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Inledning/bakgrund  
ANDT är ett samlingsbegrepp för alkohol-, narkotika-, dopning-, och tobak och är en del av Sveriges 

åtta målområden inom folkhälsa för att nå det övergripande nationella målet- att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna 

inom en generation (prop. 2017/18:249). Alkohol, narkotika, dopning och tobak leder till stora 

skadeverkningar varav kommunen har ett stort ansvar att utveckla och bedriva ett aktivt 

förebyggande arbete för att nå det övergripande målet för Sveriges ANDT-politik - Ett samhälle fritt 

från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett 

minskat tobaksbruk. 

Socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens har ansvar avseende missbruk av spel om pengar. Region 

och kommuner har ett gemensamt ansvar för missbruks- och beroendevården. Hälso- och sjukvården 

har ansvar för att behandla spelberoende, precis som vid andra psykiatriska tillstånd. När det gäller 

socialtjänsten ansvar är det utvidgat från att endast gälla vid missbruk av beroendeframkallande 

medel till att även gälla vid spelmissbruk.  

För att nå det övergripande nationella målet krävs en fungerande och långsiktig samverkan i och 

mellan verksamheterna i Ljusnarsbergs kommun. Det är av vikt att arbetet med ANDTS sker i och 

mellan skolan och socialtjänsten, samtidigt som det sker med externa aktörer såsom polis, tillsyn och 

civilsamhället. Det är en grundkomponent i denna handlingsplan.   

Preventionstriangeln 
Det är betydelsefullt att de förebyggande insatser som definieras i handlingsplanen innefattar olika 

preventionsnivåer. Universell prevention riktar sig till en hel population, t ex befolkningen i stort 

eller en hel skola. Selektiv prevention riktar sig till subgrupper där risken för att utveckla ett 

problematiskt drogbruk är större än i andra grupper, t ex barn och ungdomar i familjer där 

problematiskt narkotikabruk förekommer. Indikerad prevention riktar sig till högriskindivider som 

har begynnande narkotikaproblem och här eftersträvas större beteendeförändringar eftersom ett 

problematiskt bruk redan är etablerat. 

Handlingsplanen utgör grund för både skolan och socialtjänstens arbete med ANDTS, och därav 

återfinns insatser på alla preventionsnivåer. Socialtjänsten arbetar främst med indikerad prevention 

genom stöd till personer med en redan utvecklad problematik. Socialtjänsten arbetar även med 

selektiv prevention genom stöd till personer som utgör riskgrupper för att drabbas av en problematik 

längre fram. Universell prevention återfinns i skolans vardagliga arbete, exempelvis då arbetet sker i 

hela skolan eller en hel klass.  

Ljusnarsbergs ANDTS-policy 
 

Ljusnarsbergs kommunala policy utgår från den nationella samt den regionala ANDT-strategin, med 

tillägg kring spel om pengar utifrån socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Regeringen 

redogör för en förnyad men fortsatt samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och 

tobakspolitiken för perioden 2016–2020 med det övergripande målet- Ett samhälle fritt från 

narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat 

tobaksbruk. Det övergripande nationella målet har brutits ned till sex stycken mål med tillhörande 

insatsområden, där alla insatser ska genomsyras av ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. 

Grunden för det hälsofrämjande och förebyggande ANDT-arbetet är insatser för att skydda barn och 

unga mot eget och andras skadliga användande av ANDT-preparat. 
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Den regionala ANDT-strategin, Strategin för ANDT Örebro län (2017–2021), bygger på hur ett 

effektivt, långsiktigt och kunskapsbaserat arbete bör utformas. Innehållet utgör en gemensam 

plattform för ANDT-arbetet i Örebro län och underlättar för gemensamt agerande. Strategin är ett 

stöd för det lokala ANDT-arbetets prioriteringar och insatser (Se bilaga 1).  

Ljusnarsbergs kommunala ANDTS-policy anger riktningen för kommunens arbete samt utgör 

utgångspunkt för förvaltningen, nämndernas och verksamheternas handlingsplaner samt beskriver 

gemensamma utgångspunkter och prioriteringar i det ANDTS-förebyggande arbetet i kommunen. 

Policyn ska fungera som ett stöd och en vägledning inom kommunens förvaltningar, nämnder och 

verksamheter för att uppnå det övergripande målet för Sveriges ANDT-politik. 

