt somen av
Över sinintervjuades helt årunderi Sverige. 10 000 ett ompersoner

intervjudagen. Idagarna förealkoholkonsumtion under de två närmast
studieruppgiftervägdes in baserade påKalkundersökningen även av

alkoholproblematiker lagförts för brott.och grövresompersoner
alkoholkonsumtio-visade den totalaKALK-undersökningen att av

betraktarfrån illegala källor. enbartkom Om13 procent mannen ca
källor.och från illegalaspritkonsumtionen kom mellan 30 35 procent

Ungdomar de viktigaste kimdgruppema.och storkonsumenter var
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Undersökningens resultat blev den förfaktabasengemensamma
OAS opinionsinsats illegal alkohol. En problembe-mot gemensam
skrivning helt nödvändig för OAS medlemmar tillsammansattvar
skulle kunna i aktion. effektenDen positivaut en gemensam av
samarbetet inom KALK-projektet hade betydelse för det fortsattastor
OAS-samarbetet. OAS presseminarium mycket ochvälbesöktvar re-
sultatet fick spridning i både dagstidningar och etermedia. Presse-stor
minariet följdes presskonferens där OAS och opinionsinsatsenav en

illegal alkohol presenterades.mot

5.1.3 utvecklingsarbeteFortsatt

Under har1998 fortlöpande diskussioner förts inom och blandOAS
OAS medlemmar effektivthur och verkningsfullt infonnations-ettom
och opinionsarbete bör bedrivas. Inom OAS finns mycket bred ochen
allsidig kompetens många gånger haft positiv effekt på det kon-som en
kreta arbetet. Det har viktigt finnavarit arbetssättatt ett ut-som ger

för de olika kulturema. Inom branschorganisationema harrymme man
erfarenhet marknadsföring och näringsverksamhet.t.ex. Inomstor av

myndigheterna har kunskaper den illegala marknaden, alko-man om
holens skadeverlmingar, förebyggande arbete första försökEtt attm.m.
utveckla integrerat arbetssätt opinionsinsatsen alko-illegalett motvar
hol. Opinionsinsatsen kom bestå både marknadsföring formiatt av

TV-reldam, brett regionalt och lokalt samarbeteettav annonser m.m.,
där både myndigheter bransch involveradesoch och intimtett samar-
bete med alkoholforskare. insatsen arbetadeInom OAS medlemmar
aktivt, i kontakt med förmedia intressera dem för frågan, ocksåatt men
för lämna fakta nyheter. Påeller grund bredd har detOASatt nya av
också varit möjligt samordna polisens arbeteoch tullens operativaatt
med OAS opinionsinsats. OAS tul-En presskonferenser hölls it.ex.av
lens lager med beslagtagen sprit. Genom Folkhälsoinstitu-utnyttjaatt

nätverk har länskontaktpersonerna och OAS hållit intensiv kon-tets en
takt med lokalpressen. Vid samtliga hållitsregionala konferenser som
under har1998 föreläsarna faktalokala och regionalapresenterat om
olika aktiviteter och alkohol och presskonferens anordnatsharom en
dit lokal och lokal inbjudits.TVpress

Nästa uppgift för kommittén blir utforma mått-informationatt om
fulla och återhållsamma alkoholvanor förhållanden.svenskasom passar
En definition kommer begreppet måttfull ochgörasattgemensam av
återhållsam konsumtion budskap.i OAS kommerDetta blir OASen av
viktigaste utvecklingsuppgifter under 1999.
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1 Resultatet

möjligt och samarbete1 Det organiseraär att uppmuntra ett.

möjligtErfarenheterna från det hittillsvarande arbetet detvisar attäratt
delarmeningsfullt samarbete mellan medorganisera i vissaett parter

det råder Un-motstridiga enighet bakom budskapet.intressen, när stor
samarbetsprojektfunnits har flera olikader den korta period OASsom

medlem-kapitel 3. förutsättning för samarbetepåbörjats se En är att
legi-vid sidan fortsätta driva sinahar möjlighet OASatt attommarna

platt-striderlänge de inte dentima särintressen så mot gemensamma
stödmyndigheter kan information tillformen. och dess spridaStaten
kanmotiverade restriktionema. Alkoholnäringenför alkoholpolitisktde

branschintressen.driva sina

Informationssamarbetet måste klart avgränsatvara

framtiden samordningen informations-viktigt införDet är att attse av
informations-endast omfattar avgränsade delarinsatser inom OAS av

börfinns alkoholinformation intearbetet på alkoholområdet. Det som
informationeller med stödeller kan drivas i OAS OAS, t.ex.namn av

alkoholpoliti-generella risker, information svenskaalkoholensom om
branschenseller information för spridaken och motiven bakom den att

fram-denna erfarenhet det isärintressen. konsekvensEn är ävenattav
OAS.tiden behov statlig alkoholinforrnation vid sidanfinns omav

för des-harFolkhälsoinstitutet och Systembolaget i uppgift att ansvara
kommer de olika branschorganisationemadelar. På attsättsa samma

produkter ellerha behov informera sina tjänster.att omav

legitimitetfungerande samarbete till informationenEtt störreger

oftafåravsändare, består flera olika intressen,En engemensam som av
deteftersom den avsändaren visarlegitimitet attstörre gemensamma

råder enighet budskapet.stor om

plattformpå konsensus ochSamarbetet måste bygga en gemensam
och strategi

stäl-delar "oliktänkande" allasamarbete mellan till vissa kräverEtt att
samarbetsorganisationens Enler sig bakom det företas i namn.som

lyckatsför arbetet harplattform och strategi lcrävs. OASgemensam
och harfinna plattform och möjliga Samarbetsområdenen gemensam

lyckats formulera budskap de områdenpåäven samar-gemensamma
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betet omfattar. Ett konkret exempel på detta infonnationsskriftenViär
tänker inte torrlägga..." OAS hösten 1997.utgavsom

Samarbetet måste bygga på nytänkande och kulturutbyte

En styrkorna med OAS dess bredd och kontakt skilda kultu-medärav
Inom OAS kan dialog ske där de olika bryts isynsätten ettrer. en ge-

forum. Dialogen kulturutbytetoch har bl.a. lett till företrä-mensamt att
dare från branschorganisationema på alkoholområdet initia-tagit egna
tiv för förbättra egenkontrollen alkoholnäringen.inom ocksåharDetatt
lett till statliga myndigheter högrei grad tidigare intresserat sigatt än
för den växande icke registrerade konsumtionen alkohol. I mångaav
frågor har det visat sig viljan ökatatt att ta ärett gemensam.ansvar
Kommittén har också fått del helt aspekter förebyg-på detta av nya
gande arbetet, har Försäkringsförbundet utarbetat policy angå-t.ex. en
ende alkohol, läkemedel och droger trafikeni bland annat tar uppsom
frågan ersättningsreglema trafikförsälaingeni till skadade körtom som
rattfulla. viktigt nytänkande blirDet något karaktäriserarär att som
OAS informations- och opinionsarbete i framtiden.

OAS möjliggör ejfektivt bedriva informations- och opini-sättett att
onsarbete

Endast drygt år har gått sedan bildades1,5 OAS och det för tidigtär att
bestämtnågot insatsemas resultat innan de har utvärderats.säga om

Några tendenser kan dock redan infonnationsmaterialDetses. som
OAS har fåtthar tagit fram mycket spridning. Ettgemensamt storen
och material, med budskap från och nä-ett gemensamt statsamma
ringsliv, har kunnat tillspridas anställda inom livsmedelskedjoma, an-
ställda vid bryggerier och regionala kontaktpersoner förrestauranger,
de statliga myndigheterna m.fl. denna detOm kontaktyta ochstörre

budskapet också leder till ändrarbefolkningen sinaattgemensamma
attityder till illegal alkohol och sina alkoholvanor, får komman-det.ex.
de utvärderingama visa.

Ett exempel på samarbetet har effektivt in-resulterat iannat att ett
formationsarbete det s.k. trafikprojektet. Systembola-Både ochFHIär

har i uppdrag uppmärksamma frågan trafik.alkohol och Iget att om
och med OAS beslut ställa sig bakom Vägverkets och För-NTF:s,att
säkringsförbundets trafikprojekt valde och med-FHI Systembolaget att
verka i detta projekt stället föri bedriva projekt vidatt separataegna
sidan ochI med detta blev det möjligt mängd akti-samordnaattom. en
viteter både i tid och innehåll. Under december och januari 19991998
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trafikalkohol,kopplingenkoordinerade aktiviteterflerakommer om
alkoholism ske.och att

produceraofta billigareinformationsmaterialEtt är attgemensamt
ochproducerarolika aktörer ochfleraoch distribuera än var enom
ochfrågahandlarmaterial iolikadistribuerar settstort om sammasom

kostnadseffektivtmålgrupp. Detsprids tilldessutom är att sam-samma
ska inne-materialetbåde vadfinnsmaterialproducera när omsamsyn
agerandematerialet bör Ettsyñet medhålla och vad gemensamtvara.

förerforderligafå framförförutsättningamaökar dessutom att resurser
projekt.framgångsriktett

ochinformationsspridaremyndigheter,mellansamarbeteEtt nära
verkningsfulltforskare är

alkoholillegalmed opinionsinsatsenfrån arbetetviktig lärdomEn mot
alkoholforskaresamarbetet meddeteffekter intimade positivaär som

ladesmed forskarehaft. Tillsammansoch statistiker har grun-en grupp
utvärde-friståendestartade. Eninnan insatsenför utvärderingenderna
alkohol-halvtidsalkoholforskare utsågs. Enbeståenderingsgrupp av

förtill sekreterareOAS-sekretariatet, utsågsanställdforskare, grup-av
frågeformu-utarbetadesutvärderingsgruppenfriståendedenInompen.

alkohol.illegalattityder tillochkonsumtionbådelär med frågor avom
nollmätning.gjordes s.k.startadeskampanjdelendenInnan enrena

hjälpmedel bådekunna fungerabörnollmätningenResultatet ettsomav
Mätningarnadet lokala arbetet.utvärderingenochkartläggningeni av

harSamarbetetpågår.opinionsinsatsenunder den tidska upprepas
konfe-regionalafram till OASmängd data tagitsresulterat iäven att en

alkohol.illegalrenser om
natio-påopinionsarbeteochinformations-förförutsättningEn att

regionaltlokalt ochleder tillinsatsernafå effekternell nivå ska är att
såvälframdärförmåsteinfonnationFakta och tas omengagemang.

erfarenhetförhållanden.regionala/lokala Enövergripande frågor som
alkoholenillegaladenopinionsarbeteföljd OAStillgjorts motavsom
framtidenalkohol iattityd-undersökningarochkonsumtions-är att om
regionalabådemöjligtdetsådantutformas på görabör är attsätt attett
materialmålgrupper. Närpå mindrenedbrytningarochnedbrytningar

påosv. ochgamlakvinnor,män,undergrupperbryts på re-unga,ner
förnödvändiginformationdifferentierade attden ärgioner somges

opinionsarbete.ochinformations-effektivtbedrivaska kunna ettman
talarytterligarevilketstorlek kostsammaUndersökningar denna ärav

ifrågeundersökningarsamordnamedför finnsdet vinster ävenattatt
framtiden.
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5.1.5 Statskontorets översyn

Regeringen 1997 OAS i uppdrag lämna förslag sinattgav egenom
framtid. Under 1998 regeringen Statskontoret i uppdrag kartläg-attgav

vissa centrala och regionala myndigheters och andra organisationersga
och uppgifter på alkohol- och narkotikaområdet. uppdragetIansvar

ingick också lämna principiellt förslagatt tillett myndighets-en ny
struktur på området. Statskontoret överlämnade den oktobersista 1998

Samordning droger-rapport kartläggning ochmot skiss tillen ny
myndighetsstruktur alkohol-på och narkotikaornrådet 1998:22.

I konstaterar Statskontoretrapporten likartad kampanj- ochatt upp-
lysningsverksamhet, riktad till målgrupper bedrivs såvälsamma av
centrala myndigheter i regeringskansliet OAS, Natio-som av organ
nella ledningsgruppen. Statskontoret föreslår ansvaret för infor-att
mationssatsningar bör ligga på myndighetsnivå. Regeringsinitiativ bör
förmedlas i form uppdrag. Myndigheterna bör därvid huvudsakligenav
fungera beställare och förekommandei fall avsändare. Fri-som som
villigorganisationer och näringslivsorgan bör i utsträckningstörre svara
för utformning och genomförande. Statskontoret framför man kanatt
överväga knyta branschsamarbetsdelegationatt permanent för in-en
formationsverksamhet efterträdare till OAS till stabsmyndig-en ny- -
het med dess chef ordförande. förhållandeI till nuvarande kom-som
mittéfonn begränsas då rollen till rådgivande till myndighetenatt vara
och forum för kommaett vissa insatser".att överens om

Statskontoret har utredningi sin inte gått in och analyse-närmare
vilken information och opinionsbildanderat arbetetyp denav nya or-

ganisationen bör utföra. definitionNågon vad med be-av man menar
informations- och opinionsarbete hargreppet inte heller framförts.

Inför framtiden, infonnations- och opinionsarbetenär med all san-
nolikhet kommer bli allt viktigare, det nödvändigtatt är närmareatt
analysera mål, motiv och metoder för informations- och opinonsarbetet.
Inom OAS-samarbetet har det visat sig viktigt vil-t.ex. prövaatt noga
ken information kan spridas i samarbete med andra änparter sta-som

vilken informationten, fortsättningsvisäven endast hakan statensom
avsändare och vilken information endast kan ha alkoholnä-som som

ringen avsändare. Det förenkla problemetär endast detatt attsom se
Ävenorganisationsfråga. samordning liknande infor-som en om en av

mation till målgrupper önskvärd såär det möjligt attallinteärsamma
information kan ha avsändare. Tanken bakom OAS detär attsamma
ska finnas forum där de olikaett på alkoholområdet kan delta.parterna

forumEtt där aktörerna från fall till fall möjlighet ställning tillatt tages
avsändaren bör/kan OAS och avsändareom görvara om en gemensam

det lättare uppnå målet för insatsen.att
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framtiden forumviktigt det i finns sådantOAS det är attatt ettanser
infor-uppmärksamma och bevakahar till uppgift och närattsom om

medeffektiva samarbeteblir brettmationsinsatser ettgenommer
samhället. Från vidaremånga olika kanaler i OAS sida vi attut anser

kanaler och infonnationsspridareinformation har många har störresom
tillinformationtill målgruppema hänvisaschans nå änatt ut ensom

informa-Ibland det dessutom så målgruppen föreller få kanaler. är att
ñivilligorganisationeroffentliganställda,både allmänheten,tionen är

försäkringsbranschen. Ialkohol-, livsmedels- elleroch anställda inom
uppfatt-denna bakgrund OASdet enligtmånga sammanhang ärär mot
samtligadäravsändaren samarbetsorganning fördel är ettstor omen

avsändaren aktör.för enskild En"aktörer ingår, istället äratt annanen
mellandiskuterarfaktor hänsyn till samarbeteviktig sta-näratt ta man

och andra aktörer enligt OASoch myndigheterdess är attten samar-
samarbetsorganisationsamarbetd. Framtidensbetet förutsätterjust

fram mellanoch bransch måste i dialogmellan växa parterna,stat en
kring.samarbetspartema samarbetafrågor önskarbaserad på de som

långsiktigtgoda erfarenheter belyser hurförsta år harOAS ettgett som
medbyggas framtid måstesamarbete bör OASoch fungerande upp.

formuleras medlemmarnavissaandra ord i första hand, inom ramar, av
i OAS själva.

erfaren-kommittén det gångna åretsSammanfattningsvis attanser
ocherfarenheter vidareresultat och för gåheter tillräckligahar attgett

samarbete OAS.lägga långsiktigt i framtidagrunden till ettett

organisation5.2 OAS

1998tillsatte denMot ovanstående OAS 11bakgrund ar-enmarsav
utarbetauppgiftFramtidsgruppen medfick attbetsgrupp namnetsom

framtid. Framtidsgruppensförslag OASför kommitténsunderlag om
riktlinjerbedömningar och på dekommitténsskulle grundas påarbete

verksamhetforproposition Formerföreslagit i sinregeringen somsom
Bet.1995/96:LU7.prop 1995/96:61stöd,beroende statligtär m.m.av

fram olika alternativ:fick uppgiftFramtidsgruppen i att ta tre

Ideell förening
delegationStatlig

myndig-och dessgrupperingar statenSamarbetsavtal mellan två
organisationeroch branschensheter
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5.2.1 Framtidsgruppens och OAS-ledamötemas

uppfattning framtida OASettom

För utreda förutsättningarna föratt långsiktigt åtagande från de iett mer
OAS ingående myndigheterna och organisationerna alkohol-, för-på
säkrings- och livsmedelsornrådena genomfördes under ochvåren som-

intervjuer med ledamöter i OAS och medlemmar den kom-imaren av
mittén utsedda "Framtidsgruppen.

