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Ärendebeskrivning
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson har inkommit med förslag till
Alkohol-, Narkotika-, Dopnings-, Tobaks- och Spelpolicy för Ljusnarsbergs
kommun 2019-2021 (ANDTS-policy). Syftet med policyn är att ange riktningen i
kommunens arbete samt utgöra utgångspunkt för förvaltningarnas, nämndernas,
styrelsernas och verksamheternas handlingsplaner och beskriver gemensamma
utgångspunkter och prioriteringar i det ANDTS-förebyggande arbetet i kommunen.
Policyn skall fungera som ett stöd och en vägledning inom kommunens
förvaltningar, nämnder, styrelser och verksamheter för att uppnå det övergripande
målet för Sveriges ANDTS-politik om ett samhälle fritt från narkotika och dopning,
minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat
tobaks bruk.
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar ärendet.
Förslag
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föreslår kommunstyrelsen föreslå
konununfullmäktige besluta anta föreliggande förslag till ANDTS-policy för
2019-2021 samt att Folkhälsoteamet i norra Örebro län ges i uppdrag att samordna
arbetet med framtagande av handlingsplan inom området i samverkan med
samverkansgruppen individ- och familjeomsorgen-skola, vilken är kopplad till
kommunens Brottsförebyggande råd (BRÅ).
Bildnings- och sociala utskottets förslag
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt
föreliggande förslag.
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ANDTS-policy, 2019-2021.
- Alkohol, narkotika, droger, tobak och spel.
Bakgrund
Alkohol, narkotika, dopning och tobak leder till stora skadeverkningar. Kommunen har ett
stort ansvar att utveckla och bedriva ett aktivt förebyggande arbete för att nå det
övergripande målet för Sveriges ANDT-politik - Ett sa111hälle fi'itt /dm narkotika och
dopning, 111inskade 111edicinska och sociala skador orsakade m• alkohol och ett 111i11skat
tobaks bruk.
För att nå det övergripande målet krävs ett fungerande och långsiktigt samarbete mellan
kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis, tillsyn samt
civilsamhälleaktörer vilket denna policy vill ta sikte mot.
Från den I januari 2018 gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och hälso- och
sjukvårdens ansvar avseende missbruk av spel om pengar. Vad gäller socialtjänsten
utvidgas det ansvar som tidigare bara gällt vid missbruk av beroendeframkallande medel
till att även gälla vid spelmissbrnk.

Syfte
Ljusnarsbergs ANDTS-policy anger riktningen i kommunens arbete samt utgör
utgångspunkt för förvaltningen, nämndernas och verksamheternas handlingsplaner och
beskriver gemensamma utgångspunkter och prioriteringar i det ANDT-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 om ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och
sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Förslag
att anta föreslagen ANDTS-policy för 2019-2021.
att Folkhälsoteamet i norra Örebro län ges i uppdrag att samordna arbetet med
framtagande av handlingsplan inom området i samverkan med IFO-skola
samverkansgrupp vilken är kopplat till kommunens Brotts förebyggande råd BRÅ.
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lnledning/ba kgru nd
ANDT är ett samlingsbegrepp för alkohol-, narkotika-, dopning-, 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 toboksbruk.
ö

