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Inledning
Kommunen tar i detta program tydlig ställning vad gäller droger på det lokala planet. Programmet ska vara vägledande för nämnder och förvaltningar i verksamhetsplanering och utvecklingsarbeten. Det ska också utgöra ett stöd för skolor, föreningar, arbetsplatser och föräldrar. Alla som lever och/eller arbetar i kommunen ska ha
tillgång till informationen.
Definition
Detta program behandlar ANDT-frågor, vilka innefattar alkohol, narkotika, dopingsmedel och tobak samt andra läkemedel och substanser som används med syfte att
berusa sig. Drogförebyggande arbete avser att arbeta preventivt utifrån ANDT-frågor.
Avgränsning
Detta drogförebyggande program har inte fokus på behandlingar av missbruk, men
delar av tobaksbehandling och agerande vid missbruk kan förekomma. Insatserna
har ett fokus på barn och unga. Det har visat sig att goda uppväxtvillkor för barn och
ungdomar har en stark effekt på hälsotillståndet i befolkningen och en tydlig utjämnande effekt på sociala skillnader i hälsa. Levnadsvanor och beteenden befästs också
till stor del i unga år.
Främja ett förebyggande arbete
Det drogförebyggande arbetet ska utgå från ett brett folkhälsoperspektiv. Avgörande för utformningen av förebyggande åtgärder är att man har kunskap om vilka de
viktigaste risk- och skyddsfaktorerna är för alkohol- och narkotikaproblem, samt hur
riskfaktorerna ska kunna motverkas och skyddsfaktorerna främjas.
I drogpolitikska programmet med tillhörande handlingsplan ska insatser ge lika möjligheter till god hälsa oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning eller ålder.
Detta innebär att insatser ska beakta barnperspektivet, jämställdhetsperspektivet där
jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och
möjligheter inom alla områden i livet. Det ska även identifiera ekonomiskt och socialt
utsatta grupper för att i varje planerad insats ska verka för att skapa en jämlik hälsa.
Insatserna ska även beakta mångfaldsperspektivet för att lyfta fram olikheter i syfte
att stärka hälsan i befolkningen.
Samarbete mellan myndigheter och organisationer
Det drogförebyggande arbetet ställer krav på en välutvecklad kommunal samsyn.
Det ställer också krav på gott samarbete med andra myndigheter och organisationer
såsom polisen, sjukvården, räddningstjänsten, näringslivet och frivilliga organisationer.

Nationella handlingsplaner
Riksdagen antog år 2011 en nationell strategi för ANDT-frågor ”En samlad strategi
för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken”, se prop. 2010/11:47.
Det övergripande målet är:
”Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala
skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk”.
Detta innebär följande:
•
Nolltolerans mot narkotika och dopning
•
Minska tobaksbruket och förhindra att minderåriga börjar använda tobak
•
Förhindra all skadlig alkoholkonsumtion
Den nya nationella strategin har sju prioriterade långsiktiga mål. Dessa mål är ständigt aktuella och har ingen bortre tidsgräns. Till de långsiktiga målen knyts ett antal
prioriterade mål som ska uppnås under strategiperioden. Dessa återfinns i Örkelljunga kommuns handlingsplan för drogförebyggande arbete.
Lokal och regional samordning
Strategin för att nå målen är det förebyggande arbetet genom att ha en effektiv
samordning, både lokalt och regionalt. Minska tillgången och användningen av narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak samt skydda barn mot de skadliga effekterna. Minska andelen människor som hamnar i ett riskbruk, skadar sig eller avlider
på grund av alkohol och andra droger.
Örkelljunga kommuns vision
Örkelljunga kommun arbetar för att medborgarna ska leva och verka i drogfria,
trygga och hälsofrämjande miljöer. Det övergripande målet är att förhindra sociala,
medicinska och ekonomiska skadeverkningar som är drogrelaterade.

