ANDT-strategi för
Söderhamns kommun
2016 – 2020

ANDT – Alkohol Narkotika Dopning Tobak

Förslag till lokal strategi 2015 – 2019
1. Tillgång till alkohol, narkotika och tobak ska minska
Uppföljning

Pågår/Ny/
Ingen insats

Insatser

Ansvarig

Regelbunden samverkan i regionen, landet och
internationellt ( ex. LSTs träffar, ECAD)

Ungdomskoordinator / Socialnämnd

Utveckla informationen om ANDT/Folkhälsofrågor på
kommunens hemsida soderhamn.se

Ungdomskoordinator/Folkhälsostrateg

Kontinuerlig uppdatering
Pågår
av webbplatsen

Utveckla samverkan med ideella organisationer genom
bildandet av ett lokalt ANDT-råd

Undomskoordinator

Gemensamma
aktiviteter

Ny

Samverkansavtal
kommun-polis

Kommunchef/Ansvariga per målområde

Regelbundna
avstämningar

Pågår

Förstärkt ordningshållning i centrum
genom Ventrumvärd/ordningsvakter

Ungdomskoordinator

Återrapportering efter
det 1a halvåret.

Ny

Förstärka myndighetssamverkan
kring Centrumvärden

Ungdomskoordinator

Återrapport efter
projekttiden

Pågår

Pågår

2. Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, doping eller tobak
Insatser

Ansvarig

Uppföljning

Pågår/Ny/
Ingen insats

Erbjuda stöd till föräldrar med missbruksproblematik

Socialtjänsten/BUC/Beroendecenter

Årlig återrapportering

Pågår

Erbjuda stödgruppsverksamhet till barn, tonåringar och
vuxna genom den sk Bilda-blomman

Studieförbundet Bilda i samverkan med BUN, Årlig rapport,
SN, KS
regelbundna träffar

Pågår

Utveckla samverkan med brukarorganisationer i
kommunen

Socialtjänsten

Pågår
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Årlig återrapportering

3. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel
eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska
Insatser
Implementera Cannabisstrategin vad gäller
informationsspridning till föräldrar

Ansvarig

Uppföljning

Ny

BeSmart, Fältare i samverkan

Utbildningsinsatser kring narkotika/drogtecken för personal
Ungdomskoordninator/Fältare
och intresserad allmänhet

Pågår/Ny/
Ingen insats

Fortgående

Pågår

BeSmart i samverkan med Barn- och
utbildningsförvaltningen
Verkstäderna/Kulturskolan/
Tillhandahålla och skapa drogfria mötesplatser/evenemang Komtek/Kultur- och
samhällsutvecklingsförvaltningen
tillsammans med ungdomar

Fortgående

Pågår

Varje skola utarbetar en aktiv ANDT-policy som föräldrar,
elever och personal informeras om

Barn- och utbildningsförvaltningen

Fortgående

Ny

Införande av projekt "Drogfri skola" efter Gävles modell

Socialförvaltningen

Projektutvärdering

Ny

Arbeta nära ungdomar i riskmiljöer/riskhelger. Kontakta
föräldrar, motverka lagning genom ex. kampanjarbete.
Fortsatt arbete med kontraktsmetoden via BeSmart
Erbjuda utbildningsinsatser ex Drogtecken

Fältare & socialförvaltning i samverkan Regelbundna
med Polisen och ideella föreningar.
avstämningar
Kultur- och
smhällsutvecklingsförvaltningen
Årlig återrapport
Ungdomskoordinator/Fältare
Fortgående

Pågår
Pågår

Öka andelen elever som uppger sig ha fått ANTDundervisning i högstadiet/gymnansiet.

Barn- och
utbildningsförvaltningen/Rektor

CAN-undersökningen

NY

Starta arbetet med ”sociala insatsgrupper"

Socialförvaltningen/Polisen

Projektutvärdering

Pågår

Förstärkt arbete genom metoden BeSmart vad gäller
alkohol, tobaks och narkotikaprevention
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Pågår

Pågår

4. Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende
av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska succesivt minska
Insatser
Ansvarig
Tidig upptäckt och åtgärder samverkan och insatser som ex
Socialtjänsten
Drogfri skola.

Uppföljning

5. Personer med missbruk eller beroende ska ha ökad tillgänglighet
till vård och stöd av god kvalitet
Insatser
Fortsatt samverkan mellan socialtjänst och region kring
Beroendecenter. Erbjuda avgiftning, behandling,
anhörigstöd, rådgivning och öppna samtal.

Pågår/Ny/
Ingen insats

Ingen insats

Ansvarig

Uppföljning

Socialtjänsten

Fortgående

6. Antalet döda och skadade på grund av sitt eget eller andras bruk av
alkohol, narkotika, dopingsmedel eller tobak ska minska.

Pågår/Ny/
Ingen insats

Uppföljning

Ingen insats
Pågår/Ny/
Ingen insats

Ansvarig

Uppföljning

Pågår/Ny/
Ingen insats

Kommunstyrelse/Socialnämnd

Ungdomskoordinator

Pågår

Insatser
Ansvarig
Arbetsgrupp för händelseananlys av misstänkta
narkotikarelaterade dödsfall (Socialtjänst, Region Gävleborg
, Polis).
7. En folkhälsobaserad och restriktiv syn på ANDT inom EU och internationellt
Insatser
Aktivt verka för efterlevnaden av FNs narkotikakonvention
genom aktivt deltagande i European Cities agianst drugs
(ECAD).
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