Under intervjun ställdes frågor framtida samverkansform, sta-om
roll i samarbetet, finansiering,tens verksamhetens innehåll Inter-m.m.

vjufrågoma hade i förväg försänts över intervjupersonerna möj-att ge
lighet förankra sina inom denatt myndighe-svar egna
ten/organisationen. Majoriteten de intervjuade ledamöterna hadeav
emellertid inte haft möjlighet inhämta den styrelsens eller fö-att egna
retagsledningens synpunkter vilket innebar de redovisas iatt svar som
bilaga 5 endast OAS-ledamoten eller framtidsgruppsre-representerar

Här nedan följer mycket kortpresentanten. sammanfattning vaden av
framkom under intervjuerna.som

Majoriteten de intervjuade kunde tänka sig OAS blev antingenattav
ideell förening eller statlig delegation. Den avgörande fråganen en var

inte organisationsformen i sig betonade vikten finnautan attman av
den Organisationsform möjliggör samarbete för-gårett attsom som
verkliga inom rimlig tid. Majoriteten framhöll vidare grundförut-att
sättningen för framtida OAS det kunde fungera forumett att ettvar som
för samverkan mellan och näringsliv det gäller alkoholinforma-stat när
tion och opinionsbildning. OAS måste fungera forum förettsom nya
initiativ, idéspruta och forum för korsbefruktande dis-ettsom en som
kussioner alkoholinforrnation. Samtliga framhöll delta-att statensom
gande förutsättning för framtidaär OAS. Samtliga intervjuadeetten
ansåg också nuvarande plattform för OAS arbeteatt bra,är attmen

samtidigt måste ha viss flexibilitet viktiga frågor ellernärman en nya
områden aktualiseras på grund förändringar Allai omvärlden. inter-av
vjuade ansåg vidare det krävs alla eniga medlem skaatt att är när en ny
väljas in och medlemskap bör följas långsiktigtatt ett åtagande.ettav
Samtliga medlemmar betonade medlemskap för-i OAS böratt ett vara

med finansiellt åtagande.enat ett
OAS bör ha liten flexibel organisation, dvs. mindre basorgani-en en

sation och aktiviteter fonni projekt.av
När det gäller frågan vilken alkoholinfonnation och opi-typom av

nionsbildning bör ske inom OAS framfördes förslag.mångasom ram
Enligt majoriteten de intervjuade bör OAS utveckla informationav som
bidrar till förhållningssätt till alkoholatt utvecklas, för-ett moget ett
hållningssätt handlar måttfullhet berusning. Enänsom mer om om an-
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arbeta kunskapenOAS bör för ökanämnare att attnan gemensam var
och fakta-allmänheten alkoholens verkningar påhos ett nyanseratom

för informationutgångspunkt OAS skaEnbetonat att storsätt. envara
naturligtbetraktar alkoholdryckersvenska folketmajoritet ettsomav

vållaralkohol sådantlivet använder på det inteinslag i och sättett att
problem.

nöjda medde flestadet sammansättningen intervjuadegällerNär var
ocksåkommittén haft framfördeden mångasammansättning som men

vilka ska medframtiden bör ii permanentöver ettatt se som varaman
OAS.

överväganden och förslag5.3

alkoho-påinformations- och opinionsarbeteOAS-kommittén attanser
Infonnationsinsat-viktig roll i framtiden.spelalområdet kommer att en

ochsamarbeteisolerat integreras i brettgenomförasska inte utan ettser
ochlångsiktigtArbetet måstesamordnas med andra aktiviteter. vara

fors-branschföreträdare,mellan myndigheter,utföras samarbetei nära
på alkoholområdet. erfarenheterkare och andra viktiga aktörer De som

grundtillräckliggod vägledning ochOAS-samarbetetgjorts inom ger
samarbetetför föreslå det nuvarande perrnanentas.attatt

detframstått allt tydligarehar detutredningens gång attUnder som
handlardethuvudfråganinte organisationsformen i sig är utanär som

föroch innehållkriterier braformulera ettatt samar-gemensammaom
ochplattformbakombetet. har sigKommittén enat omen gemensam

OASinflytandeledamöterallaarbetssätt övergör ettett att gessom
redandeldärmed till vissför framtida OASGrundenverksamhet. ärett

arbets-har därför varit hur dagensför utredningenviktig frågalagd. En
organi-ytterligare utvecklas ibefästas ochska kunna permanentsätt en

någ-ochOASdiskussionerna inombakgrund de tidigaresation. Mot av
ansågdeformulerade kommittén de kriterierintervjusvaren somra av

följorganisation. kriterierframtida Dessaviktiga för den var

Bildandetska lätt bilda.framtida organisationenDen: att avvara
administ-politiskt, ekonomiskt ochbådeskaorganisationen vara

plats in-påfinnasorganisationen måstehanterbart. Denrativt nya
framtid.om en snar

skabreda kretsar. Denska trovärdig iorganisationenDen-- varanya
särintresse.någotinte representera
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Den-: ska representera tydligt, jämställt och långsiktigt åtagan-ett
de där statliga medlemmar ska jämställda med övrigavara
medlemmar. organisationsformOavsett bör det statliga inflytandet

den löpandeöver verksamheten inte dominerande.vara
Den ska ha "ett ansikte utåt".
Det ska finnas tillräckligt många intressenter bereddaär attsom
stå för baskostnadema och dela på för den organisa-ansvaret nya
tionens finansiering och verksamhet.
Den ska tillåta flexibelt arbetssätt.ett
Den ska forum för diskussion och fungera förett idékällavara som

eller enskilda initiativ.gemensamma
Den ska möjliggöra samarbete med står utanför denett parter som

organisationen.egna
Den ska sluten associationsform förhindrainte attvara en men
kretsen vidgas vid behov.
För bli medlem i organisationen skaatt ställa bakom dessman upp

plattform.gemensamma
Alla principiellt viktiga beslut måste fattas enhälligt.
Ett deltagande förenatmåste med någon form minimiåta-vara av
gande.

5.4 olikaDe organisationsaltemativen
Som tidigare kan samarbete mellannämnts och näringsliv påett stat
alkoholinfonnationsområdet organiseras på flera OAS-Inomsätt.
kommittén har tänkbara alternativtre utretts

Alternativ ideell förening.
Alternativ statlig delegation
Alternativ samarbetsavtal

Syftet med följande avsnitt beskrivning de olika organi-är att ge en av
sationsalternativen. det gäller föreningsaltemativetNär ävengörs en
genomgång för framtida OAS skulle kunna uppfylla deatt ettse om
formella krav ställs för bli förening. Beskattningsñåganatt ärsom en
också väsentlig för val organisation. Kapitlet innehåller därförav en
redogörelse för skattereglema för ideella och allmännyttiga föreningar.
Därefter följer avsnitt redovisar hur de olika organisationsför-ett som

de kriterier kommittén formulerat för framti-sittmotmema svarar som
da samarbete.
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ideell föreningAlternativ5.4.1 l en-

beroendekrävs för statligprivaträttslig form verksamhetNär ärsomen
ak-anslagsmedel främst formernaåterkommande tilldelning skaavav

användas. propositionoch ideell förening Regeringenstiebolag
verk-statlig1995/96:61. bet 1995/96:LU7. I propositionen slås fast att

detfall kanförsta bör bedrivas i myndighetsform.samhet i hand I några
verk-privaträttsliguppgift istället utförsaktuellt statlig iatt envara en

förskälstatsfmansiella andrasamhetsfonn, det finns ellernärt.ex.
själv ñnansi-dåsamverka med någon Men ävenstaten att statenannan.

framto-kan behovet självständigdriver verksamhetoch av enerar en
privaträttslig verk-skäl förför verksamheten utnyttjaning utgöra att en

före-verksamhets-forrnen ideellsamhetsfonn. Enligt regeringen kan
fördär det hos finns intressening i sådana fall kretsstörreövervägas en

finnsdetfall detden uppgift skall delegeras. I OAS sigrör attomsom
ochsamverka kring alkoholinforrnationhos kretsintresse större atten

regeringens sida betonas viktenopinionsbildning. Från att statenav
inflytan-föreningsbildare ska ha avgörandetillsammans med övriga ett

bestämmel-föreningens stadgarde föreningen, i ini att tat.ex. genom
styrelsemedlemmar hur utövasrösträttenrätten att utse samtser om om

vid föreningsmöten.
ideell förening harUtgångspunkten för årsmötet atträttenär atten

självständighet. FörVerksamheten ska tydligstyrelse etc.utse ges en
före-förkansvängningar verksamhetsmåletundvika alltföratt stora

opinionertill skydd tillfälligaomgärdas med barriärerningen mot att
avtal kanverksamhetens mål. Via stadgar ochgenomför ändringar av

inflytandeformellt ochföreningens medlemmar lika stort ansvarges
också viainflytande reglerasföreningens angelägenheter. Statensöver

och avtal.stadgar
särskilt organisationsanslag måstefårIdeella föreningar upp-som

ochanslagsframställanlämna bådekrav. måste infylla vissa De enen
anslagsfinansie-krav påoch de har revisionårsredovisning samma som

preci-användasstatligahur de medlen skarade myndigheter. påKrav
Regeringenmellan och föreningen.tidsbegränsade avtali statenseras

vid upprättande sådana avtal.avtalspart förbör staten avvara

ideell förening tillvägagångssättBildandet5.4. l enav -

juridiskföreningenoch styrelse OASNär stadgar antagits ärutsetts en
innehålla:stadgar måsteOASperson.

D föreningens namn
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D föreningens ändamål
D hur beslut i föreningens angelägenheter åstadkoms

Dessutom gör innehållastadgarna

verksamhetens slag
den där styrelsen ska ha sitt säteort
regler hur medlemmar ska vinna in- och utträdeom
regler hur medlemsavgifter bestämsom
uppgift antalet styrelseledamöter och suppleanterom
uppgift antalet revisorerom
uppgift tiden för styrelsens och revisorernas uppdragom
uppgift hur styrelseordföranden ska utsesom
beslutsförhetsregler för styrelsen
uppgift räkenskapsårom
regler för föreningssammanträden
regler föreningssammanträdenhur beslut fattas påom
regler vilka ärenden ska förekomma före-på ordinarieom som
ningsmöte

CI regler hur ska förfara med föreningens sedantillgångarom man
skulderna betalats vid dess upplösning.

Innan förening bildas bör reglera medlemmarnas ekono-ävenen man
miska rättigheter och skyldigheter i ñnansieringsavtal. Enskildaett
medlemmar och styrelseledamöter för före-i princip fria frånär ansvar
ningens förpliktelser.

En ideell förening kan finansieras med avgifterolika former av
inträdesavgifter, särskildaårsavgifter, m.m.uttaxeringar, insatser

5.4.1.2 Förvaltning

En ideell förening har normalt följande förvaltning:

D En föreningsstämma beslutar.som
D En styrelse förvaltar.som
D chefstjänsteman fungerar själv-En antingen relativtsom som en

ständig eller verkställande kanslichef.VD som en
D Ett kansli varierande storlek.av

Föreningen kan olikaockså inrätta råd eller beredandetyper av orgar.
förekommerDet också fullmäktigeförsamling, representantföi-att en

samling eller liknande handhar vissa uppgifter ställe.i stämmans
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föreningallmännyttig ideellideell ellerEna.

föreningenförening regelmedverka krävs iska iFör attstatenatt en
klassasdock inte nödvändigt. Förallmännmig. Detklassas attärsom

nedanställsideell förening särskilda ldav. Härallmännyttigsom en
framtidavilkakortfattad beskrivning kravföljer mycket ettav somen

förgällerlyda under de reglerför fåuppfyllaOAS måste att ensom
ideell förening.allmännyttigochideell förening en

identi-måstemellan och andrasamverkanförIntresseområdet staten
allmännyt-ideell förening ochför vanliggäller bådefieras. Detta enen

förening.tig
tydligt. Gäller alltidklart ochbörideella måletDet vara

ideellamed detbör harmoniserafinansieringochVerksamhetens art
Gäller alltid.ändamålet.

föreningenideell förening måsteallmännyttigklassasFör att som en
generellt kravassociationsforrn. Dettaha är ett ettöppen manomen

ochföreningvanlig ideellbådeförening,ska få klassas ensom ensom
emellertidideell förening kan"vanligförening. Enallmännyttig vara

allmännyt-ska klassasföreningensluten.eller mindre För att sommer
krav på öppenhet. Vissaabsoluta avgräns-däremotförening ställstig

allahuvudregelnmed kravenförenliga är attkan dockningar menvara
ändamålomfattar dessstadgar ochfölja föreningensbereddaär attsom

föreningen.medlemmar ibliska ha rätt att
statligadel denske iförening måsteideellBildandet som enav en

god-delförRiksdagen måstealltid.Gällerbudgetprocessen statens
verksam-Riksdagen godkännaskaföreningen.ikänna engagemanget

fattasbeslutekonomiska åtaganden. Innanochinriktninghetens statens
ändradbehovdet finnsutredakommitténmåsteriksdagen avomav

lagstiftning.

tecknareregeringenmedlemskap måstekan avtala utseInnan staten om
fullmaktmedavtalet attgodkännaavtal, slutligt samt utse personerav

de-regeringenAlternativt kanvid föreningsstämman.företräda staten
statsrådtilllegera detta ett

Övriga respek-sinaliknande beslut frånfåavtalsteclcnare måste ett
beslutsorgan.tive
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5.4.1.3 Skattemässiga förutsättningar

skattskyldighet

En faktor kan ha betydelse för OAS framtid de skatte-ärannan som
mässiga förutsättningarna för verksamheten. För ideella föreningar
gäller huvudprincip beskattningsregler för andra nä-som samma som
ringsidkare, dvs. obegränsad skattskyldighet. Däremot före-kan ideella
ningar har allmännyttiga ändamål få förmånlig behandling isom en
skattehänseende och bli begränsat skattskyldiga.
För föreningen inte ska bli skattepliktig krävs:att

den klassas allmännyttig Skattemyndighetenatt som av
75-80 % verksamheten inriktad detatt på allmännyttigaär än-av

damålet
dess verksamhet ideellatt är
ingen utdelning sker till medlemmarnaatt
föreningen har två medlemmaratt änmer
föreningen bidragsberoende inte finansierasatt är ersättningvia

för utförda tjänster
föreningen fårinte någon inträdeatt eller utesluta någonvägra

delar föreningens målsättning och följer dess stadgar.som

För definitivt ska förening bliratt befriad från skatt,vetaman om en
måste förhandsbesked begäras skatterättsnämnden.ett av

Rörelseinkomster

Allmännyttiga ideella föreningar undantagna från förskattskyldighetär
rörelseinkomster försäljning böcker, affischer förutsätt-Enav av m.m.
ning- för skattefrihet den huvudsakliga delen rörelseinkomster-är att av

kommer från den skattefria delen föreningens verksamhet.na av
Om ideell förening inte uppfyller kraven på allmännyttigt ända-en

mål, verksamhetens öppenhet medlemsantagningi och inkomstan-art,
vändning, blir föreningen obegränsat skattskyldig.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter beskattas inte. Anslag och bidrag från offentlig myn-
dighet, organisation eller privatperson undantas från beskattningannan

går till den allmännyttiga verksamheten.om pengarna
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Grundavdrag

allmännyttig förening, skattskyldigEn för inkomst medgesär ettsom
grundavdrag på kr. Avdraget15 000 skattemyndigheten.görs av

ideella föreningen betalar ochDen inkomstskatt, avkastningsskatt
särskild löneskatt pensionsförrnânerpå på övrigasättsamma ar-som
betsgivare.