Handlingsplan ANDTS, skola och socialtjänst 
En gemensam handlingsplan gällande ANDTS har skapats för skola och socialtjänst i Ljusnarsbergs 

kommun. Handlingsplanen utgår från den kommunala policyn, med koppling till den nationella och 

den regionala strategin. Handlingsplanen utgår från de fem övergripande målen som återfinns i de 

tidigare nämnda strategierna. I följande handlingsplan konkretiseras det redan befintliga arbetet, 

utvecklingsmöjligheter samt prioriterade aktiviteter. Utvecklingsmöjligheterna beskriver VAD som 

ska göras medan de prioriterade aktiviteterna beskriver HUR det ska göras. Fokus ämnas att läggas 

på de prioriterade aktiviteterna.   

Syfte med handlingsplanen 
Handlingsplanen anger riktning för socialtjänstens och skolans arbete med ANDTS i Ljusnarsbergs 

kommun. 

Handlingsplanens övergripande mål- och insatsområden 
Handlingsplanen gällande ANDTS för skolan och socialtjänsten utgår från följande fem målområden.  

1. Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska. 

2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel, och tobak eller 

debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.  

3. Antalet ungdomar och vuxna som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av 

alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska succesivt minska.  

4. Ungdomar och vuxna med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och 

behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet. 

5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör eller skadas på grund av sitt eget 

eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska. 

Implementering 
Implementering är ett viktigt steg då konkreta handlingsplaner omsätts i praktiken. Det är viktigt att 

handlingsplanen uppmärksammas och att den blir en del av grunduppdraget. Det är av vikt att 

delarna som berör respektive verksamhet integreras i verksamhetsplaner. Ett exempel är att 

handlingsplanen ska uppmärksammas, återkommande, på bland annat APT. Det är också viktigt att 

handlingsplanen blir ett grunddokument för samverkansmötena som äger rum varannan månad. 

Under dessa möten är det viktigt att framhålla hur olika verksamheter jobbat med planen, hur det 

går, stötta varandra och att ta del av vad andra har gjort. Det handlar om att kunna samverka och ta 

del av varandra i detta implementeringsarbete. Respektive verksamhet ansvarar för att skapa en 

egen implementeringsplan.  
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Uppföljning och utvärdering 
Handlingsplanen ska följas upp i respektive verksamhetsberättelser. Det är verksamheten själv som 
ansvarar för att följa upp arbetet utifrån insatsområden.  
 

1. Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska 

minska 
Befintligt arbete 

- Genomförs föreläsningar gällande ANDTS för elever respektive föräldrar.  

- Socialtjänsten arbetar med SMADIT, Samverkan Mot Alkohol och Droger i Trafiken, 

tillsammans med bland annat polisen.  

- Samverkan genom bland annat regelbundna möten med tema ANDTS.  

Utvecklingsområden 

Ljusnarsbergs kommun ska ha en fortsatt effektiv och likvärdig tillsyn som ska vara en grundbult i det 

tillgänglighetsbegränsade ANDT-arbetet. Det ska bland annat finnas en god samverkan med tillsyn, 

Samhällsbyggnad Bergslagen, för att det tillgänglighetsbaserade arbetet ska bli fördelaktigt.  

Den strategiska överenskommelsen om samverkan för ökad trygghet samt bekämpning och 

förebyggande av brott mellan kommunen och polis ska utgöra ett verktyg för 

tillgänglighetsbegränsade insatser i kommunen. Både socialtjänsten och skolan är viktiga 

komponenter i överenskommelsen, bland annat genom sitt deltagande i den lokala samverkan med 

det lokala BRÅ, Brottsförebyggande rådet. I det brottsförebyggande rådet är ANDTS-arbetet en 

naturlig del i utvecklingsprocessen. Respektive verksamhetschef är deltagande i rådet, och det är 

viktigt att det sker en återkoppling till och från verksamheten. I det tillgänglighetsbaserade arbetet är 

det viktigt med en god samverkan med polis, då polisen arbetar mot kriminella handlingar såsom 

exempelvis försäljning av narkotika.  

Socialtjänsten i Ljusnarsberg arbetar med SMADIT, samverkan mot alkohol och droger i trafiken. 