Örkelljunga kommuns mål
•
Alkoholdebuten ska skjutas upp till lägst 18 år
•
Nolltolerans mot narkotikaanvändning
•
Nolltolerans mot dopning
•
Nolltolerans mot tobakskonsumtion upp till lägst 18 år

Organisation
För det drogförbyggande arbetet ansvar alla förvaltningar. Förutom det lagstadgade
arbetet ska förvaltningarna även arbeta med ANDT utifrån det drogpolitiska programmet och handlingsplanen. Folkhälsostrategen fungerar som en samordnare och
ger stöd i arbetet.
Folkhälsostrategen har som uppdrag att erbjuda verksamheterna stöd utifrån programmet genom:
•
•
•
•
•
•

Utvärdering av insatser
Uppföljning av det drogpolitiska programmet vart fjärde år
Stöd för implementering av det drogpolitiska programmet och handlingsplanen
Revideringen av det drogpolitiska programmet och handlingsplanen
Stöd för att plocka fram metoder utifrån handlingsplanen
Stöd för att sprida information angående området ANDT
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Det lokala BRÅ fungerar som referensgrupp och folkhälsorådet som styrgrupp.
Indikatorer
Under varje åtgärd finns det uppföljningsindikatorer och denna statistik kommer
ifrån Region Skånes- ”folkhälsorapport”, ”barn och unga”, ”barn och föräldrar”. Statistiken kommer även från lokal brottstatistik och uppgifter från förvaltningarna.
Uppföljning
Det drogpolitiska programmet gäller tillsvidare och ska följas upp och revideras i
början av varje mandatperiod till folkhälsorådet. Uppföljningen och revideringen ansvarar folkhälsostrategen på Kommunledningskontoret för.
Handlingsplanen gäller under ett år och därefter stäms den av med berörda förvaltningar. Eventuellt ändringar görs mellan förvaltningen och folkhälsostrategen. Ändringarna rapporteras till Folkhälsorådet. Detta för att handlingsplanen ska fungera i
det klimat som finns i Örkelljunga kommun.
Handlingsplan
Örkelljunga kommuns handlingsplan utgår från det nationella åtgärdsprogrammet
för ANDT och de sju målområden.
Handlingsplanen för Örkelljunga kommuns förebyggande arbete finns på nästa sida.

1. Brottsförebyggande rådet.

Utbildningsnämnden genom
Utbildningsförvaltningen.

Har hälsosamtalen genomförts.

Utbildning av "ansvarsfull
alkoholservering" ska erbjudas till
lokala krögare en gång per år.

KS genom tillsynsenheten i
Ängelholm.

Hur många erbjudanden har
gjorts, hur många deltog och från
vilka krogar.

Örkelljunga kommun ska aktivt
samverka med polis och andra
berörda för att minska tillgången
till narkotika.

KS genom BRÅ.

Samverkansavtalet,
medborgardialog från polisen.

Aktivitet

Ansvarig

Indikator

Aktivitet

Ansvarig

Indikator

KS genom KLK.

Hur många tillfällen har Tänk Om.

Krav att föreningar ska en Drogpolicy för att få söka
föreningsbidrag.
Kultur- och fritidsnämnden genom Kultur- och
fritidsförvaltningen.
Har alla som fått bidrag en policy, hur efterföljs
policyn i föreningarna.

Ansvarig

Indikator

Aktivitet

Indikator

Ansvarig

Örkelljunga kommun arbetar med risktillfällen för
konsumtion av alkohol och sprider
drogförebyggande material till vårdnadshavare,
exempelvis genom kampanjen Tänk Om.

Genomfördes det, hur många flaskor gick åt.

KS genom KLK.

Vattenutdelning under Örkelljungadagarna
från kommunen ska vara en återkommande
kampanj.

Kommunen bedriver alkoholfriamötes tillfällen för
ungdomar som stimulerar både socialt och fysiskt.

Kultur- och fritidsnämnden genom Kultur- och
fritidsförvaltningen.
Hur många alkoholfria mötestillfällen har
genomförts.

Antal som röker, antal som har erbjudits att
sluta röka.

Personalutskottet genom personalenheten.

Återkommande uppföljning av att rökfri
arbetstid efterföljs i kommunen.

Alla förvaltningarna.

Kommunens anställda ska i sina
representationer föregå med gott exempel
vid förtäring angående alkohol och tobak.

minska

eller beroende av alkohol,

Sitter skyltar uppe och har tobaksrond genomförts
runt skolan, har Söderåsensmiljöförbund gjort tillsyn
vart 2:a år.

KS och Utbildningsnämnden genom KLK och
Utbildningsförvaltningen.