··~

För att nå det övergripande målet krävs ett fungerande och långsiktigt samarqet.,e melf;;,p kommun,
'f¾,,7;<4};,
skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis, tillsyn samt civflsåmh"lleakj;ö,~r>
•¾Y
vilket denna policy vill ta sikte mot.
Från den 1 januari 2018 gäller nya regler som förtydligar socialtjäns.ttffti'c]l
$. - o,h sjukvårdens
~{'.l,,,
ki
""«' >(;),
ansvar avseende missbruk av spel om pengar. Landsting och k;W)'mune..i;i,l))it,,J:,\},g_eh:i.ensamt ansvar
för missbruks- och beroendevården. Hälso- och sjukvården hå(isedan)idi[pre åilsvar för att behandla
spelberoende, precis som vid andra psykiatriska tillstån~;ffe'r ci~1,~$1i~r sociåJtjänsten så utvidgas det
ansvar som tidigare bara gällt vid missbruk av beroendefi".triil)J}lan~fJr5J-i!!I till att gälla även vid
spel missbruk.
,
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Syfte
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Lj usn ars bergs ANDTS-policy angerr'iktningen"i' ommunens arbete samt utgör utgångspunkt för
,<AV "¼J,ffi:,p0S::,;ph, ~"1ilt,
förvaltningen, nämndernas,:9,cl:i;yerksåmhe\er,ras•handlingsplaner och beskriver gemensamma
utgångspunkter och pri~~,ifing'l?t;t~et AIIJ,~Dförebyggande arbetet i kommunen. Policyn ska fungera
som ett stöd och en vädedning inon1'js_ommunens förvaltningar, nämnder och verksamheter för att
1
uppnå det övergripand~ ffiålift'för Sv~';~es ANDT-politik om ett samhälle fritt från narkotika och
A,:;/r'"1ff':/t
--,t5_%
dopning, minskaäe me · · ·• a.och~ociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.
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Lj usnarsbiti'gs ÄN DTS-po Iicy
!i~t-;. -_,,';?.t21w-,..,:)
Policyn ut\~Nrå~!ae nationella och regionala ANDT-strategierna, med tillägg kring spel om pengar
utifrån soclilj\jänstlagen och hälso- och sjukvårdslagcn. Den regionala ANDT-strategin bygger på hur
ett effektivt,'iångsiktigt och kunskapsbaserat arbete bör utformas. Innehållet utgör en gemensam
plattform för ANDT-arbetet i Örebro län och underlättar för gemensamt agerande. Länsstyrelsen
ansvarar för att samordna och utveckla ANDT-arbetet i länet samt för den regionala strategin.
Strategin är ett stöd för det lokala AN Dl-arbetets prioriteringar och insatser. (Se bilaga 1/.
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Strategins övergripande mål- och insatsområden
Ljusnarsbergs policy utgår från följande fem övergripande mål med tillhörande insatsområden.

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.
<''¾'!i};;.~
,
4. Ungdomar och vuxna med missbruk eller beroende ska utifrån sina föcutsättnlngar
och
+'-,,y,.
...,,,,
behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
.
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5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör eller skJdas på'~run°ir'äv sitfeget
"'-%&0'iv4W
•,,~y
eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller.toöa
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Ljusnarsbergs kommun ska ha en fortsatt
och lik'l(t'.dig tillsyn som ska vara en
grundbult i det tillgänglighetsbegränsade ANDT-arbetet. '<'
¾{?½,
\t, ,-4,;P.'.ft,,,,,
Kommunen ska genomföra regelbundrijj bch sfruklurE!råde tillsynskontroller för att
'%\.. "<,01-,,
\';:{,
säkerställa att åldersgräns vid fö,Lsäljnin1/Wpprätt1Jålls.
Den strategiska överenskomm;Ttii~'om,s?mv'1kaK
för ökad trygghet samt bekämpning och
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7,i~I otq,t5'bak sk;B minska
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förebyggande av brott ~.eUirn kommLUJ;h">ö:~JJ polis ska utgöra ett verktyg för
tillgänglighetsbegrän~j@e itat$ef];.KpifiqJunen.
WJ"+<>
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r
I Ljusnarsbergs k'Jt';'rnuh'.t~?ns ett lo~)t brottsförebyggande råd där ANDT-arbetet är en
naturlig del i u~ecklingspr'öt,tssen•fried fokus att systematisera och kvalitetssäkra det
brottsförebyggåijje.jlrbetet. \,,

•

Ljusnars,?,tf{~g;~tl~s-~ök~ sar:nverka~ med öv'.iga berörda aktörer, lok~lt och regionalt,
syfte atts\,arka t1JJganghghetsbegransade insatser, oka kompetens och kvalitet, arbetet.
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:f3;Anta1€Vl;>.afrf,åch unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak
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Skoljn kan genom både sitt kunskap- och värderingsuppdrag bidra till ANDTS-prevention.
Kommunen bör verka för att utveckla en samsyn och samverkan för att skolan ska kunna
fungera som en arena för ANDTS förebyggande arbete.
Kommunen ska bedriva effektiv tillsyn för att rökförbudet på skolgårdar efterlevs. Rektorn på
varje skola är ytterst ansvarig för att skolgården är rökfri.
För att stärka föräldrar ska föräldraskapsstöd med fokus på barn och ungas användande,
exponering och ställningstagande kring ANDTS prioriteras på flera olika sätt och via olika
arenor i kommunen.
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.
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•
•