Grundläggande för arbetet är ett samarbete med polisen. Syftet med arbetet är att kunna erbjuda 

den drabbade personen möjlighet till snabb hjälp. Är barn inblandade eller finns i familjen görs en 

orosanmälan. Det är viktigt att SMADIT utvecklas för att fler ska erbjudas snabb hjälp och därigenom 

motverka upprepande brott i trafiken, och återigen är det viktigt att lyfta en god samverkan med 

polisen. Genom att utveckla arbetet med SMADIT kan en bättre gång för att få in orosanmälningar 

skapas samtidigt som fokus bör läggas på barnen som är involverade. En utvecklingsmöjlighet är att 

koppla på BIM-grupper i detta arbete, att alla involverade erbjuds deltagande i dessa grupper. Detta i 

förlängningen kan leda till att fler barn i familjer med missbruk upptäcks och kan få hjälp.  

Idag finns det regelbundna möten i kommunen med fokus ANDTS. I dessa möten är skolan, förskolan, 

socialtjänst, polis, fritidsgård och vårdcentral deltagande. Fler viktiga aktörer kan adderas om behov 

finns. Både socialtjänsten och skolan ska söka och utveckla samverkan med övriga berörda aktörer, 

lokalt och regionalt, i syfte att stärka tillgänglighetsbegränsade insatser, öka kompetens och kvalitet i 

arbetet. Det är också viktigt att det finns ett samarbete med handlarna i kommunen, bland annat när 

det kommer till arbetet med langning. Det är då viktigt att affärerna är uppmärksammade på 

langningsproblematiken.  

Prioriterade aktiviteter 
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2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, 

dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska 

successivt minska  
Befintligt arbete 

- Skolan arbetar idag med rökfria skolgårdar.  

- Socialtjänsten arbetar med föräldraskapsstöd, exempelvis ABC.  

- Det finns en viss samverkan gällande att minska antalet som använder eller debuterar tidigt 

med ANDTS. Bland annat genom informationskvällar för föräldrar och barn.   

Utvecklingsområden 

Skolan i Ljusnarsbergs kommun arbetar idag med förebyggande insatser gällande ANDTS, bland 

annat genom rökfria skolgårdar. Arbetet är väl integrerat men skulle kunna utvecklas än mer, genom 

exempelvis tobaksfri skoltid. Skolan ska genom både sitt kunskap- och värderingsuppdrag bidra till 

ANDTS-prevention. Därför är det även av vikt att skolans undervisning innefattar områden såsom 

ANDTS. Skolan arbetar bland annat för att skolan ska vara en förebyggande arena för ANDTS-arbetet.  

För att rökförbudet på skolgårdarna ska efterlevas ska effektiv tillsyn bedrivas. Rektorn på varje skola 

är ytterst ansvarig för att skolgården är rökfri. Därför är det viktigt att all personal som arbetar inom 

skolan följer detta och att bra skyltning finns tillgänglig. Rökning är ett fokusområde för skolan och i 

detta arbete finns det flera viktiga parter, bland annat tillsyn och polis.  

Område Insats Hur När Ansvar Delaktiga aktörer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minska 
tillgången till 

ANDTS 
 

 

Informationskvällar 
i skolan ska bli 
återkommande. 

Arbeta för att skapa 
en årlig och 
återkommande 
struktur. Terminsvis 
vid behov.  
Utgå från statistik och 
underlag för att se 
vart insatser behövs 

Årligen, 
alternativt 
terminsvis. 

Skolan Socialtjänsten, 
polisen, 
folkhälsoteamet med 
fler. 

Utveckla arbetet 
för ökad trygghet 
och förebyggande 
av brott. 

Delge och ta emot 
viktig information 
från det lokala BRÅ, 
brottsförebyggande 
rådet.  

I anslutning till 
att de 
kommunala BRÅ-
mötena äger 
rum. 

Respektive 
verksamhetschef. 
Återkopplingen 
ansvarar alla för. 

Polis, vårdcentraler, 
säkerhetssamordnare, 
folkhälsoteamet med 
fler.  

Utveckla 
samverkan med 
tillsyn. 

Arbeta med en 
återkommande 
dialog för att utbyta 
och delge 
information. 

I det dagliga 
arbetet. Dialog 
sker vid behov.  

Ansvar 
socialtjänsten och 
skolan.  

Tillsyn. 

Utveckla 
samverkan med 
berörda aktörer 
gällande ANDTS. 

Etablera en god 
kontakt med andra 
berörda aktörer i 
kommunen. 
Samarbeta med 
andra aktörer när 
tillfälle erbjuds. 

Samverkan ska 
ske i det dagliga 
arbetet.  

Socialtjänsten och 
skolan.  