Deklarationsskyldighet

avkast-Deklaration ska lämnas ideell förening förunderlagav om
ningskatt, löneskatt och skattepliktiga inkomster högre 000 kr.15är än

förening skattskyldighetFör den helt eller delvis undantagits frånsom
lämnas särskild uppgift till skattemyndigheten. ochSjälvdeklarationen
särskild enligt bokföringsmässiga vilketuppgift ska lärrmas grunder

belöperinnebär redovisning ska ske för inkomster och utgifteratt som
räkenskapsåret. förening ka-på ideell kan ha räkenskapsårEn änannat

lenderår. förening skyl-allmärmyttig ideell kan befrielse frånEn ges
digheten särskild uppgift.lämnaatt

Arbetsgivaravgift

ochHar förening anställda ska föreningen betala arbetsgivaravgifteren
avdrag för preliminär skatt.göra

Moms

Det bara den har momspliktig omsättning får draär momssom som av
yrkes-ochpå inköp tjänster. Förutsättningen iär attav varor man en

verksamhet har skattepliktig ellermässig omsättning tjänster.av varor
Allmännyttiga ideella föreningar inte skattskyldiga vid inkomst-ärsom

skaskyldiga betalabeskattningen inte heller Föreningenär att moms.
därfördå inte försäljning och och fårvid tjänsterutta moms av varor

verksamhet.dra på inköp för dennainte av moms
verk-allmännyttigaIdeella föreningar inte och bedriverärsom en

samhet uppfyller kraven näringsverksamhet betalapå ska momssom
för sådan och tjänster skattepliktig. Detomsättning ärärav varor som

skillnad mellan dessa föreningar och vanliga näringsidkare.ingen



96 OASframtid SOU 1998:154

5.4.1.4 Avtalsmässiga förutsättningar

Om ska finansiera ideell föreningstaten via anslag krävs s.k.etten
konsortialavtal här kallat huvudavtal. Huvudavtalet sluts mellan de

tillsammans bilda förening och dess första med-attsom avser en vara
lemmar. huvudavtaletI överenskommer parterna ett gemensamtom
uppträdande frågori vissa rörande föreningens angelägenheter, t.ex. om
hur styrelse och ordförande ska Huvudavtalet bör finnas innanutses.
riksdagen eller styrelserna ställning. börDet villko-tar ettm.a .o. vara

avtal.rat
En del huvudavtalet bör förslag till stadgar. Stadgama kanav vara

emellertid inte börja gälla förrän de har fastställts konstitueradedenav
föreningsstämman.

Förutom huvudavtal bör finansieringsavtalet ldart innanäven vara
ärendet går vidare. avtalet ska de finansiellaI åtagandena slås fast, t.ex.

medlemmarna har sk maximiåtaganden för budget eller budget-om om
beloppen fastställs fastamed belopp. Likaså bör innehålla beslutavtalet

kapital ska finnas eller föreningEn bör Statskontoretenligtegetom
ha finansieringsavtal gäller under period allarimligt lång iett som en
fall förening startar. Normalt avtalarnär 3-årigt åta-parterna etten om
gande. exakta beloppen fastställs däremotDe budgetårsvisa beslut.via

5.4.2 Alternativ statlig delegation2 en-

Föreningsalternativet bygger på och de branschorgani-olikaatt staten
sationema delar på andraDet alternativet- delegationstatligansvaret.
-innebär huvudansvaret för verksamheten och finansieringen liggeratt
kvar hos Eftersom viktigt kriterium, fonnuleratsstaten. ett som av
OAS-kommittén för fortsattadet samarbetet, samarbe-iär att parterna

ska jämställda, innebär detta alternativ vissa problem. Dettatet vara
problem uppstår den ideella föreningens tillbasorganisationäven om

del finansieras förutsättningEn för statligbildastor staten. attav en
delegation därför enligt kommittén frivillig lyckaspåär att vägman
reglera delegationens arbetsformer och finansiering. Medlemmarna i
OAS bör, på har gjort under kommittéperioden,sättsamma mansom
frivilligt kunna komma alla viktiga beslut skaöverens attom vara en-
hälliga, projekt drivs i börregi samfinansieras. Pro-samt att som egen
jekt drivs i OAS regi bör kunna utseddOASstyras styr-som av en av

skaI från statliga myndigheter ochstyrgruppen representantergrupp.
från branschorganisationer finnas representerade.
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harmycketstatlig delegation påminner i kommittéEn enmenom en
kommittéden blir myndighet.organisatorisk Enstatus, en egenannan

regeringskanslietdelär en av
ofta fi-verksamhet privaträttsliga former lösesbedriver iNär staten
kapitalföreningen/bolagetmedel tillskjutsnansieringen att somgenom

finansi-kan reglera debidrag. Medlemmarna emellan sigeller löpande
konsortialavtalaktieägaravtal,eringsfrågor uppkommer genomsom

liknande lös-ñnansieringsavtal. Kommitténsärskilteller attanser en
blir statlig delegation.OASbör eftersträvasning enom

myndighetersfinansierar statligadockHuvudprincipen att statenär
myndighet anslagverksamhet en delegation stats-överär genomen

verk-statligdelvis finansieraemellertid möjligtbudgeten. Det attär en
myndighethindrarintressenter. Ingetmed hjälp privata attsamhet enav

statligaavgift. förekommer ocksåDettillhandahålla tjänster attmot
bi-utanför Närbidrag frånfår eller givaremyndigheter gåvor staten.

tillfaller denavgifter,till skillnadmyndigheter,till statligadrag motges
lämnardenmyndigheten någonutförsprestation än somannanavsom

bidraget.
samfrnansierasoch projekt skabasorganisationdelegationsOm en

sigbåde kunnafall skulle detolika avtal. OAS röradetta lösas via Ikan
projek-olikaavgifter föroch tjänster. Detill verksamhetenbidragom

frånbidragmedfinansieras redan i dagregibedrivs i OASten som
möjlighetbidragsgivare harSom attbranschorganisationema. man

bidragför detverksamhet ska bedrivasställa villkor vissatt somen
läm-branschorganisationema/bolageningåendelämnas. Om de i OAS

sevillkoralltså ställa sådanahar debidrag till OAS rätt att prop.nar
dock intefår202. Villkorenjfr SOU 1996:141995/961220 44, s.s.

uppfatta detskulle kunnasådantutformas på sätt attett omsomman
stiftelse.har bildatman en

fi-privatadenbör utformaska samfrnansieraskansliOm OAS man
avgifter för tjänster.nansieringen som

iintressentemaför de privatakonsekvensernaskattemässigaDe
principibidrag för prestationlämnarblir olikaOAS somenmanom

tjäns-köpdetprojektstöd ellertillfaller avsomman seromannanen
detSkattetelcnisktkansliets arbete.för ärmyndigheten betalarter av

kommittébidrag till OASmedlemmarskillnad OASingen somgerom
förgällerdeför köp tjänsterSkattereglemadelegation.eller är somav

alla köp tjänster.typer av av
beaktas.konsekvensernabudgetmässigadedel måsteFör statens

anvisastill verksamheten måstelämnarbidragDet staten som an-som
privatadebidrag frånavgifter ellerövrigastatsbudgeten. Omslag över
så be-utanpassade till utgifterna går jämntintressenterna i OAS är

18-6336SOU1998:1544
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höver troligtvis inte dessa inkomster redovisas på statsbudgeten. I OAS
fall ska inkomster utgifter balanseraoch varandra tiden.över

Mellanhavandena mellan och de privata intressentema i OASstaten
regleras på sådant de inte kan uppfattas statsstöd ellersättett att som
handelshinder vilket oförenligt med EG-reglema.är

En statlig delegations syfte, verksamhet, och be-sammansättning
slutsfonner regleras primärt i förordning med för dele-instruktionen
gationen. OAS fall krävsI kompletterande avtal. be-Detäven ett som
höver regleras i avtalet bidragen med belopp och tidsperiod vadär samt
de finansiärer har för bidragen Vidare kan detär rätt attsom vara
nödvändigt avtalet vilkai reglera krav ställer på sina med-att staten
kontrahenter. kan finnas anledningDet reglerai avtalett.ex. att an-
vändningen ochOAS-namnet OAS-logotypen. Ett sådant avtal kanav
inte binda tredje man.

Av avtalet måste framgå det handlar köp ellertjänsterom om av om
bidrag. Avtalet måste också reglera hur samarbetet ska avslutas. OAS
har redan i dag åtagande, fonden Nordbanken,iett gemensamt som
förvaltas Kammarkollegiet. avtal finnsEtt mellan OAS och Kam-av
markollegiet.

Ett träffasavtal regeringen företrädare för Avtalstaten.av som
måste träffas ochmed de privata intressentema. Tekniskt kanvar en av
det lösas på olika antingen med hjälp avtal alla skriversätt, ettav som
på eller avtal mellan och och de privata in-ett statengenom var en av

Om det finnas behov reglera vissa frågor de privatatressentema. attav
intressentema sinsemellan, bör ha avtal allaett gemensamtman som
skriver del förefaller dettapå. För OAS alternativ det lämpligaste.vara
Om avtal mellan och branschen innebär binder sig forstaten att staten
utgifter för flera år krävs särskilt bemyndigande från riksdagen seett

l995/96:220prop.
De statliga myndigheternas deltagande i OAS regleras princip intei

i avtal. ingårDe i och juridiska Derasärstaten som en samma person.
medverkan delegationen och villkoren föri detta kan beslutasi princip

regeringen, efter beredning.normalav
Det avtal mellan deltagarna tilli OAS bör begränsasupprättassom
juridiskt/tekniskt dokument där nödvändiga formella, ekonomiskaett

Övrigaoch juridiska frågor regleras. frågor samarbetet börrörsom
istället fonnuleras formi någon policydokument. Eventuellt kanav
samarbetet regleras i delegationens instruktion.även

OAS delegation kommer omfattas det statliga ekonomi-attsom av
administrativa regelverket och resultatstymingen. därmedOAS skaav
lärrma årsredovisning och budgetunderlag, RRV ska granska den finan-
siella redovisningen och resultatredovisningen. kan bådeDetta vara

Åpositivt och för räkning.negativt OAS sidan ihamnar OAS ettena
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administrationstatligt regelverk, sidan underlättar detta OASå andra
ocheftersom det finns klara regler rutiner följa.att

målregeringen formuleraviktig faktor varje år skaEn är attannan
begränsningregleringsbrev.för verksamhet i Det innebär vissOAS en

inflytande.deltagaresövrigaav

delegationerinrättas5.4.2.1 När

villunder begränsad tidregeringendelegation inrättasEn när sam-en
angelägen fråga kraftfulla åtgär-eller kräverordna olika insatser när en

inrättandetrestriktiv tillriksdag har inställningder. Regering och aven
därförbörFörslag inrätta statlig delegationsmå myndigheter. att ennya

följer exempel delegations-nedan några påvälmotiverat. Här närvara
till-delegationsformenbra bildfonnen valts. Exemplen närger en av

lämpas.
Arvsfondsdelegationenkända delegationernadeEtt ärmestpar av

med ställningDelegationerna inrättadesoch AIDS-delegationen. som
Arvsfonds-Regeringskansliet. Allmännamyndigheter inom

framgår förordning Allmännadelegationens uppgifter arvs-av en om
förarvsfondenregeringsbeslut Allmännafonden. Enligt ett svarar

Arvsfondsdelegationen kvarstår intekostnader.samtliga ensomegna
principenmedRegeringskansliet. inte förenligtmyndighet Detinom är
myndig-myndighet man hakan inteRegeringskansliet enensomom

myndighetArvsfondsdelegationenhet myndighet.inom är nu enen
till Regeringskansliet.med organisatorisk knytning

uppgifthade tilltillsattes den 9 maj l985.DenAIDS-delegationen
AIDS.spridningen sjukdomenbegränsasamordna arbetet medatt att av

1991-06-Protokoll vid regeringssammanträdeden juliFr.o.m l 1991
regeringskansliet.myndighet inomställning20 hade delegationen som

tillkallachefen för SocialdepartementetbemyndigadeRegeringen att
besluta sakkunniga,ordförandeledamöter, expertersamt attatt utse om

delegationen.och biträde åtannat
Bl.a.föreskrifter.reglerades särskildaarbete iAIDS-delegationens

uppgifter hur delegationen skulleföreskrifternainnehöll sam-varaom
tillreferensgrupperfick knyta särskildaoch delegationenmansatt att

Kostnadernasamrådsgrupp.sig. Delegationen hade även permanenten
anställ-ochSocialdepartementets anslagför delegationen belastade

kommit-förmotsvarande de gälldeningsvillkoren för kansliet var som
téanställda.

harKunskapslyftet.delegationen för DenexempelEtt ärannat nyare
statsförvalt-ingår inte den reguljäraställning myndighet imensom

Uppdragetändamål fördela bidrag.har särskilt ärningen. Den ett
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tidsbegränsat. Delegationen består tjänstemän från berörda departe-av
och företrädare från Svenska kommunförbundet, Skolverket,ment

AMS och Kunskapslyftskommittén.
Enligt frånpromemoria Kunskapslyftskommittén kan delega-en en

tions verksamhet innebära mellanting mellan självständigsägas ett
myndighetsutövning och direkt regeringsstyming. delegationsmo-En
dell alternativ eller komplement till de förvaltningsmyndigheterär ett

redan arbetar inom aktuellt verksamhetsområde. kan finnasDetettsom
flera skäl för modellen enskilt fall,i det svårt väljaett t.ex. äratt att en

myndighetansvarig bland flera möjliga frågorna tvärsektoriellnär är av
karaktär eller uppgiften avgränsad i tiden och snabbtkräveräratt ge-
nomförande. delegationEn inrättas snabbt vill få igångnär man en
verksamhet eller genomförasnabbt politiskt beslut.ett

Beslut delegationinrätta normalt regeringen. Omatt tasom en av
delegationen finansieras via anslag krävs riksdagsbeslut. fallOASIett
handlar det i budgetpropositionenregeringen begär medel tillattom
OAS verksamhet.

5.4.3 Alternativ 3 OAS gemensamma-
informationsinsatser regleras i avtal

Det har varit svårt hitta något konkret exempel valtpåatt att staten av-
talsformen för verksamhet,sin relevant för exempelOAS. Ettär ärsom
SIPRI enkelt bolag, för och Landstings-ett gemensamt statensom var
förbundet. dag ideell föreningI SIPRI och avtal mellanär statenetten
och Landstingsförbundet reglerar samarbetet.

En möjlighet för skulleOAS kunna träffar avtalatt staten ettvara
föreningenmed OAS vilket samarbete ska vilketbedrivas, ochom som

avtalspartema ska alkoholinfonnationsområdet.inomtaansvar som
Föreningen bestårOAS i detta exempel enbart för alko-företrädareav
hol-, livsmedels- och försäkringsbranschen. Statliga bidrag till före-
ningen OAS skulle på villkor privaträttsligatill andrages samma som
organisationer, alltså myndighet.via en

allmännaDe förutsättningarna för ska ekonomisktlämnaatt staten
bidrag slås fast i avtal mellan och Allt inte står iOAS.ett staten som
avtalet faller helt utanför det reglerade samarbetet. ändamål ochOAS
organisation måste utformat på sådant kan lämnaett sätt att statenvara
bidrag till föreningen. Stadgar måste utformas på sådant sätt att sta-ett

synpunkter beaktas,tens t.ex.:

Föreningen uppfylla kravenmåste på juridiskG9 att vara en person.
Föreningens får bli beroendeexistens inte bidraget frånG9 staten.av
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eventuelltledamot föreningensbör ha i styrelse,Staten rätt att utseG9
revisor.även en

såStadgama bör för godkänna stadgeändringarrätt staten attä ge
verk-lämnar ekonomiskt bidrag till uppbyggnadenlänge staten av

samheten.

uppgifter,avtalsfonnen viktigastekonsekvens OASEn är att en avav
för diskussion mellan och dessfungera forum statenatt ett myn-som

företrädare, försvinner. blir i dennaoch branschens OASdigheter mo-
begränsad statlig medverkan. finnsförening med Statendell en-en en

ocheventuellt med styrelseledamotdast med finansiär, somensom
skulle få liknande ställning övrigaOASavtalspart. Föreningen en som

statliga bidrag. skulle inteföreningar beroende Föreningenär avsom
myndig-för och dessuppfattas organisation statengemensamsom en

heter och övriga parter.
bortavtalsmodell innebärfinns ytterligareDet ännu ett stegen som

samlande organisation. denna modell avtalarIfrån OAS statensom en
sådankring definierade projekt.vill samarbeta Enmed de parter som

Konsek-blir någon juridiskmodell innebär OAS inteatt egen person.
luf-blir°°hängande imodell eventuellt kanslidenna är ettattvensen av
harnågon organisation-/arbetsgivareeftersom det finnsten" inte som

förmöjlighet projektanställaför kansliet. sär-En år att personeransvar
och avtalspartner måste då kommaskilda uppgifter. övrigaStaten över-

för varjearbetsgivare och ansvarigska stå pro-somrens om vem som
jekt/projektledare.