Alla Ideella föreningar och organisationer som mottar ekonomiskt bidrag från kommunen ska
arbeta utifrån den ANDT- policy som finns för föreningar i kommunen.
Fortsatt samverkan med omgivande samhället i form av socialtjänst, polis, skola, fritidsgård
och föreningsliv är viktig då den kan leda till att ungdomar möter ungefär samma attityder till
alkohol och andra droger vilket kan ha ett preventivt syfte.

3. Antalet ungdomar och vuxna som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller
beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt
•.,.,
minska

~,,,k:t,::':~
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I samverkan med träningsanläggningar, övriga kommuner i länet,j~egiö~,:Öre.~Jf fän-!,,9iebro
läns idrottsförbund, polis, Länsstyrelsen ska Ljusnarsbergs kom'.:'.'un,411otv~~yiop9j/ig.
Kommunen ska söka och utveckla samverkan med berörda aktör.er fölatt tic'ligt upptäcka och
ge stöd för att förhindra skadliga och riskabla levnadsva_9off\11a lw,,rar"18t;}Jt,förhindra att
p}:_7
<o,,.x:uL!'H::·-,,,_
-0
individer och närstående skadas. Utsatta grupper ska.safskilt
uiYpfnärksammas.
~~z·,
·?b.\,
·J
Kommunens medarbetarpolicys rörande alkohol, Dfrkotik~/dopn1hg1 _tobak och spel bör
;,,:y
.,,y
.,
kontinuerligt ses över för revidering och utforn;,ping;b, ·•,;~•.
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4. Ungdomar och vuxna med missllrWk ell~r b1roende ska utifrån sina
förutsättningar och behov h.a ökl&~tilgä'~f/rgh;r till vård och stöd av god
.

kvalitet.
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Utveckla en fungeri,\!,dl',;amvefl<äAriJfd berörda aktörer för att barn och unga med ANDTSproblematik up8J~cks så't.i9Igt so~ iöjligt samt att ungdomar får tillgång till rätt stöd och
1
med rätt nivå af:anpassad
b@t;,andling.
Aktörer som bör ingå i samverkan är socialtjänst,
~;;,),
,t,
¼g.
polis, skolJ!;,h,~lso\9.cn'sjukvård'1 form av närvård och psykiatri.

•

Kommur{(~?IZ't~;~,pfr~?~,~f;med riskbruk, missbruk eller beroende insatser utifrån bästa
til~2ng.~Ra''k~~skap,irm'sammanvägs med brukarens erfarenheter och önskemål. 1arbetet
skå~et lihnas'€tt familje- och barnperspektiv.
•.;,,
med är bland annat beroendecentrum vid Region Örebro län
/n-,:,--·-,En
_. ~fkti/Jktqraff«'mverka
..,,,,_,
''?if/\:'.;somha'i'"~n läniövergripande allmänmottagning för individer från 25 år.

\~1::l}Y,ti;,;:z;;,;f"
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.
•
•

Erbjuda stöd till berörda aktörer 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.
Uppmärksamma och erbjuda ändamålsenligt stöd till barn i familjer med missbruk, stödet ska
inriktas och utformas efter barnets behov. Stöd ska även inriktas till familjens- och
vårdnadshavarens behov med barnets bästa i centrum.
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•

Utveckla en webbaserad alkohol-och dragguide med råd, stöd och information om alkohol,
narkotika, dopning, tobak och spel.