Samverka med 
polisen, skolan, 
vårdcentraler, 
folkhälsoteamet mer 
fler.  
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För att stärka föräldrar ska föräldraskapsstöd med fokus på barn och ungas användande, exponering 

och ställningstagande kring ANDTS prioriteras på olika sätt och via olika arenor i kommunen. Ett gott 

föräldraskap är den största skyddsfaktorn för barns hälsa. Att det finns en god relation mellan barn 

och föräldrar minskar risken för att barnet utvecklar alkohol- och drogmissbruk, eller att barnet 

börjar röka. En hög konsumtion av substanser hos föräldrar påverkar barnet negativt och det kan 

leda till att det själv utvecklar eget missbruk. Därav är det också viktigt att uppmärksamma barn som 

lever i familjer där det finns missbruk, psykisk sjukdom eller annat och att kommunen då kan erbjuda 

ett bra stöd.  

Både socialtjänsten och skolan ska vara med och utveckla och sprida kunskapsstöd för att stärka 

professioner som möter barn och unga i Ljusnarsbergs kommun. Stor tyngdpunkt ska läggas på ungas 

attityder till ANDTS, där tidig prevention kan leda till att färre testar ANDTS. Där blir skolan en viktig 

aktör då de möter barn och unga varje dag, men även socialtjänsten som även de möter barn och 

unga. Ett exempel på en god samverkan som idag sker är att socialtjänsten en dag i veckan sitter på 

skolan, det för att kunna underlätta för exempelvis orosanmälningar, där ANDTS kan komma in som 

en naturlig del.  

Det är även viktigt att det finns en fortsatt samverkan med omgivande samhället. Bland annat med 

polis, fritidsgård och föreningsliv vilka är viktiga i arbetet för att höja debutålder och att användandet 

ska minska.  

Prioriterade aktiviteter 

Område Insats Hur När Ansvar Delaktiga 
aktörer 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minska antal unga 
som börjar använda 
ANDTS-preparat 
tidigt  

 

Utveckla arbetet med 
rökfria skolgårdar. 

Fortsätta arbetet med 
rökfria skolgårdar. 
vidareutveckla till 
även tobaksfri skoltid. 
Viktigt med rätt 
skyltning på skola och 
skolgård. 

I det dagliga 
arbetet.  
 

Skolan är 
ansvarig.   

 

Informationsspridning 
gällande ANDTS. 

Arbeta med 
informationsspridning 
för att förändra 
ställningstagande. 
Fokus på att förändra 
den liberala attityden 
hos barn och unga.  
Bland annat genom 
föreläsningar och 
informationskvällar. 

I det dagliga 
arbetet.  

Huvudansvar 
ligger hos 
skolan.  

Socialtjänsten är 
en viktig 
deltagande aktör. 
Samverka med 
alla interna och 
externa aktörer.  

Samverka med andra 
aktörer. 

Etablera en god 
kontakt med andra 
berörda aktörer i 
kommunen.  
 
Skolan respektive 
socialtjänsten ska 
delta i ANDTS-
länsdelsnätverk för 
norra länsdelen, 
bland annat för att 
utveckla samverkan 
med de andra 

Samverkan ska 
ske i det dagliga 
arbetet.  
 
 
Deltagande i 
länsdelsnätverken 
sker cirka två 
gånger per 
termin.  

Alla anställda 
inom 
socialtjänsten. 
 
 
Utpekad 
person ska 
delta på 
nätverket.  

Samverka med 
polisen, skolan, 
vårdcentraler, 
folkhälsoteamet 
mer fler.  
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3. Antalet ungdomar och vuxna som utvecklar skadligt bruk, 

missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel 

eller tobak ska successivt minska  
Befintligt arbete 

- Socialtjänstens arbete utgår till stor del från anmälningar som inkommer från andra 

verksamheter. 

- Viss stödverksamhet finns gällande ANDTS, exempelvis BIM-grupper. 

- Driva arbetet med Rinkebymodellen vidare, vilket handlar om att genomföra hembesök till 

nyblivna föräldrar.  

Utvecklingsområden 

Socialtjänsten och skolan ska söka och utveckla samverkan med berörda aktörer för att tidigt 

upptäcka och ge stöd för att förhindra skadliga och riskabla levnadsvanor i alla åldrar för att förhindra 

att individer och närstående skadas gällande ANDTS. Utsatta grupper ska särskilt uppmärksammas. 