OrganisationsformvalKriterier och5.4.4 av

nackdelarnaochde förmodade för-harkommitténInom utrettman
platt-arbetsformer,organisationsforrnema, nuvarandemed de olika om

kriteriema gälla för denformulerade skakommitténform och de nyaav
ochaktiebolagsformenKommittén harorganisationen. övervägtäven
denividare de alternativenvalt inte gå in påstiftelseformen attmen

Även föranvändasaktiebolagsformen kanfortsatta utredningen. om
avpassad förden formen ändå främstvinstgivande verksamheticke är

ha såda-Aktiebolagsformen bedömtshar intekommersiell verksamhet.
nackdelen. Närden nämndaden skullefördelar i övrigt uppvägaattna

förrådermedverkan,stiftelser med statligdet gäller bildandet nyaav
varför det alterantivet har lämnatsförsiktighet,närvarande ävenstor

utanför utredningen.
ochuppfyllas både ideell föreninginomflesta kriterier kanDe enen

förberedel-administrativa och finansiellaflestastatlig delegation. De
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dock lättare genomföra vid bildandet delegation. De-är attserna av en
legationsfonnen innebär inflytande för För övrigastörreett staten.
medlemmar i OAS kan delegationsformen innebära inflytande.mindre
Samtidigt delegationsformeninnebär föransvarstagandestörreett sta-

medan föreningsfonnen innebär ansvarstagande för övrigaten ett större
medlemmar. De olika organisationsforrnemas konsekvenser för samar-
betet beror också hur avtal,mycket på instruktioner eller stadgar utfor-

mas.
Två framstårorganisationsformema dock svårgenomförliga,av som

nämligen föreningenavtal mellan och renodladeOAS och denstaten
avtalsformen. Båda dessa alternativ domineras minustecken. De ärav
administrativt svårhanterliga, ansvarförhållandena blir oklara, det blir
inget "ansikte utåt första avtalsaltemativetDet innebär OASattosv.
blir juridisk enbart består branschmedlemmar.en egen person som av
Den privaträttsliga sammanslutningen tecknar därefter avtal medett

reglerar anslag och inflytande. OAS blir däremot intestaten som en
juridisk består både avtal-och näringsliv. andraDetstatperson som av
saltemativet avtalsförhållande där individuellatecknarär ett rent staten
avtal med övriga samarbetspartners. sådant alternativ finns ingenI ett

organisation eller juridiskny person.
Alternativen statlig delegation och ideell förening skiljer sig åt när

det gäller juridisk föreningen juridiskär öp-status en egen person, en
association, jämställdheten och kravet finansielltpå långsiktigtettpen

ansvarstagande. minussidan för detPå den statliga delegationen finns
faktum delegationsformen innebär det den juri-är äratt att staten som
diska minussidan för den ideella kravetPå föreningen finnspersonen.
på öppenhet öppen associationsform och kraven jämställt lång-på ett
siktigt finansiellt från samtliga föreningsbildare.åtagande mi-Ett annat

för ideella föreningen det bilda fö-den relativt svårtär äratt attnus en
rening där bildare föreningen. ligger påingår Avgörandetstaten som av
riksdagsnivå.

Efter genomgången de olika lcriterierna organisationsfonner-ochav
beslutade kommittén förorda något avtalsalternativen. Ettattna av

forum för samarbete mellan och näringsliv ansågsgemensamt stat an-
geläget.

Förslag framtidatill organisation

Kommittén har flera olika alternativ framtidatill organisationutrett
har funnit förslaginte något full Kommitténvunnit enighet.men som

lämnar denna bakgrund två förslag dele-det statligmot ärvarav ena en
gation övergångslösning under 3 år och det andra förslaget5som en-
privaträttslig organisation ideell förening. Kommittén intet.ex. tar nu
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ställning till vilken bör delega-organisation väljas efter statligsom en
tion, sådan skulle inrättas.om en

organisationsför-Kommittén den avgörande frågan inte ärattanser
sig, det finns för- och nackdelar föreslagnai med båda deävenmen om

denorgansiationsfonnema, viktigaste uppgiften finnautan är att en
fortsattOrganisationsform möjliggör brett, ocheffektivtettsom me-

förverkliga tid.ningsfullt samarbete, och går rimlig Eninomattsom en
grundförutsättning för framtida organisationenOAS denärett att nya
kan forum för samverkan mellan och näringslivfungera närett statsom

nuvarandeochdet gäller alkoholinformation opinionsbildning. Den
bör också fortsättningsvisplattformen för OAS arbete gälla ut-som

finnasför flexibilitet emellertidgångspunkt samarbetet. En viss måste
föränd-viktiga frågor eller områden aktualiseras grundpånär nya av

förutsättningarna alkoholområdet.ringar inomav
OASdvs enighet, bör beslutKonsensusprincipen, gälla vid om
i detverksamhet och vid inval medlemmar. medlemskapEttav nya

förenat OASframtida bör med finansiellt åtagande.OAS även ettvara
bör basorganisation kansli kompletterasbestå liten kanav en som

lämplig form förmed proj i större engagemang.

övergångsform i 3-5statliga delegationen OASAlternativ Den
år

Grundprinciper

underStaten huvudansvaret för den statliga delegationen OAS etttar
besluts-syfte, verksamhet, ochövergångsskede. OAS sammansättning

delegatio-former förordning med instruktion förregleras primärt i en
därbegränsas till juridiskt/tekniskt dokumentInstruktionen bör ettnen.

Övrigaekonomiska och juridiska frågor regleras.nödvändiga formella,
policydoku-formuleras någon formfrågor samarbetet bör irörsom av

kom-erfarenheter erhållits underbaseras på de samladement somsom
ska arbeta enligt konsensusprincipen.mittéarbetet. Delegationen

basorganisationen sker anslagFinansieringen stats-övergenomav
organisatio-finansieras debudgeten. Infonnations/opinionsinsatser av

delegationensmotsvarande står bakom medlemmar.ner som
OASfår myndighet under Socialdepartementet.OAS status av egen

får iblir harorganisation i OASrätt att eget upp-en som agera namn.
opinionsin-gift under begränsad tid samordna informations- ochatt en

hu-OASalkoholområdet enlighet med kommitténs förslag.på isatser
vuduppgifter bör de i måldokumentet för den nuvaran-angesvara som
de kommittén OAS.
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Delegationens sammansättning

Delegationens slutliga sammansättning bör fastställas regeringenav
efter ärendet har beretts på sedvanligtatt inom regeringskansliet.sätt
Regeringen ordinarie ledamot deltagandeutser organisationen per
motsvarande och personlig suppleant. En förutsättning för fåatten
nominera delegationsmedlem förbinderär sig bidra tillatt atten man
finansieringen OAS insatser. Det vill alla medlemmar isäga attav egna
OAS ska bidra till finansieringen informations- och opinionsinsatserav

bedrivs i OAS och/ellerregi samverkansprojekt. Storle-som egen som
ken på bidragen kan variera grundprincipen alla underär attmen en
avgränsad tidsperiod, beslutas delegationen, ska medfmansierasom av
något de projekt delegationen enhälligt beslutar driva iattav som egen
regi eller samverkansprojekt. Delegationen fastslår miniminivåsom en
för medlemmarnas informationsinsatser. Alla medlemmar behöver allt-
så inte anslå till samtliga aktiviteter däremotpengar gemensamma men
måste de bidra till någon de aktiviteter delegatio-av gemensamma som

beslutar Delegationen bör fastslå någon form minimi-ävennen om. av
nivå vad gäller informations- och opinionsarbetet.

Delegationen OAS kommer omfattas det statliga ekonomiad-att av
ministrativa regelverket och resultatstymingen. lämnaOAS ska års-av
redovisning och budgetunderlag, Riksrevisionsverket ska granska den
finansiella redovisningen och resultatredovisningen. Målen för OAS
verksamhet formuleras i regleringsbrev för förOAS. förutsättningEn
det framtida samarbetet målfonnuleringar sker dialog med dele-är iatt
gationens medlemmar och mål och plattform i linje med kommit-att är
téns förslag.

Beslut inrätta delegationen OAS regeringen. Delega-att tasom av
tionens ordförande måste har samtliga delegations-vara en person som
ledamöters förtroende. Delegationens beslutsordning regleras delvis

instruktion och delvis frivilligt avtal. Eftersom delegatio-genom genom
har till syfte samordna inforrnationsinsatser det viktigtatt ärnen att

enighet råder följi ande frågor:

Mål och plattform
Kriterier för samverkan
Budget och verksamhetsplaner
Aktiviteter i OAS regi
Samverkansaktiviteter
Val ordförandeav
Medlemmars inval och beslut uteslutningom
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Basorganisation

Kansliet finansieras anslag.via Kansliet bör bestå 3statenav av perso-
totala kostnaden uppskattas tillDen miljoner kronor år. I3ner. ca per

den statliga delegationens budget ingår investeringsbudget.även en

privaträttsligaAlternativ 2. Den organisationen OAS permanent
organisation

förefaller förening passande pri-dagsläget ideell denI att mestvara
vaträttsliga organisationsformen. definitiv till vilkenNågon ståndpunkt

OASprivaträttslig Organisationsform bör bli dockbestående för tarsom
inte kommittén. val privatträttslig föreslårOavsett organisationav
kommittén att:

finansierarstatliga medlemmar i OAS basor-50 OASä procent av
medlemsavgifter.ganisation Staten betalar resterandevia 50 procent

anslag statsbudgeten.via över
alla aktörer arbetar med alkoholinfonnation-/opinions-antingen9 som
bildning ska be-eller bedriver näringsverksamhet på alkoholornrådet

föreningen.redas möjlighet med iatt vara
finansieringen ochmedlemmar ska bidra till infonnations-i OAS49 av

och/elleropinionsinsatser bedrivs antingen regii OASsom egen
fi-tillåtnasamverkansprojekt. Föreningen bör fastslå den lägstasom

deltagande föreningen.nansieringsnivån för i

innebär medlemmarMedlemskapet föreningen dessutom samtligai att
ligger ibör söka samordna informationsinsatser budskapetsina när

ef-plattform och få positivalinje med organisationens samarbetet kan
målen.fekter på arbetet uppnå deatt gemensamma

totala budgeten bas och projekt för den ideella föreningenDen
OAS.föreslås för den statliga delegationendensammaOAS somvara

informations-/opin-Skilladen finansierar andelstörreär statenatt en av
föreningsaltemativet i delegationsalternativet.ionsinsatsema i än

sammansättningStyrelsens

till basfinansieringenSamtliga medlemmar bidrar bör ha rätt attsom
suppleant ordina-ordinarie ledamot och i styrelsen. varjeFörutse en en

ord-väljerrie styrelseedamot personlig suppleant. Styrelsenutses en
förande. samtligaordförande bör harFöreningens vara en person som
medlemmars förtroende.

18-6336SOU1998:1545
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Eftersom föreningen har till syfte samordna informationsinsatseratt
det viktigt enighet följandeär råder i frågor:att

Mål och plattform.
Kriterier för samverkan.
Budget och verksamhetsplaner
Aktiviteter i OAS regi
Samverkansaktiviteter
Val ordförandeav
Medlemmars inval och beslut uteslutningom

Basorganisationen bör den för den delegatio-statligavara samma som
Total budget för basorganisationen: 3 miljoner kronor/år.nen. ca

Avtal
Ideella föreningar får särskilt organisationsanslag uppfyllamåstesom
vissa lcrav. Den privaträttsliga organisationen måste lämna inOAS en
anslagsframställan och årsredovisning varje år. OAS kommer haatten

krav på revision anslagsfinansierade myndigheter. Rege-samma som
ringen kommer avtalspart för och användningen deatt statenvara av
statliga medlen preciseras i tidsbegränsade före-avtal mellan ochstaten
ningen. Etts.k. konsortialavtal bör slutas mellan samtliga medlemmar i
OAS. I avtalet kommer OAS medlemmar överens gemensamtettom
uppträdande i frågor föreningensvissa rörande hurangelägenheter, t.ex.
styrelse och ordförande ska Avtalet innehåller förslag tillutses. även
stadgar.

På måste ñnansieringsavtal där de finansi-sätt ett upprättassamma
ella åtagandena slås fast. ñnansieringsavtalOAS bör reglera medlems-
avgiftemas storlek, budget för basorganisationen, förñnansieringsnivå
information/opinionsbildning och beslut startkapital. med-OAS Ettom
lemskap deni privaträttsliga organisationen bör förenat med ettvara
minst 3-årigt åtagande.
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OAS-kommitténs förslag5.5

Kommittén föreslår att

branschorganisatio-mellan regeringskansliet,samarbeteOAS ett-
tillombildasberörda myndigheter m.fl.försäkringsbolag ochner, -

ellerunder övergångsperioddelegationstatligantingen enenen
ideell förening,privaträttslig organisation, t.ex. en

informations-samordna och effektiviserasamarbetet ska initiera,
återhållsamhet imåttfullhetfrämja ochföroch opinionsinsatser att

alkoholskador,motverkaalkoholbmket samt
och dessför dialog mellanforumska fungeraQOAS statenettsom

relateradeföretag m.fl. frågorbranschorganisationer, imyndigheter,
andraställningdock irisker. OAS ska intetill alkohol och dess ta

och opinions-samverkan informations-frågor de berörän omsom
bildning,

kommitté-undererfarenheter erhållitsdesamarbetet bygger på som
formulerats inomoch de kriterierplattformperioden och på den som

kommittésamarbetet,det nuvarande
organisationendeltagandetför i denminiminivåfinansiellQen nya

fastslås,
förbereda inrät-tillsätts med uppgiftorganisationskommitté attäven

dockmöjligt,samarbetsorganisation såtandet snart se-somav nyen
fr.o.m. januari 2000.lnast
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l ll
Kommtttedirektiv

kringinformationangåendeSamverkan
skadeverkningaralkoholrdess ochrisker Dirbruk av

199713försäkringsbolagbranschorganisationer,mellan

myndigheterberördaoch

1997.januariden 9regeringssammanträdevidBeslut

uppdragetSammanfattning av
organiserauppdragfår i ettattkommitté tillsätts sam-särskildEn som

myndig-berördaochförsäkringsbolagbranschorganisationer,mellanarbete
:får iKommitténarbete.alkoholförebyggandegällerdetmil.heter

branschorganisationer,företag,olikamellansamarbeteförverkauppgift att
infomiations-gäller olikadetandraoch närmyndigheterförsäkringsbolag,

skadeverkningar.ochriskerdessalkohol,brukkringinsatser av
kanför hurförutsättningarnaundersöka orga-skall manKommittén även
organisa-tillförslagoch lämnaformerisamarbetet permanentanisera mer

sittskallKommitténfinansiering. avrapportera ar-fortsattochtionsform
augusti 1998.30denbete senast

Bakgrund

alkohol-svensktraditionellbedrivaförÄven förutsättningarna att enom
liggerEUunionenEuropeiskaimedlemskapvårtpåverkaspolitik av

skadeverk-alkoholensbegränsaalkoholpolitiken,svenska attdenmålet för
inne-EU-medlemskapetoförändrat hög.ambitionsnivån ärochfastningar.

ochmetoderdelvissökanödvändigtblir ar-det att nyaemellertidbär att
olikamellan desamarbeteintensivaremålet. Ettuppnåförbetssätt att

deaktörerfler utövernödvändigt liksomdärförområdet attäraktörerna
i arbetet.inblandadetraditionellt engageras

bransch-olikameddiskussionerinlettsharsidaregeringskanslietsFrån
ledakansamarbetsformerfinnamöjlighetenm.fl. somföreträdare attom

förebyggandedetgällerdetsocialt närökattill ansvartar ettparternaatt
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arbetet. ,Syftet med dessa överläggningar är olika bransch--att
organisationer, företag alkoholområdet och försäkringsbolag att sam-
arbeta med berörda myndigheter och andra det gällernär informations-Lex

kringinsatser bruk alkohol, dess risker och skadeverkningar.av
Utgångspunkten för samarbetet skall de prioriteringar har gjortsvara som

i den berörda myndigheter upprättade nationella handlingsplanen förav
alkohol- och drogförebyggande insatser. Insatser skall genomföras som
vidmakthåller eller förstärker opinion till förmån återhållsammafören
alkoholvanor i befolkningen och för punktnykterhct det gäller vissanär

och i vissa situationer. Detta innebär alkoholfri skauppväxtgrupper att en
främjas i syfte skjuta alkoholdebuten, trafiken, kvinnans gravi-att attupp
ditetsperioder och arbetsplatserna skall helt alkoholfria förut-och attvara

återhållsammasättningar för alkoholvanor i befolkningen skall skapas
bland omfattande opinionsbildning. områdeEtt proriteratannatgenom att

samverka kring också insatserär motverkar den illegala hanteringen.som
illegaltdvs. tillverkad eller insmugglad alkohol och s.k.langning till ung-

domar.
Människor bör stödjas själva fatta övervägda beslut sin alkohol-att om

konsumtion. För detta krävs de har kunskap zilkoholkonsumtionensatt om
effekter på beteendet och övriga konsekvenser. I detta sammanhang kan
det tyckas rimligt de, säljer och ocksåhanterar alkohol, medatt ärsom
och delar för förebygga och minska alkoholens skadeverk-ansvaret att
ningar. Försäkringsbolagen. får hand del skadornatasom om en av av
alkoholmissbruket, torde ha intresse mindre skadeverkningar. Attett av
samverka kring informationsaktiviteter, riktas till hela befolkningen,som

föreller insatser särskilda sårbara ellerär andra skälextragrupper, som av
kan betraktas riskgrupper, dela dettaär sättett attsom ansvar.