•

Ljusnarsbergs kommun ska ingå i SMADIT-samverkan med övriga berörda aktörer i syfte för
att motverka trafikrelaterade skador och dödsfall. SMADIT syftar till att ge vård i samband

•

Kommunen ska söka samverkan med polis och näringsliv för att säkerställa att de regler som
finns för alkoholservering efterföljs och för att minska narkotika, i exempelvis krogmiljö.
Stärka och utveckla samverkan i samband med arrangemang såsom idrotts- och

med polisingripande, (SMADIT=samverkan mot alkohol och droger i trafiken)

•

musikevenemang.
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Källor
En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitiken 2016-2020
https ://www. ri ksd agen .se/sv / dokument-lagar/dokument/skrivelse/ en-sam Iad-strategi -fo r-a lko ho I-narkoti ka- H30386
God och jämlik hälsa - en utvecklad folkhälsopolitik. Proposition 2017/18:249
https ://www. riksdagen. se/sv/ dokument-lagar/doku me nt/pro positi on/god-och-jamli k-ha lsa---e nutveckla d H503249
Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
11,,
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamli~~'lhalso--och""''"
sjukvardslag-201730 sfs-2017-30

' ,1,,

Strategi för ANDT Örebro län 2017-2021
Länsstyrelsen i Örebro län
htt s: www.lansst relsen.se orebro t'anster
arbetet+orebro-la n-2017-2021. htm I
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Soc1altJanstlag (2001-453)
·i;
. •;,~"·· AP
https: //www.riksdagen.se/ sv/ do ku me nt-I agar/ do ku m ent/sv hsk-fo rfattrn ngssa m li ng/socia Itja nstlag2001453 sfs-2001-453
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Bilaga 1
Mål och insatsområden, Strategi för Örebro län 2017-2021
1, TIiigång till alkohol,
narkotika,
dopnlngsmedel qch

tobak ,ska minska.

2. Antalet barn och
unga som börjar

använda narkotika,
dopningsmedel och
tobak eller debuterar
tidigt med alkohol ska
minska.

3. Aiitalet kvinnor och
_män $amt flickor soITI:
~tveC~_lar skadligt bruk,

iTilssbr_uk eller '
beroende· av alkohol,
"narkotlka;dopnlngsmedel eller

tobak ska sutceslvt
minska
------···-----

-

4. Kvinnor och män

S. Anttile_t v_uxna_ oth

samt flickor och pojkar
med missbruk eller
beroende ska utifrån

Ska_ci~s

sina egna

aV _at}ohbl, narkotika, ,

förutsättningar och

dOp.nirigSrnedel ~llei-·
lo~a~ Ska .rrili:,skä

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

Insatsområden
Samordnad, effekt!_v oCh

.Hälsofrämjande sk~·1a Som

likvärdig al_kohol- Och
tob_akstlllsyn

utgår från elevers olika
förutsättningar och behov

Bekämpoinov·illegal .
haridel via dlgltala mE!dter

Förverkligande av rökfria

uPpmä-rksatnma OCh
förebygga ohäha

Kvalitetssäkra och utveckla
vården för ungdomar

popnlngsföiebygga_nde
arbete
-

Samverkan mellan hälsooch sjukvård och
socialtjänst samt med
andra aktörer för en
sammanhållen vård

skolgårdar
Tol;t~ksföreb'(ggande "arbete

Samverkan mellallANDToch _brottsförE!bygg.:inde
arbete

Arbete mot langnfng av
alkohol

b"a~ll som dör elle·r

p' sru~,d ·av

sft_t_ -

eg8_t e_1.1er .a:n~ra~ bruk

uPPMär~3n'lr!J3 ·ash ·EirbJisda ä.n'd.irriålS_enlfgt · '
stö'cl ti•ll-bårti I _fal'nili'!!r ·flled_
mls·Sbruk· ,·

s-~~~-t~g;s;ki ~fo_h.l~~~si:Kti~
_ai-tie_tt fö~_att fT!Ot,v~i-k'a
dödlljhet

Tidlg Upptäck_t
Insatser för personer I
socialt och hälsomässigt
utsatta situationer

Stärka det
narkotikaförebyggande
arbetet

Vård och behandling av
dopning

Utveckla samverkan med
ideburna organisationer
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l~sat~r'för at't_ mOi)erh
irafi'kiela~e,ade Sk"ador OcM

dödsf~II- , -

,,

~i-~;~t:d~-da o,~-~~~dcid~ ·
~å g"ru.nd aVv~ld ska- m!nSka