Det är då viktigt att både arbeta uppsökande men också att erbjuda det rätta stödet, både på individ- 

och gruppnivå. Bland annat kan det handla om att erbjuda stöd för barn och unga som är i familjer 

med missbruk, där utveckling av BIM-grupper eller annan stödgruppsverksamhet är fördelaktigt. Det 

kan även vara fördelaktigt att etablera verksamhet likt en familjecentral där det erbjuds stöd i 

föräldraskapet, familjesamtal och hälsouppsökande verksamhet. I Ljusnarsberg arbetar socialtjänsten 

med öppenvård, både för vuxna och för unga, och denna verksamhet kan utvecklas. I den öppna 

verksamheten kan även hjälp med spelmissbruk erhållas.  

I Ljusnarsbergs kommun har folkhälsoteamet ansvar för det dopingförebyggande arbetet, genom 

PRODIS och 100 % ren hårdträning. Det är dock viktigt att arbetet utvecklas, i form av en bättre 

dialog med gymmen och anläggningarna samt i förlängningen diplomerade gym. Viktiga aktörer i 

arbetet är skolan, socialtjänsten, folkhälsoteamet, Region Örebro län, Örebro läns idrottsförbund, 

polis och Länsstyrelsen.  

Prioriterade aktiviteter 

kommunerna i norra 
länsdelen.  

Område Insats Hur När Ansvar Delaktiga aktörer 

 
 
 
 
Successivt 
minska 
de barn 
och unga 
som 
utvecklar 
skadligt 

Utveckla det 
dopingförebyggande 
arbetet, 100 % ren 
hårdträning.  

Arbeta med att etablera 100 
% ren hårdträning hos 
gymmen och därigenom 
ställningstagande mot 
dopning.  

En del av det 
ständigt 
pågående 
arbetet. 

Folkhälsoteamet. Deltagande aktörer i 
BRÅ. 

Utveckla samverkan 
med andra berörda 
aktörer gällande 
ANDTS. 

Etablera en god kontakt med 
externa och interna aktörer. 
Samarbeta med 
gemensamma insatser. 

Samverkan 
ska ske i det 
dagliga 
arbetet. 

Alla anställda 
inom 
socialtjänsten och 
skolan. 

Samverka med 
polisen, skolan, 
vårdcentraler, 
folkhälsoteamet mer 
fler.  

Arbeta fram strukturer 
för att minska 

Utveckla en god 
uppsökande/upptäckande 
verksamhet i kommunen. 

En del av det 
dagliga 
arbetet. 

Socialtjänsten har 
det främsta 
ansvaret.  

Det är viktigt att 
skolan är en 
deltagande aktör. 
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4. Ungdomar och vuxna med missbruk eller beroende ska utifrån 

sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och 

stöd av god kvalitet.  
Befintligt arbete 

- Det finns idag viss samverkan med vårdcentraler och psykosocial teamen. Det finns även 

samverkan med Beroendecentrum Region Örebro län.  

- Socialtjänsten arbetar behandlande, med personer som redan har problematik, och för att de 

ska erhålla en god vård.  

Utvecklingsområden 

För att möjliggöra för att alla människor ska ha tillgänglighet samt en god kvalitet på sitt stöd och sin 

vård är det bland annat viktigt att arbeta med den lokala överenskommelsen som finns mellan 

kommunerna och Region Örebro län. Det är även viktigt att det etableras en bredare och mer 

sammanhållen samverkan, att alla samhällsaktörer arbetar tillsammans. Socialtjänsten ska vara 

kärnkomponenten i denna samverkan. Region Örebro län tillsammans med Örebro kommun har 

etablerat en Maria Ungdom, där målet är att erbjuda behandling och stöd till unga i åldrarna 13–25 

år som har alkohol- och/eller drogmissbruk samt för deras familjer och nätverk. Ljusnarsbergs 

kommun kan nyttja denna verksamhet, vilket ökar tillgången och en chans att erbjuda ett bra stöd 

för unga personer med missbruksproblematik. Det är i dagsläget inte möjligt att erbjuda det i den 

egna kommunen.  

Prioriterade aktiviteter  

bruk av 
ANDTS 

utvecklandet av 
skadligt bruk. 

 
Följa utvecklingen av 
familjecentraler för att 
möjliggöra för information 
och stöd.  

Vårdcentraler, polis 
med fler är viktiga 
aktörer. 