åDenna samarbetsform mellan sidan regering och myndigheter ochena
å andra sidan branschorgan inom näringslivet förekommer redan flera
håll sådantutomlands. Ett samarbetsorgan mellan myndigheter branschoch

informeradet gäller alkoholennär och dess verkningaratt ärom
Iâdudalcool i provinsen Quebec i Canada.

Edudalcool självständig organisation, finansieradär alkoholbran-en av
intressenter, informerarschens alkoholens konsekvenser. Viktigtsom om

understryka i sammanhanget alkoholkulturen iär det fransktalandeatt att
frånQuebec skiljer sig väsentligt den svenska. Det inte fråganär attom

Edudalcoolsimportera budskap eller de kanadensiska dryckesvanorna utan
frånidéer samarbetsformen sådan åmellan sidanattsnarare som ena
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intressenter.alkoholbranschenssidanå andraochforskareochmyndigheter
impulser.Edudalcoolavseenden kanI dessa ge

samarbetsformerMöjliga

ochmyndigheterE/.dudalcool mellansamarbeteförorganisationär en
samarbetspartnerolikadärmedarbetarefast kärnalitenmedbransch, aven

förekom-ochlogotypSamlandeprojekt. är ternaolika etti somdeltar en
infonnationsinsatser.i allamer

före-enskildaalkoholpolitiken ochtvivelminstainteråderDet attom
aktivitetersamordningFörsammanfaller.alltidintetagsintressen aven

målsätt-krävsintressenfall skildai vissamed attaktörerfinansierade av
klar-aktiviteternasärskildaoch de noggrantsamordningenmedningen

denalladärförutgångspunkt ärnödvändig accepteraratt na-heltläggs. En
majoritetfaktumdetliksomriktlinjer, storatthandlingsplanenstionella en

dei livetinslagalkoholdryckerbetraktar ettfolket somsvenska somav
intesådant detalkohol sättanvänder attDe flesta ettvillinte avvara.

måsteBudskapetsamhället.ellersjälvaför demvarkenproblem,vållar
detvilkamed risker, ärförenadalkoholkonsumtion är ange-dock attvara

informeraläget att om.
Omolika insatserna.i deolikakansamarbetspartnerVem är varasom

omfattatill ävenutvidgaskommadetslår kan attväl attsamarbetet ut
lokalkraftermobiliseram.fl.medieföretag Attbranscher,andra t.ex.

informationsinsatserna.förstärkaförockså viktigtnivå är att

Kommitténs uppgift

företag,olika aktörer,uppgiftmed t.extillsättskommitté att uppmuntraEn
andraochmyndigheterberördaförsäkringsbolag, attbranschorganisationer,

alkoholi bruketmåttfullhetmissbruk och förarbetetsig i avmotengagera
olikadesamordnamålet, sökadetdetoch där gemensammaatt, gagnar

insatser.aktörernas
i dengjortsprioriteringardesamarbetetför ärUtgångspunkten na-som

Kom-insatser.drogförebyggandealkohol- ochförhandlingsplanentionella
tillsyftarsamordna insatserochdrivamittén bör som
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kunskap alkoholens medicinskasprida och sociala verkningar iatt om-
livet,olika skeden av

främja alkoholfri uppväxt,att en-
motverka langning till ungdomar,att-

måttfulleftersträva alkoholkonsumtion bland dem använderatt en som-
blioch särskilt bland dem riskerar storkonsumenter,alkohol attsom

graviditetsperioder,för kvinnans arbetsplatsernaverka ochatt tra-att-
till sjöss alkohofria,till lands och blirfiken

attitydförändringar motverka konsumtionen illegalt till-att genom av-
insmugglad alkohol.verkad eller

får i uppgift olika överenskommelserKommittén verka föratt genom sam-
olika företag, branschorganisationer, försäkringsbolag,mellanarbete myn-

olika alkoholförebyggandeoch andra det gäller insatser.digheter när
arbete, liksom aktiviteter genomförsKommitténs de olikasom genom

dokumenterasöverenskommelser, skall löpande och utvärderas.
ocksåKommittén skall i beakta direktivet till kom-sitt arbete samtliga

särskilda redovisa jämställdhetspolitiskaoch utredare konsek-mittéer att
venser.

Kommitténs arbetssätt

skall arbeta med enhällighet princip. De aktiviteterKommittén som som
måstei kommitténs godkännasgenomföras enhälligskall namn av en

sina aktiviteter antingen iVarje intressent genomför regikommitté. egen
samverkan flera Kommitténs sekretariat deltar imed intressenter.eller i

och samordningföreberedelser insatserna.av
olika intressenter/samarbetsparter genomför i regiAktiviteter egensom

sådanför samarbetet med kommittén, förväntasutanför vara avramen
budskapet inte grundvalarna förstrider kommitténs arbete.karaktär att mot

Finansiering

utgiftsområdefrånsekretariat finansieras Rikets StyrelseKommitténs
Socialdepartemen-C Regeringskansliet anslagsposten 4ramanslag l m.m.,

tet.
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organisationerföretag,deltagandefinansierasaktiviteternaolikaDe av
myndigheter.och

uppdragetRedovisning av

hurförutsättningarna förundersöka permanentskallKommittén merman
lämplig organisa-tillförslagoch lämnasamarbetedettaorganiserakan

Finansiering.ochtionsforrn
augusti 1998.den 30arbetesittskall senastKommittén avrapportera

Socialdepartementet
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kriterierFramtidsgruppensBilaga 2

bilda.lättskaorganisationenframtida attDen vara
hanterbart.politisktskaorganisationenBildandet varaav

hanterbart.administrativtskaorganisationenBildandet varaav
administrativtochpolitisktfortsättningsvisskaDen även vara

hanterbar.
åtagande.långsiktigtjämställt ochtydligt,"representeraskaDen ett:

jämställda.skamedlemmar0 statliga vara
OASom50inflytandet bör inte procentstatliga än9 Det mervara

förening.ideellblir en
utåt".ansikteha "ettskaDen:

bereddafasta/långsiktiga intressenter ärminst 10ska finnasDet: som
organi-för dendelaoch påbaskostnademaför ansvaretstå nyaatt

verksamhet.sationens
arbetssätt.flexibeltska tillåtaDenrå ett

föridékällaoch fungeraför diskussionforumskaDen{ ett somvara
enskilda initiativ.ellergemensamma

utanför denstårsamarbete medmöjliggöraska parterDen ettd som
organisationen.egna

lcret-förhindraassociationsform inte attslutenskaDen-. menvara en
vid behov.vidgassen

kom-bakomställaskaorganisationenbli medlem iFörl att uppman
plattform.mitténs gemensamma

enhälligt.fattasbeslut måsteviktigaprincipielltAlla:
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medel för OASochMålBilaga 3

uppdragBranschsamarbetskommitténs

informationssamar-alkoholförebyggandeska organiseraKommittén ett
berördaförsäkringsbolag ochbranschorganisationer,mellanbete myn-

skadeverkningar.ochdess riskeralkohol,brukm.fl. kringdigheter av
opinionförstärkerellervidmakthållergenomförasskaInsatser ensom

befolkning-alkoholvanor imåttfullaochåterhållsammaförtill förmån
under kvinnansocharbetsplatseralkohol påbrukmotverkaoch aven

tilltrafikenaktivt förska arbetaKommittén göragraviditetsperioder. att
alko-förarbetavidareKommittén skaområde. attalkoholfritttotaltett

alkoholfriverka för uppväxt samtskjutsholdebuten att engenomupp
alkohol.hanteringenden illegalamotverkargenomföra insatser avsom

isamarbetetkan organiseraundersöka hurskaKommittén merman
och fortsattorganisationsfonnförslag tilloch lämnaformerpermanenta

finansiering.

Mål

alkoholva-återhållsammamåttfulla ochföropinionförstärkaAtt en
skadeverkningar.alkoholensminskasyftebefolkningen inori att

ochmedicinskaalkoholenskunskaperbefolkningensökaAtt om
alkoholfriverka förochskeden livetolikaverkningar isociala enav

graviditet.
övervägdafattaungdomar,äldrefrämstmänniskor, attstödjaAtt

berusnings-minskadärmedochalkoholkonsumtionbeslut sinom
drickandet.

självaoch ungdomarnaföräldrar/vuxna atthosöka insiktenAtt om
ochpsykiskafysiska,bådealkoholdebut innebäralltför tidig so-en

faror.ciala
och 20-gällande 18-deinte uppnåttungdomarverka förAtt att som

ål-effektivbltill alkoholtillgångfårinteårs-gränsema a engenom
langning.bekämpaochderskontroll attgenom

alkoholfria.trafiken blirocharbetsplatsernaverka förAtt att
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Att attitydförändringar och aktiva insatser bekämpa kon-genom
sumtionen tillverkadillegalt eller insmugglad alkohol.av

Kommittén ska, inför varje delaktivitet, bryta ovanstående mål iner
uppföljningsbaraoperativa delmål.

Kommitténs roll

Inom finnsregeringen nationell ledningsgrupp har till uppgiften som
samordna förstärkt alkohol- och narkotikaförebyggande arbete.att ett

Utgångspunkt för arbetet de prioriteringar gjorts i denär upprätta-som
de nationella handlingsplanen för alkohol- och drogförebyggande insat-

denInom nationella ledningsgruppens kommer antal alko-ettser. ram
hol- och drogförebyggande insatser med huvudsaklig inriktning på
ungdomar under de åren. ska ifrånInsatserna utgånärmasteatt starta
lokala behov och ha mål utveckla modeller och metoder förattsom
förebyggande insatser.

Alkoholbranschsamarbetskommittén OAS samarbetsorganär ettn
mellan å sidan regeringen och dess myndigheter och å andra sidanena
branschorgan inom näringslivet. Kommitténs roll olikainitieraär att

insatser utifrån den strategi och målsättning kommitténstyper av som
medlemmar enigt ställt sig bakom. Kommitténs uppgift är uppmunt-att

olika aktörer arbetetsig i missbruk och för återhåll-att motra engagera
samhet och måttfullhet bruketi alkohol och detdär detatt,av gagnar

målet, söka samordna de olika aktörernas insatser. Degemensamma
områden kommittén kommer verka trafik,inom alkohol ochatt ärsom
alkohol på arbetsplatser, alkoholfri alkohol och graviditet,uppväxt,en
alkohol och våld illegal alkoholhantering. Kommittén ska ocksåsamt
uppmärksamma de olika målgruppema kvinnor, och ungdo-mänom

alkoholvanor förutsättningaroch skiljer sig åt. Kommitténs arbetemars
ska med andra ord fokuseras på samordning infor-opinions- ochsamt
mationsinsatser riktar sig till de målgrupper och de situationersom som
kommittén sig kring.enat

Kommitténs arbete ska bedrivas på sådant bredden iett sätt att
kommitténs sammansättning tillvaratas och därmed möjligastörstager
genomslag för de ochopinions- samordnings insatser stödssom av
kommittén. Alla deltagare i kommittén har påtagit sig särskiltett ansvar
för främja bruk alkohol sker ansvarsfulltatt och för motverkaatt attav
missbruk alkohol, både inom den organisationen företagetellerav egna
och i kontaktersina med allmänheten. Samarbete ska ske med rege-
ringens ledningsgrupp.nationella
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god-måstegenomföras i kommitténsaktiviteter skaDe namnsom
grafiskochlogotypSamlandekommitté.enhälligkännas är enav en

kommitténsinformationsinsatser iallaiska förekommamanual som
aktiviteternamedverka tillkommittén åtar sigDeltagarna iregi. attatt

befintligautnyttjastöd,ochmöjliga spridningfår attt.ex.största genom
Varjematerial.branschorganisationemasellerbutikerkanaler egetsom

iaktiviteterellergenomföra aktiviteterkan därutöverintressent egna
sker inomdessa aktiviteterOmmed andra intressenter.samverkan om-

trafik,alkoholinformationinomverkarkommitténråden t.ex. omsom
kommittén innanför den samladeredovisasdessabörgraviditet, osv.

stridafårallmänhet och de intebredare motförde presenteras en
plattform.kommitténs gemensamma

företag,deltagandesamñnansierasaktiviteterKommitténs avegna
opinionsinsatserförslag tillIdéer ochmyndigheter.ochorganisationer

samordnings-uppnåkommittén.i Förförankrasochska attpresenteras
aktivitets-kommitténarbetet skalångsiktighet ioch upprättavinster en

regikommitténsbådeplaneras isamtliga aktiviteterplan över egensom
kommittén.iingåroch organisationermyndigheterdeoch somav

sina in-utvärderahela tidenkommitténs arbeteviktig del i ärEn att
grund föroch ligga tillanalyseraseffekter börUteblivna nyasatser.

degenomförande. Avinriktning ochställningstaganden insatsemasom
delvissskaopinionsinsatserolikatillmedel typeravsätts enavsom

kommitténs in-utvärderingsarbeteochuppföljnings-till avreserveras
iaktivitetinför varjebörutvärderingförplan upprättasEnsatser.

kommitténs regi.

insatserPrioriterade

Ungdomar
bliofta medalkoholkonsumtionförknippas attBland ungdomar av

alkohol-sinmånga tonåringarlett till görNågot atttyvärrsomvuxen.
mognadpsykiskhar fysisk ellersig attdealltför tidigt, innandebut vare

be-arbete påinrikta sittKommittén kommer atthantera alkohol. att
ungdomar,alkohol tillillegalförsäljning attochlangningkämpa av

motverkaochoch serveringvid försäljningupprätthålla åldersgränser
alkohol ochSambandetäldre ungdomar.blandberusningsdrickande

särskilt.uppmärksammasvåld kommer att

Trafikanter
blodet, åttaalkoholtrafiken har idödas ialla20-30 procent avsomav

skadorminimeraviktigtlikaså. målEttdem drunknartio är attsomav
Kommitténalkohol.relaterade tilltrafikenoch dödlighet i ärsom
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kommer med olika metoder stödja bl.a. Vägverkets, försäkringsbo-att
lagens och polisens arbete med minska skadorna i trafiken.att

Ilegal handel med alkohol
En har nyligen publicerats arbetsgrupprapport tillsattesav en som av
regeringen för klarlägga omfattningenatt den illegala alkoholhante-av
ringen i landet. I konstateras den illegala alkoholensrapporten att ut-
bredning växande. Risken förär människor hamnar i alkohol-att unga
beroende ökar eftersom de ofta målgrupp för illegalär alkoholhante-
ring. Smuggling och tillverkning illegal alkohol idag till delär storav

kriminell verksamhet i skala. Mot denna bakgrund kommerstoren
kommittén prioritera insatser lederatt till nuvarande negativaattsom
utvecklingstrender det gäller ökad illegal alkoholhanteringnär stoppas.