Ett aktivt arbete med att informera och försvåra
möjligheten till att röka på och runt skolans område.

Utbildningsnämnden genom
Utbildningsförvaltningen.
Har det förmedlats drogförebyggande information på
föräldramötena.

Minst ett föräldramöte per år ska innehålla
drogförebyggande information.

Aktivitet

Skolsköterskorna ska hålla årliga
hälsosamtal med årskurs 4,6 och 8.
I samtalen ska även området tobak tas upp.

Uppskattat behov och antal stöd grupper per
år.

Socialnämnden genom Socialförvaltningen.

KS genom Söderåsens
Miljöförbund.
Antal besök och anmärkningar.

Indikator

Ansvarig

Kommunen ska erbjuda stöd åt barn som
lever i familjer med alkohol eller narkotika
missbruk.

Regelbunden tillsyn av alla butiker
som säljer tobak och folköl.

eller tobak ska successivt

ska successivt minska

Aktivitet

narkotika, dopningsmedel

tobak, narkotika och dopningsmedel

eller debutera tidigt med alkohol

orsakade av alkohol, narkotika,
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Antalet personer som utvecklar
skadligt bruk, missbruk

dopning eller tobak
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och tobak ska minska

börjar använda

mot skadliga effekter

Antalet barn och unga som

Barn ska skyddas

Personer med

Vilka metoder erbjuds.

Utbildningsnämnden och Socialnämnden
genom Utbildningsförvaltningen och
Socialförvaltningen.

Invånare som besöker eller finns inom
Utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen
ska ges information om
tobakavvänjningsmetoder.

Utbildningsnämnden genom
Utbildningsförvaltningen.
Har alla skolor en drogpolicy och handlingsplan,
hur många åtgärder enligt handlingsplanen är
gjorda.

Skolorna ska ha en drogpolicy med
handlingsplan för misstänkt/upptäckt av
missbruk av narkotika och tobak.

stöd av god kvalitet

tillgänglighet till vård och

ska ha ökad

missbruk eller beroende
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Nolltolerans mot dopinganvändning

Örkelljunga kommuns drogpolitiska program utgår från regeringens åtgärdsprogram med sju övergripande målområden

dopningsmedel, alkohol
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Nolltolerans mot tobakskonsumtion upp
till lägst 18 år

Tillgång till narkotika,

1

Nolltolerans mot narkotikaanvändning

Örkelljunga kommuns handlingsplan för det drogförebyggande arbetet

Alkoholdebuten skall skjutas upp till lägst
18 år

Antalet döda och
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tobak ska minska

dopningsmedel eller

andras bruk av alkohol, narkotika,

skadade p.g.a. sitt eget eller

7
En folkhälsobaserad och

KS och Utbildningsnämnden genom KLK
och Utbildningsförvaltningen.
Deltog kommunen.

Kommunen deltar med berörda skolor i
folkhälsoenkäten barn och unga när den
genomförs.

Deltagande i ANDT-nätverk.

KS genom KLK.

Folkhälsostrategen har en aktiv
omvärldsbevakning inom området och
sprider relevant information till berörda
verksamheter.

Alla verksamheter.

Alla verksamheter som berörs av det
drogförebyggande arbetet har en
omvärldsbevakning inom ANDT-området.

EU och internationellt

restriktiv syn på ANDT inom

Ta kontakt med några av dem som finns nertill om du är orolig eller har frågor.
De erbjuder information, stöd och råd.
Ring kommunens växel 0435-550 00, och begär följande:
Fältsekreterare
ger stöd till ungdomar som får problem i form av kriminalitet, missbruk och
annat nedbrytande beteende och hjälper till med att förebygga dessa problem.
Fältfritidsledaren
verkar bland barn och ungdomar för positiva fritids- och levnadsvanor.
Kurator
verkar förebyggande och rådgivande för barn, ungdomar och föräldrar.
Skolsköterska
verkar hälsofrämjande för barn och ungdomar i skolan.
Socialtjänsten
bistår barn och föräldrar med råd, stöd och behandling. Samt ger
information, rådgivning och behandling för missbrukare.
BRIS Vuxentelefon: 077-150 50 50
Rädda Barnens föräldratelefon: 020-786 786