Område Insats Hur När Ansvar Delaktiga aktörer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utifrån sina behov 
och förutsättningar 

ha ökad 
tillgänglighet i vård 

och stöd.  

Utveckla BIM-
grupper. Även 
utveckla annan 
stödverksamhet. 

Utveckla 
anhöriggrupper för 
att möta efterfrågade 
behov. 

I det dagliga 
arbetet. 
 

Socialtjänsten 
är ansvarig.  

Skola, socialtjänst, 
vårdcentraler, 
folkhälsoteamet med 
fler.  

Utveckla 
öppenverksamhet.  

Utveckla en tillgänglig 
öppenvård. 
Exempelvis 
familjecentral. 

I det dagliga 
arbetet 

Socialtjänsten 
har 
huvudansvaret.  

I samverkan med bland 
annat skolan, 
vårdcentralerna. Även 
andra aktörer som 
arbetar med ANDTS-
frågor. 

Samverka med 
Beroendecentrum 
(Maria Ungdom), 
Region Örebro län. 

Rådfråga och ta hjälp. 
I samverkan med 
dessa kunna erbjuda 
personer med 
problematik hjälp. 

I det dagliga 
arbetet. 

Socialtjänsten 
och skolan.  

Samverka mellan 
socialtjänst, 
Beroendecentrum, 
Maria Ungdom och även 
vårdcentralerna. 

Använda 
webbsidor för att 
få 

Börja integrera 
webbsidorna i 
arbetet med ANDTS, 

I det dagliga 
arbetet. 

Socialtjänsten www.spelprevention.se 
samt 
www.kunskapsguiden.se 

http://www.spelprevention.se/
http://www.kunskapsguiden.se/
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5. Antalet vuxna och barn som dör eller skadas på grund av sitt 

eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller 

tobak ska minska.  
Befintligt arbete 

- Det finns en etablerad samverkan mellan skola och socialtjänst, samt flera aktörer i 

kommunen. Bland annat finns det samverkan gällande att ta fram en webbaserad alkohol- 

och drogguide. Det finns också en samverkan mellan flera aktörer när det gäller 

riskevenemang såsom skolavslutning, valborg samt musikfestival.   

- Erbjuder behovsbedömt stöd för individer med problematik.  

Utvecklingsområden 

I Ljusnarsbergs kommun ska det erbjudas stöd för att stödja och hjälpa de som har skadats i samband 

med ANDT-problematik samt till barn som lever i familjer med svårigheter orsakat av ANDTS. Bland 

annat kan anhörigstöd utvecklas, vilket till viss del finns idag. Anhörigstöd kan då erbjudas till de 

personer som lever i familjer där det finns ett missbruk, vilket inte finns utvecklat idag. Visst stöd 

erbjuds i kommunen samtidigt som vissa tjänster köps in baserat på kvalitet och efterfrågan. Därför 

är det viktigt att arbeta med en bra samverkan, både intern och extern samverkan. Det är även viktigt 

att det finns en uppsökande verksamhet, bland annat att skolan och socialtjänsten arbetar med det.  

Det är också viktigt att det arbetas med att skapa uppmärksamhet kring medberoende, vilket idag är 

ett relativt dolt problem. BIM-grupperna blir här ett viktigt verktyg men det är viktigt att även arbeta 

med uppmärksamhet genom exempelvis föreläsningar i skolan. Detta leder till att fler blir 

uppmärksammade kring problematiken, och att fler därigenom kan få hjälp.  

Socialtjänsten och skolan är deltagande i framtagandet av en webbaserad alkohol- och drogguide 

som tas fram i samverkan med flera aktörer där folkhälsoteamet är sammankallande. Denna ämnar 

erbjuda digitalt stöd, till anhöriga men även personer som har en problematik. Det guide ska även 

innehålla information, exempelvis gällande skadeverkningar av ANDTS.  

Prioriterade aktiviteter  

kunskapshöjande 
information samt 
tips på hur man 
kan arbeta med 
frågorna. 

med fokus på spel om 
pengar.   

Område Insats Hur När Ansvar Delaktiga aktörer 

 
 
 
 
 
 
 

Utveckla 
anhörigstöd i 
kommunen. 

Tillsammans med 
andra aktörer 
utveckla stöd till 
personer som har en 
person med ANDTS-
problematik i sin 
närhet. 

Påbörja 
arbetet under 
policyperioden 
2019–2021. 
 

Socialtjänsten är 
ansvarig.  