Arbetsplatserna
Alkohol hör inte hemma på arbetsplatserna. På vissa arbeten alko-är
holkonsumtion förenat med direkt fara, inom sjukvården, på byg-t.ex.
garbetsplatser, inom flyget, kollektivtrafiken På tid har ock-osv. senare

framkommitså arbetsplatser de kanaler försäljareatt är en av som av
illegal alkohol använder för få sina Flera de deltaratt iut varor. av som
kommittén dessutom arbetsplatserrepresenterar särskiltär utsatta,som

restaurangnäringen.t.ex. Det därför naturligtär alkoholfria arbets-att
platser de områden kommitténsär ett medlemmar sigenatsav som
kring.

Gravida
Att alkohol skadligt för barn underär graviditeten känt sedan länge.är

framgångsriktEtt förebyggande arbete har bedrivits bl.a. Mödra-av
och barnavårdscentralema. Under år har emellertid uppgiftersenare
framkommit inställningen till total avhållsamhetatt under graviditeten
inte lika självklar tidigare.är dennaMot bakgrund det viktigtär attsom
kunskap och alkoholens verkningar under graviditeten spridspå nytt ut.
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Kriterier för samarbeteBilaga OAS4

kommitténs samarbete majoritetenUtgångspunkten för är att av
alkoholdrycker del vårtfolket betraktarsvenska sam-en avsom

hälles kultur.
i denutgångspunkt de gjortsviktig prioriteringarEnO är somannan

drogförebyggande in-handlingsplanen för alkohol- ochnationella
satser.

opinionvidmakthålla eller förstärkaskaKommitténs insatserÖ en
befolk-och måttfulla alkoholvanor iförmån för återhållsammatill

ningen.
möjlig-syfta människor ökadeska tillKommitténs insatserÖ att ge

såövervägda beslut sin alkoholkonsumtionfattaheter attatt om
samhälletföralkoholrelaterade skador och kostnaderrisken för

minskar.
deltar ifrån alkoholnäringenMyndigheter och representanter som

målenalkoholpolitiskaska bidra till nå dekommitténs arbete att
syfteuppträdande marknadenansvarsfullt på i mot-attettgenom

alkohol.verka missbruk av
tilloch samordna insatser syftarKommittén bör driva0 som

verk-socialaalkoholens medicinska ochkunskapspridaatt om-
graviditet-och för kvinnansskeden livet verkai olikaningar attav

fria från alkohol,sperioder blir helt
alkoholfrifrämja uppväxt,att en-

till ungdomar,langningbekämpaatt-
bland demmåttfull alkoholkonsumtioneftersträvaatt somen-

blisärskilt bland dem riskeraralkohol ochanvänder stor-attsom
konsumenter,

alkoholfria,arbetsplatserna och trafiken blirverka föratt att-
tillverkadförsäljning illegaltkonsumtion ochbekämpaatt av-

alkohol.eller insmugglad
aktivite-med enhällighet princip. DeKommittén skall arbeta0 som

godkännasgenomföras kommitténs måsteskall iter avnamnsom
aktivitetergenomförintressent sinaenhällig kommitté. Varjeen

Kom-eller samverka med flera intressenter.regi iantingen i egen

18-6336SOU1998:1546
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mitténs deltar förberedelsersekretariat i och samordning insat-av
serna.
Kommitténs aktiviteter finansieras deltagande företag, organi-av
sationer och myndigheter.
Aktiviteter olika intressenter/samarbetsparter genomförO isom egen
regi utanför för samarbetet kommittén,med förväntasramen vara

sådan karaktär budskapet inte förstrider grundvalamaatt motav
kommitténs arbete. Aktiviteter kommittén fårinte godkäntssom av
inte åberopa kommitténs stöd eller använda kommitténssig av

eller logotype.namn
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medBilaga Intervjuer OAS framtid5 om

framtidsgruppen och OASimedlemmar
ledamöter

de iåtagande frånför långsiktigtutreda förutsättningarnaFör ettatt mer
försäk-alkohol,ochingående myndigheterna organisationerna påOAS

genomfördes ochlivsmedelsområdena under vårenrings- och somma-
kom-dende ingår iintervjuer med antingen1998 avpersonerren som
Bam-har till uppgift utreda OASutsedda arbetsgruppenmittén attsom

framtidsgruppen och med ledamöterna i OAS.tid den s.k.
samverkansform,framtidaUnder ställdes frågorintervjun sta-om

Härinnehållfinansiering, verksamhetensroll samarbetet,itens m.m.
under inter-sammanfattning vad framkomnedan följer kort av somen

OAS. Iiuttalar medlemmarsig endastvjuerna. Intervjupersonema som
ingåroch myndigheterskede kommer de organisationerett somsenare

OAS slutlig ställning.i att ta

Branschorganisationer och bolag2.1

juridiskFråga OAS personegen-

OAS,ibranschorganisationerFlertalet intervjuade representerarsom
Försäkringsiörbundetsframtidsgruppen ochiKF:s representantutom

blibörframtiden helsttill OAS iställde sig positiva attrepresentant, en
KFtillställde tveksamsigjuridisk KF:s representant omperson.egen

orsak ihar bland sinmed ideell förening. Dettakan i attannatvara en
Från För-medlemmarna prioriterad fråga.alkoholfrågan inte är aven

framfördes liknande invändningar.säkringsförbundet
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Fråga Val associations- /organisationsformav

Ingen de intervjuade vill helt binda sig for någon organisa-ännuav
tionsform några ställer sig negativa till före-OAS ombildas tillattmen
ning t.ex. SHR eller framför de troligen inte kan medatt vara som en

bildama t.ex. och Försäkringsförbundet.KF deMajoriteten in-av av
tervjuade kan tänka bådasig organisationsfonnema. avgörandeDen
frågan verkar emellertid inte organisationsfonnen i sig utan samt-vara
liga intervjuade betonar vikten finna den Organisationsformattav som
möjliggör samarbete och förverkliga.går Majoritetenett attsom av
branschföreträdama ställer sig positiva till föreningsformen kanmen

tänka sig andra organisationsfonner,även delegationsformen.t.ex.

Repr. SVL: Samverkan bör utformas deså reguljära finansiärer-att
har inflytande. SVL inte ställning till föreningOAS bör blitarna om en

eller delegation i dagsläget. Staten bör dock ochparten vara en aven
finansiärema för denOAS skull måste direkt knutet tillutan att vara
regeringskansliet. Regeringen bör bestämma ska statensvem som vara
representant.

Repr. Systembolaget: Om deltar i framtida OAS,staten ett oavsett
Organisationsform, bör Systembolaget med. Möjligen delega-ärvara
tionsformen bättre den ideella Föreningsformen. alkoholinforma-Enän
tionsdelegation bör i längden inte ligga direkt under detregeringen utan
borde uppdras myndighetnågon inrätta samverkansdelegation.att en
Systembolaget ställer sig inte avvisande till prövaatt permanenten or-
ganisation för alkoholinformationsornrådetsamverkan på det kanmen

för tidigt på vilken nivå samarbetet ska ligga.sägaattvara

Repr. Bryggareföreningen: Föreningsformen föredra. Sta-är att
tens/regeringskansliets deltagande förutsättning förär atten en penna-

organisation fungera.ska kunna Motorn i samverkannent är öppenen
dialog med den offentliga sektorn. Deltagarna i OAS bör devara som

beredda ingåär avtal- eventuellt kan 3 år lämpligt åta-att ett ettvara
gande.

Repr. SSLF: deltagandeRegeringens nödvändigt ska kun-OASär om
fungera organisation. Det kopplingen samarbetetochärna som egen

med regeringen auktoritet till framtida förening. SSLF ärsom ger en
positiva till delta i framtida förening. Ett alternativ föreningtillatt ären
någon form avtal reglerar samarbetet.av som
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ide-bildarnamedintetroligenkanKFKF: enRepr. aven avsomvara
statligstarkformbehålla någonframtidenbör iförening. OASell av

Delegationsaltemativetmedverka.kunnaskaför KFinblandning att
ska delta permanent.lösningen KFbästadärför dentorde meromvara

lösning.möjligocksågivetvissamverkanförform ärAvtal ensom

näringsli-ochför OASGrundförutsättningen är statenattSHR:Repr.
handförstavill ioch SHRHuvudansvaretsamverkar. är statensvet

SHR:sFrånverksamhetsforrnen.bestämmatillöverlämna attstaten
Socialdeparte-medskersamverkanönskemålstarktsida det attär ett

mentet.

sigbindatidigtfördet attAnserFörsäkringsförbundet: ärattRepr.
tillOASombildaAlternativetorganisation. att enför permanenten

från sta-starktföredra. Ettdärfördelegationstatlig attär engagemang
nödvändigt.ärten

Fråga Plattform3.

bra.arbeteplattform för OAS ärdagenstyckteintervjuadeSamtliga att
tillbegränsningenframfördeFörsäkringsförbundets attrepresentant

Försäk-trafikornrådet.påarbetetbegränsardeltillalkohol vissenbart
viktigt.trafikenoch droger i ärläkemedelringsförbundet ävenattanser

Öppen association/organisationslutenFråga eller4.

flestaassociationsform. Dehelthaska öppenOASansågIngen att en
Deföreningen.inval iformnågontillämpaskulletyckte att avman

åtagande.långsiktigtpåbereddaockså ettträder in bör mervarasom

3-årigtpåställabör ettföreningenin iträderDeSVL:Repr. uppsom
åtagande.

trädaskaassociationsform. DeIngen öppenSystembolaget:Repr. som
föreningenStiftarnamedlemmarna.enhälligtbörin accepteras avav

invalsförfarandet.vidformha någon vetorättbör av

föravtalingå attbereddskaMan attBryggareföreningen:Repr. vara
ipåställakunnabör ettbli medlem. T.ex. engagemangfå uppman

3 år.minst
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Repr. SSLF och KF: Ingen öppen associationsfonn. För KF:s del
handlar det de troligtvis inte kanatt med OAS blir före-om vara om en
ning.

Repr. SHR: Ingen associationsforrn.öppen Invalsförfarande.

Repr. Försäkringsförbundet: Invalsförfarande, bör prövaman noga
vilka ska ingå i framtida förening eller delegation.som en

Fråga 5 Finansiering/avtal

flestaDe kansliet personalkostnaderatt och OH-kostnaderanser + en
mindre till information ska finansieras samtligasumma attgenom
medlemmar betalar grundavgift. SI-IR vill ska föratt statenen ansvara
finansieringen kansliet. Alla är överens aktiviteter i OAS regiattav om
ska budgeteras för och bedrivassig i projektform. Alla vidare attanser
det OASär medlemmar ska de villavgöra med finan-ochsom om vara
siera de projekt/aktiviteter OAS beslutar driva eller Samti-attsom
digt betonar intervjupersonerna olika starkt medlemskap i OASatt ett

förenatär med någon form finansiellt åtagande.av

Repr. SVL: Ett litet kansli 1,5 finansieras med grund-personer en
plåt också innehåller möjlighet driva viss basverksamhet.som att en
Projekt budgeteras för Eftersomsig. SVL branschorganisationär en

beroendeär medlemmarnas ekonomiska bidrag harsom SVL svårtav
binda sig för någonatt exakt nivå. Möjligheten bidra till OAS finan-att

siering bestäms försäljningsutvecklingen. SVL kan troligen tecknaav
3-årigt avtal.ett Finansiering kansliet bör enligt principen 50av vara

från stat/myndigheter och frånprocent 50 övriga parter.

Repr. Systembolaget: Systembolaget berett bidra fastär medatt en
plus medel till kampanjer. Systembolaget kan också bidrasumma med

personella Ett 3-årsavtal skulle möjligt det utforma-resurser. vara om
des så åtagande från Systembolagetatt ett möjligt. Grimdfinansie-är
ringen bör lika för alla.vara

Repr. Bryggareföreningen: Kan tänka sig sig i fram-att ettengagera
tida OAS 3-årigt avtal. föreningskansliEttett finansierasgenom som

basavgift eventuellt kan differentierad.genom Etten som vara annan
alternativ står förär 50 %att kostnadenstaten för kansliet OH+av
kostnader och övriga står för den andra halvan. "Branschens" halva
skulle förslagsvis finansieras fast avgift lika för alla. dagslägetIsom en
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bestårföreningideellblirOASBryggareföreningenförordar att somen
al-påaktörernakommersiellaoch deregeringskansliet5 parter,av ca

koholområdet.

åtaganden. Enfinansiellaavtal medingåtänka sigKanSSLFRepr. :
Bran-branschen.ochmellandelaskanslibaskostnad för statensom

OASkanövrigtImedlemmarna.mellanlikadelasskullehalvaschens
berör-definansieras äraktiviteteridagfungera att somavgenomsom

mycketdethandlardelSSLF:saktiviteten. Förfinansierada/villiga att
materi-distribueraandra attpåbidra t.ex.sätt änatt genompengar,om

åtagandetänka sigkanSSLFarbete ettlokaltsig ial, m.m.engagera
framåt.årsig 2 -3sträckersom

för-innebärformmedverka iintetroligenkanKFKF:Repr. somen
förstådock KFkanSannoliktkostnader.fastaårligahållandevis stora

KF.genomför inomdearbeteoch övrigtmaterialförkostnaden som
olikagenomföraålderskontroller,förbättraför attkostnaderT.ex. att

verksamhetenopinionsinsatserVissa röralkoholprojekt somm.m.om
kanintressemedlemmarskonsumentkooperationensieller ligger an-

stöd.ekonomisktfåocksåtagligen

hamåsteNågrakansli.haOAS måste somSHR: ettRepr. personer
olikadessoch"driften OASförhuvuduppgift engage-att avansvara

kans-börSocialdepartementetfråninitiativEftersom OAS är ettmang.
akti-olikaimedverkarOASiMedlemmarnafinansierasliet staten.av

platt-OASiupprinnelsehar sinaktiviteternaviktigtDetviteter. är att
medlemmarnasregi ejOASbedrivs iprojektgällerform. detNär som

allaSHROAS attsamverkan mediskeraktiviteter ansersomegna
falli vissakan"insats. Denformnågonmed och läggamåste avvara

bakomstårochmedallaviktigtdet ärsymbolisk är attenbart menvara
hel-inteenligt SHRbörregi.i DetdriverOASaktiviteterde egensom

50-50enligtbetalasskaaktiviteterhuvudregel re-någonler attvara
hosliggerarbetetalkoholförebyggandedetförHuvudansvaretgeln.
detargumentering Det ärbakom OAStyngdfinnasmåsteDetstaten. .

finansiering.valetviktigast inteär avsom -

sigåtaFörbundet kan inte attFörsäkringsförbundet: envaraRepr.
medtänka sigdockdagslägeti attFörbundet kanfinansiär.fast vara

alkohol iminska skadornasyftar tillprojektfinansiera attoch avsom
detalternativmöjligt närbranschen. Ettförpositivtvilkettrafiken är

för-enskildamedsöka samarbeteskulleocksågäller OAS är att man
isamarbetspartnersellermedlemmarantingensäkringsbolag, somsom
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enskilda projekt. Om OAS ombildas till statlig delegation Försäk-ären
ringsförbundet i dagsläget intresserat ingå. Ett ställningstagandeatt som
dock slutligen måste bakgrundgöras vad blirmot resultatetav som av
samarbetet i OAS. En utvärdering OAS verksamheter måste görasav
fortlöpande.

