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Fråga 1)  Hänvisar socialtjänsten inom er kommun till någon typ av stödverksamhet för barn och unga  
 (upp till 18 år) i familjer med missbruksproblem (oavsett i vems regi den bedrivs)? 

 ❑   Ja ❑   Nej —> gå vidare till fråga 6    
Kommentar:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Fråga 2)  I vems regi bedrivs den stödverksamhet kommunen hänvisar till? 

 ❑  Kommunens egen ❑  Annan kommun ❑  Privat företag ❑  Ideell organisation 

 Annan/kommentar:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Fråga 3)  Vilken typ av stödverksamhet erbjöds under 2022 till barn och unga i familj med missbruksproblem?  
  Vid fler än en verksamhet: rangordna max tre av de vanligaste (1=vanligast). 

             Stödsamtal   Stödgrupp för barn/unga  Familjeinsatser  

                  Kontaktfamilj/person                      Verksamhet inom elevhälsan      Läger för målgruppen 

Annat/kommentar:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Fråga 4)  Ungefär hur många barn (upp till 18 år) har deltagit i den stödverksamhet som kommunen hänvisat  
 barn/unga i familj med missbruksproblem till under 2022 (det räcker med en uppskattning)? 

                Antal:……………………………(ange i siffror) 

Kommentar:…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
 

Fråga 5)  Hur får ni kontakt med de barn och unga som vill/behöver delta i stödverksamhet?  
     Rangordna max fem av de vanligaste sätten (1=vanligast). 

  Via socialtjänstens verksamhet för vuxna          Via skolan   Via sociala medier 

  Via socialtjänstens verksamhet för barn  Via förskola  Via någon förening  

  Via någon av regionens verksamheter                  Genom att barnen själva söker stöd  

  Via polisen       Genom att enskilda vuxna söker stöd för barnen 
         
Annat sätt/kommentar:…………………………………………………………………………………………………….…………………………. 
 

Fråga 6)  Har det skett några förändringar i stödverksamheten under 2022? 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………. 

Fråga 7)  Vilka tre åtgärder anser du är viktigast för att utveckla stödet till barn och unga i familjer med 
 missbruksproblem? Rangordna max tre av åtgärderna. 1=viktigast 

  Politiska prioriteringar  Ökat samarbete mellan olika kommunala instanser 

  Mer ekonomiska resurser                                          Ökad informationsspridning 

  Fler utbildade stödgruppsledare                                Erbjuda annan typ av verksamhet 
 

Annat sätt/kommentar:………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Uppgiftslämnare (v.v. texta tydligt):         Tack för din medverkan!  

Namn:____________________________________________________________________________________ 

Kommun:__________________________________________________________________________________  

E-post:____________________________________________________________________________________ 

Telefonnummer:____________________________________________________________________________ 
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