Folkhälsoteamet, 
skolan, kyrkan med 
fler. Kan även ske i 
samverkan med andra 
kommuner i norra 
Örebro län. 
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Antalet som skadas av 
sitt eller andras bruk 

ska minskas  

Utveckla 
anhörigstöd för 
barn och unga. 

Tillsammans med 
andra aktörer 
utveckla stöd till barn 
och unga som har en 
anhörig med ANDTS-
problematik.   

Påbörja 
arbetet under 
policyperioden 
2019–2021. 
 

Socialtjänsten är 
ansvarig.  

Folkhälsoteamet, 
skolan, kyrkan med 
fler. Kan även ske i 
samverkan med andra 
kommuner i norra 
Örebro län. 

Delta i 
framtagandet av 
webbaserad 
alkohol- och 
drogguide. 

Delta på möten 
berörande att ta fram 
en alkohol- och 
drogguide. 

Vid tillfällen då 
mötena äger 
rum. 
 
Den 
webbaserade 
guiden räknas 
lanseras under 
2020. 

Skolan och 
socialtjänsten. 
Folkhälsoteamet 
är 
sammankallande.  

Deltagande i 
processen är polis och 
Samhällsbyggnad 
Bergslagen. 

Arbeta med 
tidig upptäckt. 

Bland annat genom 
att befinna sig där 
drabbade individer 
befinner sig.  
 
Utveckla arbetet med 
fältare genom att 
uppmärksamma och 
se behov i daglig 
verksamhet. 

I det dagliga 
arbetet. 

Socialtjänsten 
och skolan.  

Samverka med skola, 
polis med fler. 
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Bilaga 1  
Mål och insatsområden, Strategi för Örebro län 2017-2021 

  Mål    

1. Tillgång till alkohol, 
narkotika, 
dopningsmedel och 
tobak ska minska. 
 
 
 

 

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

3. Antalet kvinnor och 
män samt flickor som 
utvecklar skadligt bruk, 
missbruk eller 
beroende av alkohol, 
narkotika, 
dopningsmedel eller 
tobak ska succesivt 
minska 

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

5. Antalet vuxna och 
barn som dör eller 
skadas på grund av sitt 
eget eller andras bruk 
av alkohol, narkotika, 
dopningsmedel eller 
tobak ska minska 
 

Insatsområden 
Samordnad, effektiv och 
likvärdig alkohol- och 
tobakstillsyn 
 
Bekämpning av illegal 
handel via digitala medier 
 
Samverkan mellan ANDT- 
och brottsförebyggande 
arbete 

Hälsofrämjande skola som 
utgår från elevers olika 
förutsättningar och behov 
 
Förverkligande av rökfria 
skolgårdar 
 
Arbete mot langning av 
alkohol 
 
Stärka det 
narkotikaförebyggande 
arbetet 
 
Utveckla samverkan med 
idéburna organisationer 

Uppmärksamma och 
förebygga ohälsa 
 
Dopningsförebyggande 
arbete 
 
Tobaksförebyggande arbete 
 
Tidig upptäckt 

Kvalitetssäkra och utveckla 
vården för ungdomar 
 
Samverkan mellan hälso- 
och sjukvård och 
socialtjänst samt med 
andra aktörer för en 
sammanhållen vård 
 
Insatser för personer i 
socialt och hälsomässigt 
utsatta situationer 
 
Vård och behandling av 
dopning 

Uppmärksamma och 
erbjuda ändamålsenligt 
stöd till barn i familjer med 
missbruk 
 
Strategiskt och långsiktigt 
arbete för att motverka 
dödlighet 
 
Insatser för att motverka 
trafikrelaterade skador och 
dödsfall 
 
Antalet döda och skadade 
på grund av våld ska minska 
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Källor 
 
En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitiken 2016-2020 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skrivelse/en-samlad-strategi-for-alkohol--
narkotika-_H30386 
 
God och jämlik hälsa - en utvecklad folkhälsopolitik. Proposition 2017/18:249 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/god-och-jamlik-halsa---en-
utvecklad_H503249 
 
Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-
sjukvardslag-201730_sfs-2017-30 
 
Strategi för ANDT Örebro län 2017-2021. Länsstyrelsen i Örebro län 
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/tjanster/publikationer/2017/regional-strategi-for-andt-
arbetet-i-orebro-lan-2017-2021.html 
 

Socialtjänstlag (2001-453) 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-
2001453_sfs-2001-453 
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