Fråga 6 OAS ledning

De flesta intervjuade talar någon form chefstjänsteman VD ochom av
medhjälpare. Några framför det finns behovatt chefett ärav en som
drivande och karismatisk och kanslichef håller ordning. Andraen som

chefstjänstemannensäger måsteatt väl hemmastadd i statlig admi-vara
nistration och ha god kunskap alkoholpolitiken. Om väljerom man
föreningsaltemativet de flesta styrelsen bör bestå samtligaattanser av
avtalstecknare eller eventuellt samtliga medlemmarär i OAS. Ord-som
föranden bör "neutral" eller så bör ordförandeskapet förvara reserveras
statsselcreteraren vid Socialdepartementet. Ordföranden bör dock verka
för OAS bästa partsintressen.utan

Repr. SVL: En chefstjänsteman med halvtidsassistent. Chefsperso-en
bör inte identifieras med någon sida, inte ha "alkoholpolitisk"nen en

profil eldsjäl.gärna Styrelsen bör bestå de reguljäramen vara en av
finansiärerna. Staten kan ordförandeskapetgaranteras eller kanså ord-
föranden hämtas från neutral mark.

Repr. Systembolaget: En chefstjänsteman krävs måste kunna al-som
koholfrågan. Lobbyegenskaper viktiga. En inte står på nå-person som

sida. Eventuellt kan börja med projektanställning.gons Därut-man en
behövsöver ytterligare Alla stiftama bör ingå i styrelsen.en person.

Ordföranden bör neutral, med högt förtroende.vara en person

Repr. Bryggareföreningen: Styrelsen bör bestå samtliga intressen-av
Ordförandenter. bör väljas och gärna utifrån kommandevara en per-
Statssekreteraren på Socialdepartementet kan ocksåson. tänk-vara en

bar person.
Chefstjänstemannen ska entusiastisk kan sälja invara en person som

idéer, jämka viljor Därutöver behövs administratör kanosv. en som
hålla i kansliet.

Repr. SSLF: En drivande behövsVD och flexibelt kansli. Styrelsenett
bör bestå samtliga medlemmar. Ordföranden bör neutralav vara en
person.
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ordfö-börSocialdepartementetpåStatssekreterarenSHR:Repr. vara
finnsdetviktigtpolitiker. DethögtAlternativt är attrande. uppsatten

regering/riksdag.ochför OASmellan ledningenpolitisk anknytningen
administra-hemmastadd statligväl imåstePersonalen på kansliet vara

god kun-habörmyndigheter arbetar. Dehurkunskapoch hation om
långsiktigterfarenhetoch/näringenalkoholpolitiken gärnaskap avom

ochodogmatiskakansliet börpåarbetaropinionsarbete. De varasom
också habörbransch.håll och Destatfrån tvåalkoholfrågankunna se

Desocial kompetens.ha godochlösningaralternativaförmåga att ense
finnstvå världari dekan sigröramåste repre-somsompersonervara

1principen lföreningen börellerdelegationenOAS.senterade i I man
olikagällerdetenhälliga.bör NärbeslutAvgörandetillämpas.röst vara

haför finansieringen störrestårde ettbörprojekt/opinionsinsatser som
inflytande.

högmedkanslifinnasmåsteDetFörsäkringsförbundet: ettRepr.
åter-måstekansliLedning ochsamordning.förstårservicenivå som

Ordförandenoch näringsliv.mellanbalansformspegla någon statav
detViktigast äristark positionhar är attbör staten. ensom envara en

företräderoch inteOAStrovärdigneutral och representerarperson som
partsintresse.något

böropinionsbildningalkoholinformation ochFråga Vilken7 typ av
OAS raminomske

förslag.olikaframför intervjupersonernaHär

tänkbarmåttfullhet. Eninformationförbör ståOASSVL:Repr. om
godkän-ochgranskaskulle kunnaframtida OASuppgift för attett vara

alkoholreklam. Dealkohol om vi fårmarknadsförannonser somna
åtgärdmöjligKanada.i EnOAS-budskap sominnehållaallaska ett

reklamdenpåmåttfullhetsbudskapetanvänderdagredan i är att man
kunnarespektskulle medflyg. OAStillåten idag restauranger,ärsom

måttfullhetsbudskapet.driva

nå-kraftsamla kringuppgift börOASSystembolaget: attRepr. vara
kanbudskapkraftsamling kringnåvarje år. Kanaktionstor mangon

alkoholfriainformationresultat. Drivafå bättrenå längre, omman
miljöer.
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Repr. Bryggarföreningen: OAS roll bör fungera forumattvara som
för initiativ- samlade initiativ där det inte viktigt med avsända-är egen

där intressen finns. En viktig fråga alkoholärre, gemensamma annan
på arbetsplatserna. OAS kan arbeta för inställning arbets-påen annan
platserna. OAS kan fungera idéspruta och inspiratör för kommer-som
siella aktörer. Finna de "lönsamma" korsbefruktande diskussionerna -

öka medvetenheten det finnst.ex. fåtjäna påatt att attom pengar ner
alkoholproblemen för samtliga aktörer.

Repr. SSLF: OAS viktigt för det kan fungeraär brygga mellanatt som
regering myndigheter och branschema. SSLFFör ungdomsfokuse-är-
ringen viktig och samarbetet mellan branschorganisationema. Livsme-
delshandeln bereddär för ökad kommersi-störreatt ta ett attansvar en
alisering inte ska leda till ökat ungdomsmissbruk, höja åldersgrän-t.ex.

för folköl, inga tillfälliga prisnedsättningarser m.m.

Repr. KF: Kan troligen samarbeta med OAS olikai projekt kopplade
till KF arbetsplatser, insatser för uppmärksamma ålders-t.ex. att att:s
reglerna upprätthålls ölförsäljningvid och alkholförebyggande insatser.
KF borde också kunna medverka i arbetet bekämpa den illegalaatt
hanteringen.

Repr. SHR: OAS bör forum för samarbete mellan ochett nä-statvara
ringsliv. Under 1990-talet har det skett förändringpositiv i regeringen
och riksdags förhållningssätt till Hotell- och Restaurangnäringen. OAS
arbete och plattform förlängningSHR den utvecklingen.ser som en av
OAS viktigaste uppgift bidra till utvecklingen för-är att ett annatav
hållningssätt till alkoholen måttñillhet m.m.. kan ochInom OAS stat
näringsliv utveckla budskap och utvecklaett är ävengemensamtsom
metoder för föra det budskapet. En viktigatt enligt SHRut mottagare är
"alkoholstrulcturen" dvs. de intressentema, riksdagen, alkoholpo-tunga
litiskt aktiva borde Socialutskottet informeras OASt.ex.m. om ar-
bete. förMålet OAS infonnationsarbete allmänheten ska kunnaär att
tillräckligt mycket alkohol och dess verkningar så de kan drickaattom
på sådant det inte medför alkoholskador.ett sätt skulleatt OAS även
kunna seminarier eftersom OAS trovärdig avsändare.ärarrangera en

Repr. Försäkringslörbundet: För det viktigt samarbetet iär attoss
OAS får positiva effekter på arbetet minska alkoholens skadeverk-att
ningar i trafiken. viktigEn målgrupp på trañknylcterhetsområdet är per-

med alkoholproblem. OAS bör också ha till uppgift informerasoner att
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med-samordnauppgift börhjälp. OASkan söka attvaramanom var
resultat.få bättreförinsatserlemmamas att

Fråga Samverkansparter8

harOASsammansättningmed dennöjdasamtligaI ärsettstort som
ing-aktörerlite olikatonvikten påläggerIntervjupersonernaidag. men
vid-kretsenmöjligen börbör ändras,sammansättningenframför atten

något.eller begränsasgas

kommersielltaktörersamarbetspartnersViktiga ärSVLRepr. som:
Myn-regeringskansliet.Systembolaget ochinklusivealkohol,hanterar

aktuella.områden kanverksamhet inomhardigheter varasomsom

regerings-myndighetEventuellt bör överSystembolaget: taRepr. en
roll.kansliets

Viktiga samarbetspartner är restauranger-Bryggareföreningen:Repr.
ochFörsäkringsbolagenSystembolaget, SVL,dagligvaruhandeln,na,

regerings-arbetsplatsområdet/skador,organisationernade fackliga
trañkområdet,vägverket/trañknykterhetsorganisationemakansliet,

Alkoholinspektionen, FHI.

organisatio-de fackligaLivsmedelsindustrin, Bryggarna,SSLF:Repr.
Försäkringsbran-området,påverksammamyndigheter ärsomnerna,

Kommunförbundet.schen,

KFde slagför insatsersamarbetspartemaViktigasteRepr. KF: somav
olikaochfackliga organisationernablir demedverka ikantroligen ex-

ALNA-rådetalkoholområdet,på t.ex.pertorgan

kanskebordemedlemmar i OASsammansättningenSHR:Repr. av
skulleidag kanskemedlemmardedelnågot. En är varaöver somavses

istället.samarbetspartnersfasta

bra,sammansättning eventu-Försäkringsförbundet: Dagens ärRepr.
BRÅ antingeningå,iörsälqingsbolag, och NTFenskildaellt skulle som

eller samarbetspartners.medlemmar
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Fråga 9 Förberedelser

För de flesta branschorganisationer igår i OAS finns inga formellasom
hinder för deras organisation/bolag ska kunnaatt ingå i framtidaett
OAS. Vad krävs ofta beslut iär organisationens styrelse.ett Ettsom
undantag dock KF, KF:s framtidsgmppenär i interepresentant tror att
det finns någon möjlighet för ochKF med bilda förening.att vara en
När det däremot gäller möjligheten med och finansiera OASatt vara
verksamhet framför de flesta branschorganisationer de måste haatt
medlemmarnas stöd för åta sig finansiellt vilket innebäratt ett ansvar,

viss föreberedelse tid och viss osäkerhet. finansiellaäven De bi-en en
dragen till OAS måste med i respektive organisations budgetbered-tas
ning.

Regeringskansliets uppfattning
Fråga OAS juridiskegen person-

Regeringskansliet betonar vikten kan hitta formatt ärav man en som
friare dagens. Den organisationenän bör därför organisato-nya vara
riskt fristående och kunna i egetagera namn.

Fråga 2. Val associations-/organisationsformav

Repr. Regeringskansliet: OAS bör framtideni ha form medgeren som
basorganisation och eventuella projekt finansierasatt samtliga parterav

någon form avgifter eller projektstöd. kommer alltidStatengenom av
ha särställning,att Organisationsform, börövrigaoavsett parteren men

lika tyngd. dagsläget verkarI delegationsfonnen realistiskmestges
inrättandetäven statlig delegation också inrymmer vissaom av en

komplikationer. På sikt kanske föreningsformen föredra detär att men
troligtvis för tidigtär redan idag ideell förening. allt-Detatt starta ären

för många frågor måste lösas och branschen bildaskastatensom om
förening på alkoholinformationsområdet. riksdagen skaDet ären som
ställning till statlig verksamhetta ska utföras privaträttsligiom en

verksamhetsfonn eller myndighetsfonn. Starka finnas förmotiv måste
ska med och bilda förening.att staten Samma förhållande gällervara en
skall inrätta delegation. delegationstaten En kan emellertid till-om en

den har ochsättas klart syfte och tids-dess uppdragavgränsatett ärom
begränsat. Delegationsformen innebär självständigt lång-ochett mer
siktigt valet kommittéfonnen innebär.än Delegationenengagemang av
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i egetsådankanochenhetsjälvständig ageraorganisatoriskt somär en
syftei attstatligtförmotivstarka ett engagemangfinnsDetnamn.

alkoholensminskatillbidrar attaktiviteterinitieraochsamordna som
för storaalkoholpolitiken utsättssvenskadeneftersomskadeverkningar

iökarskadornaförrisk attfinnsDet stordagsläget.ipåfrestningar en
sådanafåkandelegationeventuellviktigtdock attframtiden. Det är en
arbets-sådantochverksamhetsådan ettmedgerdeninstruktioner att en
måstefrågaDetta äreftersträvar.OAS somimedlemmarna ensätt som

organisationsformtill vilkenställningslutligkaninnan tautredas man
eller3utifrånarbetafortfarandebörVibäst.syftenOASpassarsom

bestämdnågonförbinda sigtidigtfördet attalternativ, är2åtminstone
form.

PlattformFråga 3.

bördagensplattform enOAS somRegeringskansliet: sesRepr.
flexi-visshabörOASframtidaDet ennämnare.minsta gemensamma

dykakanfrågorNya somplattformen. uppgällerdetbilitet näräven
förändringar.kräver

association/organisationÖppen slutenellerFråga 4.

associations-heltha öppenkan inteOASRegeringskansliet: enRepr.
följasbörmedlemskapoch avväljas inbör ettmedlemmarform. Nya

kärnahaframtidenOAS iEventuellt kan enåtagande.fonnnågon av
inväljsmedlemmardärutöveroch somsig störreåtar ett ansvarsom

projekt.isamarbetspartner separatafungerardeutifrån att sommera

Finansiering/avtalFråga

kostnader-pådelabörmedlemmarSamtligaRegeringskansliet:Repr.
möjligtformelltdetbör ärkansli. Dettagemensamt omför -ett -na

Det ärdelegation.statligellerföreningblirOASgälla enoavsett om
delasskaföroch ansvaretjämställt avbli attskaåtagandetförviktig att
procent50t.ex.delförståkan störreStatenmedlemmar.samtliga en

möjligEnkostnader.resterandetillbidrarmedlemmarövrigamedan
likaikostnader sto-resterandebetalarmedlemmarövrigalösning är att

särñnansieras.börProjektandelar.ra
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Fråga 6. OAS ledning

Repr. Regeringskansliet: Det svårtär redan idag haatt någon bestämd
åsikt ledning Ävenoch storlek på kansliet.om denna fråga avhängigär
vilken verksamhet OAS kommer bedriva ochatt i vilken omfattning.
Man bör bestämma viss miniminivå på det kansliet.en Enpermanenta
realistisk nivå 3är Färre Ävenkan bli för sårbart.personer. personer
kansliet bör ha möjlighet till internt idéutbyte och diskussioner. En
neutral VD eller kanslichef nödvändig.är Utöver miniminivån bör
kansliet "flexibelt". Kansliet bör projektanställavara folk behovnär
finns, OAS bedrivert.ex. när aktiviteter. Ordförandeskapet kanegna

rullande eller så ordförandeskapetvara för Fråganreserveras staten. om
ordförandeskap behöver diskuteras vidare och beror på vilken organi-
sationsform blir aktuell.som

Fråga 7. Vilken alkoholinformationtyp och opinionsbildningav
bör ske inom OAS ram

Repr. Regeringskansliet: OAS fyra alkoholfria områden trafik, gra-
viditet, ungdom, arbetsplatser givnaär områden för OAS det gällernär
alkoholinformation. Dessutom bör OAS verka för måttfulla och åter-
hållsamma alkoholvanor och för gällande alkoholpolitisktatt motivera-
de regler följs, bekämpa dent.ex. illegala handeln. I övrigt bör OAS
inte begränsa verksamhetens innehåll. Framtiden kan föra med för-sig
ändringar kräver OAS initieraratt insatsersom inom andra områden.
Från regeringskansliets sida det angelägetär OAS uppmärksammaratt
allt kan leda till alkoholskadomaatt ökar.som OAS bör bedriva infor-
mation eller opinionsbildning för minska alkoholskadoma.att Formen
för OAS arbete bör flexibel och från fall till fall.vara anpassas

Fråga 8. Samverkansparter

Repr. Regeringskansliet: Alla organisationer ingår i OAS bör hasom
i styrelsen lrepresentanten organisation. Det bör råda balansper

mellan myndigheter och bransch. Eventuellt kan haävenman mera
passiva medlemmar endast inbjuds till föreningsstämmasom eller om
OAS blir delegation inbjuds till samarbete ien proj ektform.
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uppfattningCAN:sochMyndigheternas
OAS-myndigheternasendastnedanredovisas äruppfattningarDe som

åsikter.ledamöters

juridiskOASFråga personegen-

uppgifttillharmyndighetstatligFolkhälsoinstitutet är somRepr. en
detnaturligtdärför attarbete. Detalkoholförebyggande ärbedrivaatt
harmyndighetdenhoshand ligger somförstaiarbetetförebyggande
harriksdagochregeringområdet. Det är sompåuppdragregeringens
skaorganisationsamordnandefinnas somskadetbesluta enatt om

juridiskkunna person.egensomagera

juridiskbliskaOAS sompersontyckerVägverket att egenenRepr.
ikan eget namn.agera

mellansamarbetsorganisation statenEnAlkoholinspektionen:Repr.
situationdagensieftersomfunktionviktigharbranschen manoch en

alkoholensminskapå såför sättvidare atthitta sätt attmåste nya
skadeverkningar.

