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Drogpolitiskt program för Storfors kommun 2017-2020
Vision
Storfors kommuns vision med det drogpolitiska programmet är att möjliggöra goda
levnadsvanor för alla invånare i kommunen, samt att ge trygga och säkra uppväxtvillkor för
barn och ungdomar i Storfors kommun.

Syfte
Ett heltäckande ANDT-program som involverar alla verksamheter i Storfors kommun.
Programmet ska vara ett levande verktyg för de olika verksamheterna och ska underlätta och
främja samverkan mellan olika aktörer inom det ANDT- förebyggande arbetet.

Bakgrund
Alkoholkonsumtionen och narkotikaanvändningen ökar i Sverige. Konsumtionen av öl, vin
och sprit är idag på den högsta nivå på hundra år. Tillgängligheten är mycket stor vilket
bidrar. En förhöjd alkoholkonsumtion och användning av narkotika och andra droger/
berusningsmedel har en negativ påverkan på samhället och enskilda människors hälsa och
livskvalitet. Konsekvenserna är flera t.ex. trafikolyckor, splittrade familjer, fler utsatta barn,
våld och misshandel. De nationella alkoholvanorna och droganvändning ställer krav på att
finna och utveckla nya metoder och angreppssätt. Det finns idag vetenskapliga belägg för att
ett lokalt förebyggande arbete har mycket god effekt. Därför behöver vi satsa på lokala
insatser och ett fördjupat samarbete mellan olika lokala aktörer.

Beskrivning av arbetssätt
Storfors kommuns drogpolitiska program utgår från de nationella ANDT-målen. De lokalt
prioriterade områdena och handlingsplanen ska vara ett redskap för att nå de förväntade
målen.
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Handlingsplan för Storfors kommuns drogpolitiska program 2017-2020 kopplat till de nationella ANDT-målen.
Nationella mål
Mål 1

Mål 2

Mål 3

Mål 4

Mål 5

Mål 6

Tillgång till alkohol,
narkotika och tobak ska
minska.

Antalet barn och unga
som börjar använda
narkotika dopningsmedel
och tobak eller debuterar
tidigt med alkohol ska
minska succesivt.

Antalet kvinnor och män
samt flickor och pojkar
som utvecklar skadligt
bruk missbrukar eller är
beroende av alkohol,
narkotika dopningsmedel
eller tobak ska successivt
minska.

Kvinnor och män samt
flickor och pojkar med
missbruk eller beroende
ska ha utifrån sina
förutsättningar och behov
ha ökad tillgänglighet till
vård och stöd av god
kvalité.

Antalet kvinnor och män
samt flickor och pojkar
som dör och skadads på
grund av sitt eget eller
andras bruk av alkohol,
narkotika, dopningsmedel
eller tobak ska minska.

En folkhälsobaserad och
restriktiv syn på ANDT
inom EU och
internationellt.

Insatser Storfors kommun
Insatser

Mätmetod (mätning
görs årsvis)

Förväntat resultat

Delta i länssamverkan i
ANDT-frågor.

Antal träffar där
kommunen varit
delaktig.

Antilangningskampanjer.
Drogfria arrangemang
för barn och ungdomar.

Budget

Ansvar

Nationella
mål

Stärka samarbete och
kompetens.

ANDT-samordnaren/
ordförande i skola och
välfärdsutskottet.

1-6

Antal träffar i våra
kommunövergripande
mediesatsningar.

Att ge föräldrar verktyg
för att kunna föra goda
samtal med sina barn.

ANDT-samordnare

1,3

Antal arrangemang
och besökare.

Att antalet besökare ska
öka.

BUS, Kultur och fritid

3

Resultat

2 (5)

Delta i samverkan kring
ANDT-frågor.

Antal träffar där IFO
varit delaktig

Stärka samarbete och
kompetens.

Ryms inom
ordinarie
verksamhet.

IFO

1-6

Personer som är
drabbade av missbruk
ska erbjudas insatser ex.
enskilda samtal,
öppenvård eller
placering.

Antal som fått
erbjudande av insats,
antal som fått insats

Minskat missbruk

Ryms inom
ordinarie
verksamhet.

IFO

4

Föräldrar i kommun ska
vara föredöme för barn
och ungdomar och få
stöd och upplysning i
form utav
föräldragrupper

Antal
informationsmöten
och deltagare

Upplysa och stärka
föräldrars kunskap kring
ANDT

Ryms inom
ordinarie
verksamhet.

IFO/Familjecentralen

1, 2

Uppmärksamma och ge
stöd till barn till
missbrukare ex enskilda
samtal. Samverkan
mellan kommun och
polis.

Antal som fått
erbjudande om stöd,
antal som fått stöd

Ryms inom
ordinarie
verksamhet.

IFO/Skola

1, 3, 4

Föräldrar ska bli
erbjudna stöd kring sitt
barns missbruk.

Antal som fått
erbjudande om stöd,
antal som fått stöd

Öka kunskapen hos
föräldrarna

Ryms inom
ordinarie
verksamhet.

IFO/Skola

2

Hälsosamtal i åk7 och
åk 1 på gymnasiet.

Hälsodatabasen
ELSA

Uppmärksamma risk-, och
missbruk

Medicinska elevhälsan

2-6

Forum för öppna samtal

Enkäter

Goda relationer
Vuxna-elever
Elever-elever

Skolan

2-6

Tobaksfria
skolområden

Policy och tydliga
skyltar

Ingen skall påträffas
rökande inom skolområdet

Skolan

1-6

IDIS

Antal träffar

Tidig upptäckt

Skola/socialtjänst/Polis

1-6
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Samarbete
skola/socialtjänst/Polis
Förebyggande arbete

Rutin för
oroväckande frånvaro

Tidig upptäckt

Skola

2-6

Regelbundna möten
skola-socialtjänst

Antal möten

Tidig upptäckt

Skola/socialtjänst

2-6

Antitobakskampanj

Kontrakt

Förebygga tobaksdebut

Skola

1-6

Tidig upptäckt

Skola

1-6

Förebygga ANDT-debut

Skola

1-6

Diskussioner kring
levnadsvanor vid besök

Tidig upptäckt

Vårdcentralen =VC LiV

3-5

Vid misstankar om drog
problematik görs
anmälan till
socialtjänst.

Tidiga vårdinsatser bättre
resultat.

BMM=
Barnmorskemottagning
BVC=Barnavårdscentralen
VC

4,5

Förbyggande
information vid
inskrivning.

Tidiga vårdinsatser

BMM

4,5

ANDT-gruppen.
Kompetensutveckling
och
samverkanskonferens
1 ggr/år.

Skapar nya arenor för
samverkan.

Folkhälsosamordnaren

1-6

Förebyggande arbete
plan mot diskriminering
och kränkande
behandling
ANDT-undervisning

Lektioner i skolan

35 000 kr
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Prioriterade fokusområden 2017-2020
a) Rökfria Miljöer
b) Tidiga insatser
c) Meningsfull fritid som inkluderar alla

5 (5)