narkotikaupplysningochalkohol-förCentralförbundetRepr.
innanStabiliseringtidlängrebehöverOASiSamarbetet avCAN: en

förändringar.organisatoriskaomfattandemedaktuelltkännsdet mer

juridiskblibörOAS person.Rikspolisstyrelsen: egenRepr. en

associations-lorganisationsformFråga Val av

frånkommitharOASbildaInitiativet attFolkhälsoinstitutet;Repr.
inteFolkhälsoinstitutetdärförmyndighet tarregeringskansliet. Som
de-Kanske ärorganisationsformema.alternativaolikatill deställning
deteftersomFolkhälsoinstitutetföralternativbättrelegationsfonnen ett

Folkhälsoin-Fråntydligare.ansvarstagandet ärochinflytandetstatliga
dennödvändigtinte attdäremot orga-det nyautgångspunkt ärstitutets

medviktigasteregeringskansliet. Det nyentillknutennisationen är
Myndigheter,samarbete.brett sommöjliggörden ettorganisation är att

sektor utansininomsamarbetaenbartintebör egenFolkhälsoinstitutet,
näringslivet.medt.ex.samarbete gränserna,överskapaförsöka ett
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Repr. Vägverket: Det statliga viktigt.engagemanget är Det ocksåär
viktigt denatt organisationen har legitimitet.nya Kanske delega-ger
tionsfonnen legitimitetstörre OAS och dessen aktiviteter före-än
ningsfonnen Fram tillgör. idag har regeringskansliets engagemang va-
rit avgörande för OASatt ett större genomslag ochge legitimitet ien
bredare kretsar. Föreningsaltemativet kan bli svårare alternativett för
Vägverket eftersom Verket under år varit inblandat olikaisenare ex-

åtaganden.terna Det kan ifrågasättas varför Vägverket ska medvara
och bilda förening på detta område.en

Repr. Alkoholinspektionen: Situationen inom alkoholnäringen, med
många små bolag, försvårar bildandet förening. Ett samarbetsor-av en

måste vila på stabil grund.gan Därför delegationsfonnenären dennog
enda möjliga i dagsläget. Alkoholinformation i förstaär hand statligen
angelägenhet. Det inte säkertär styrkeförhållandenaatt skulleens bli

jämlika i styrkeförhållandenaförening eftersommer en inom branschen
inte det. Det finnsär endast några få aktörerstora skulle ha möj-som
lighet finansieraatt ideell förening.en

Repr. CAN: En statlig delegation föredraär i dagsläget.att Det statliga
viktigt förärengagemanget OAS framtid. I dag finns det också mycket

talar för delegationen liggerattsom under Socialdepartementet.

Repr. RPS: En ideell förening föredra.är att RPS samverkar iäven
andra sammanhang i föreningar har till uppgift på olikasom att sätt
förebygga och bekämpa brott. Den statliga delegationsfonnen ocksåär
möjlig det visar sig den olikaatt skäl skulleom lämpligare. Omav vara
OAS blir ideell förening kan RPS emellertiden inte bli betalandeen
medlem.

Fråga 3. Plattform

Repr. Folkhälsoinstitutet: Nuvarande plattform bra. Huvudmåletär är
begränsa alkoholensatt skadeverkningar.

Repr. Vägverket: Nuvarande plattform bra.är

Repr. Alkoholinspektionen: Dagens plattform bra. Manär bör dock
för förändringar.öppenvara

Repr. CAN: Det framtida OAS bör byggas på plattform över-en som
ensstämmer med dagens.



1998:154 Bilaga 5 137SOU

främstplattform fungerar bra. sida detRPS: Från RPSRepr. Dagens är
illegalaplattformen handlar bekämpning dende delar av som om av

verksamheten viktigärsom

ÖppenFråga eller association/organisation4. sluten

viktigahar ingen uppfattning. AllaFolkhälsoinstitutet: FHIRepr.
ställaanvända allabeslut bör dock enhälligt. OAS måsteFör atttas

upp.

med-bli invald och fråganbör i OASRepr. Vägverket: Man nyaom
medlemde frågor där koncensus lqävs förlemmar är att nyen av en

enhälligt.viktiga principiella beslut börska kunna väljas in. Alla tas
dettaalla de kan stå bakom besluten,viktigt kännerDet ävenär attatt

legitimitetför och trovärdighet.viktigt organisationensär

associa-OAS bör slutenRepr. Alkoholinspektionen: vara en
före-ytterligare talartion/organisation. Detta är motett argument som

associationsform.ideell föreningningsaltemativet. En är öppenen

inteombildas till förening bör denOm OASRepr. CAN: varaen
ställa den plattformmedlem måste bakomöppen. En somny upp

invalarbetsformer. böroch OASOAS antagit Dessutomacceptera av
enhälligt.medlemmar skenya

invals-blir ideell förening bör någon formOm OASRepr. RPS: aven
2/3 börTotal enighet inte nödvändig minstförfarande tillämpas. är men

ställerför bli medlem börför inval. Kravetrösta att attett uppvara man
finansieringberedd stå för vissbakom plattformen och antingenär att

bidrag arbete.eller på i OASsättannat

Fråga Finansiering/avtal5.

finansieringenhurHar inga synpunkter påRepr. Folkhälsoinstitutet:
och finansi-bör flera ställerkansliet ska lösas det uppvara somav men

fall.fall tillfinansiera kan variera frånOAS aktiviteter. Sättet atterar
regionalafinansiera dethar bidragit till opinionsinsatsenFHI attgenom

ochkunskaperkan bidra medarbetet. har fungerat bra. FHIDet även
kan delta arbetet.ipersoner som

finansieringenbör ha huvudansvaret förStatenRepr. Vägverket: av
frågaavgörandefrån Vägverkets sida det inte någonkansliet ärmen
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kansliet finansieras eller och branschenstaten statenom av av gemen-
Däremot det viktigt de olika informationsinsatsemasamt. finansi-är att

Huvudfinansiärer för de olika aktiviteterna bör degemensamt.eras vara
intresserade Vägverket kanär bidra medattsom agera.av pengar men

med kan bli aktuellt.även annat som

Repr. Alkoholinspektionen: Finansieringsfrågan det proble-är stora
Det enklare vi kunde lösa finansieringenmet. på sättvore om samma

gjort i Kanada. Inom alkoholnäringen finns det endast någrasom man
få bolag har möjlighet bidra med några Detatt störresom summor.
finns dessutom bolag där de utländska intressema svårtDetär ärstora.
för företag med utländska förstå varför de, kanägare inteatt som an-

överhuvudtaget i svenska dagspress, skall bidra informa-tillnonsera
tionskampanjer svartsprit. Finansieringen basorganisationenmot av
måste löst framtidai OAS. Det troligaste måsteett är att statenvara
bidra med betydligt baskostnadema. Därutöverän måste hittamer man
någon stabil finansiering de projekt OAS ska bedriva.mer av som

Repr. CAN: Ser inte finansieringen kansliet någon avgörandeav som
fråga. Om bär kanslikostnaden så kan övriga medel läggas påstaten
alkoholinformation. det gällerNär OAS informationsinsatser bör prin-
cipen 50-50 gälla för OAS aktiviteter. Vissa från principenavstegegna
kan bli nödvändiga undantagvarje måste alterna-Ettprövasmen noga.
tiv principen förinte gäller varje enskildär aktivitet föratt OASutan

aktiviteter under viss period. CAN kan bidra medintesammantagna en
förstai hand med arbetstid, erfarenheter, kunskap ochutan nät-pengar

förverk bidra genomförandettill vissa aktiviteter, sprida materialatt av
och eventuellt visst för utvärderingen OAS insatser.ta ansvar av

Repr. kanRPS inte bidra till finansieringOAS del måsteutan statens
gå via regeringskansliets anslag. kansliOAS bör finansieras bådeav

och bransch 50-50. Det viktig princip detstat för markeraär atten
för OAS. OAS aktiviteter bör finansierasansvaretgemensamma egna

via budgetårsvis. OAS styrelse beslutaravsättspotten gemensam som
"pottens" storlek dessoch användning. verksamhetsplanEn börom om

finnas för varj budgetårs aktiviteter.e

Fråga OAS ledning

Repr. Folkhälsoinstitutet OAS bör ha litet kansli, vilkenett oavsett:
Organisationsform väljs. Den bör ledas förtro-ärsom av en person som

med svensk alkoholpolitik och ha alla medlemmars förtroende. Igen
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styrelse eller i delegationens alla haden organisationens bör ennya
led-för tidigt uttala kansli ochdet sigI övrigt är attrepresentant. om

and-konkreta projekt kan med fördel sökaning från FHI:s sida. OASI
utanför OAS.samarbetspartnersra

åsikterVägverkets sida har bestämdaFrån ingaRepr. Vägverket: man
viktigt arbetarbemanning Det dekansliets är attm.m. personer somom

breddenlegitimitet. bör helatrovärdiga och OAS Deär representerager
fungera båda" världama.samarbetet och kunna iav

statligOAS bör ha ordförandeAlkoholinspektionen:Repr. nog en
vidstatlig tjänsteman, statssekreteraren So-delegation är t.ex.som en

finansie-bör för huvuddelenEftersom ståcialdepartementet. staten av
beslutkan ekonomiskaordförandenringen bör tavara en person som

förbör finnas chefstjänstemanhar politisk auktoritet. Detoch ensom
arbetande arbetsutskott. Ordföranden ioch eventuelltkansliet ett ar-

fördel kunna väljas frånskulle med alkoholnäringen.betsutskottet

litet kansli. Kansliet bör ledasOAS bör haRepr. CAN: ett per-av en
samordna medlemmar. Detbåde entusiasmera och OASkansomson

vad platt-har djup medvetenhetbör drivande person som en omvara en
området. bedriverformen och hängiven När OASinnebär störreär

arbetakan OASprojektledare anställas. övrigtprojekt bör Iexterna
i dag. Enoch ledningsorganisationvidare med liknande arbets- som

uppgifttilltillsätter harstyrelse/delegation attstyrgrupper .somsom
leda enskilda projekt.

chefhaha kansli. Kansliet måsteOAS måsteRPS:Repr. ett eget en
för-har medlemmarsdriftig, kreativ och samtligaallmäntär somsom

Ordförandenegenskap social kompetens.mycket viktigtroende. En är
idagdet önskvärt ordförandenstyrelsenbör väljas ärär att sommenav

vissorganisationenSocialdepartementet. Detstatsselcreteraren i enger
tyngd.

opinionsbildningFråga alkoholinformation och7. Vilken typ av
OAS rambör ske inom

ornrå-till deOAS bör hålla sin informationRepr. Folkhälsoinstitutet:
dialogbör fram iAktivitetemaden/frågor alla växaär överens enom.

skaOASde inforrnationsfrågorhittainom för tillsammansOAS att som
ska drivadiskutera vilka frågor OASaktivera sig Man bör även som

driva iskaorganisationerna ingår i OASoch vilka frågor de olika som
harlite för fort ochbeslutsprocessen gåttIbland harregi. manegen
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kanske förlitat försig mycket reklambyrån.på Inom finnasOAS bör en
öppenhet och medlemmarna bör fåstor med diskussioneni ochvara

planeringen inforrnationsinsatsema. OAS bör inte utvecklas till attav
fungera remissinstans" eller få konkurrerande roll till desom en orga-
nisationer ingår. Gränsdragningen Folkhälsoinstitutet vik-mot ärsom
tig.

Repr. Vägverket: viktigt hållaDet särintressen utanförär OAS.att
Sådana kommer alltid finnas. För OAS del gäller det utnyttjaatt att
bredden i samarbetet och hitta de frågor samlar alla. viktigtDet ärsom

få med så många möjligt för uppnå synergieffekter.att attsom

Repr. Alkoholinspektionen: börOAS fortsättningsvis påarbetaäven
liknande kommittén gjort hitintills. Arbetet frånsätt bör utgå densom

slagits fast för arbete.OAS OAS har viktig uppgift ävenram som en
forum för dialog med branschen. Från Alkoholinspektionens sidasom

måttfullhetsbudskapet föravgörande samarbetet skaatt är attanser man
bli framgångsrikt. också viktigDet arbeta alkoholbran-förär att att
schen ska leva under sunda konkurrensvillkor, den ille-motarbetat.ex.
gala hanteringen. aktörernaDe seriösa ska få hjälp de slåsså inte utatt

de oseriösa aktörerna. Det vinner alla på.av

Repr. CAN: OAS bör första hand fungerai komplement till deettsom
i OAS ingående organisationemas/myndighetemas informations-egna
och opinionsarbete. OAS bör avsändaren det naturligtnär är attvara
samverka med andra kan identifiera intressen.när man gemensamma-
T.ex. har OAS viktig roll stå avsändare alla OASiatt ärnären som

både innehåll och målsättning. OAS-samarbetetöverrens Genomom
kan bredarenå någon går harVia OASänut utman om ensam. man
tillgång till fler kanaler. Huvudansvaret för alkoholinfonnation till all-
mänheten bär dock vilket inte innebär det måstestaten, att statenvara

själv driver alla verksamheter.som

Repr. främstaRPS. Vårt intresse OAS bedriver aktivt arbeteär att ett
svartspriten. börDärutöver OAS verka för måttfullare förhåll-mot ett

ningssätt till alkohol. Missbruk alkohol fåroch berusningsdrickandeav
allvarliga konsekvenser på polisens arbete och från polisens sida detär
därför naturligt OAS på olika verkar for minska alkoho-sättatt att att
lens skadeverkningar och därmed indirekt bidrar till brottsbekämpning-

en.
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Fråga Samverkansparter8.

idagharOAS ärsammansättningDenFolkhälsoinstitutet:Repr. som
detochfungerat brahar äropinionsinsatsenSamarbetet inom enbra.

samarbete.för fortsattmöjlig väg

medbrafungeratharOASinomSamarbetetVägverket: nuva-Repr.
allahaslagkraft parterhar attstörresammansättning. Det gettrande

för sig.ochvioch ageratgår änbakom ut ennär varomagerarman
olikadesamordnar parternaseffektivt närblir ocksåArbetet manmer

insatser.

församverkansparternaviktigasteDeAlkoholinspektionen:Repr.
länsstyrelsernaalkoholnäringen,branschenAlkoholinspektionen är

in-frånbravaritdärförharsammansättningOASkommunen.och
sida.spektionens

deibörsamverkansparter settFramtidens stort somCANRepr. vara:
hocbetonatadhakanOASOAS. ettävensamverkar dag inomi mer

ellerfrågorenskildam.f1. imyndigheterorganisationer,medsamarbete
projekt.särskildai

viktigharOAS. Dei dagenssaknasKommunförbundetRPS: enRepr.
brettefterbörOAS ettserveringstillstånd strävagällerroll detnär m.m.

nivå. Dethögsamarbete pådetviktigtockså är ettattsamarbete. Det är
"personligt"inneburitOASmedlemsskapet i ettpositivtvarithar att

intemed accepterats.ochåtagande i ersättareatt

Fråga Förberedelser9.

ochmyndighetstatligFHIFolkhälsoinstitutet: är rege-omRepr. en
be-sådelegationellerföreningingå iskaFHIbeslutarringen att enen

svårigheter.det ingareder

finansieringsamarbetsavtaltecknakan somVägverket menRepr. om
finansiellt åta-flerårigtlovadet svårtmyndigheter ettattandraalla är

budgetårsvis.bestämsAnslaggande. m.m.

harvimyndighet såstatligViAlkoholinspektionen: är en-Repr. en
framtidaingå itillpositivaVi ettbeslut. attregeringens ärföljadast att

branschen.medsamarbetepåbyggerarbeteeftersom vårtOAS
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Repr. CAN: Det CAN styrelseär har beslutaatt:s ettsom eventu-om
ellt medlemskap i framtida OAS. Styrelsenett sammanträder ungefär
fem gånger året.om

Repr. RPS: Från vår sida räcker det troligtvis med sedvanlig bered-en
ning för myndigheten ska kunnaatt beslut.ta

/l/ ffU/jLÅ-m/cøfü /m/m
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