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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2016/255

§ 126 Översyn och samordning av
antidrogpolicy för Höörs kommun, ANDT
(Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
ANDT-riktlinjer och handlingsplan fastställs, bilaga § 126. Handlingsplanen ska
genomföras inom ram.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet för förtydligande av finansieringen.
Strategier och arbetssätt som verksamheterna arbetar med för att uppnå
ovanstående mål:
Följande punkter i planen är inte förenade med kostnader:
- Arbeta för att skapa en stödjande och hälsofrämjande miljö där barn, ungdomar och
personal ska trivas, må bra och utvecklas, detta genom att visa varandra förtroende,
respekt och tillit genom att arbeta jagstärkande.
- Skolan- och fritidsgårdarnas område är en rökfri zon. Detta innebär att rökning är
förbjuden för både ungdomar och vuxna. För ungdomar under 18 år är det dessutom en
helt nikotinfri zon.
- Det är vidare förbjudet att vara påverkad av, förtära eller förvara alkohol eller droger
inom skol- och fritidsgårdsområdet.
- Fritidsgårdarnas personal informerar kontinuerligt på fritidsgårdarna kring ANDTuppdraget.
- Lärarna ska ge ANDT-information till samtliga elever i No och idrottsundervisningen.
- Undervisningen i årskurs 6-9 utefter Skolverkets information kring skolans ANDTuppdrag.
- Skolsköterskan erbjuder hälsosamtal till samtliga elever enligt basprogrammet inom
skolhälsovården som inkluderar frågor kring ANDT.
- I undervisningen ska eleverna utveckla sin förmåga att kritiskt granska beroendeproblematiken samt reflektera över sin inställning till ANDT-preparat. Detta i samråd med
elevhälsan.
- Elevskåpen är skolans egendom och är inte skyddat från insyn av skolledningen.
Vid misstanke av att det finns narkotiska preparat på skolan kan polis med narkotikahund
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söka på skolan. Rektor kontaktar polisen.
- Fritidsgårdarnas personal informerar kontinuerligt på fritidsgårdarna kring ANDTuppdraget.
- All personal i Höörs kommun är skyldig att agera enligt handlingsplanen.
Följande punkter i planen är förenade med kostnader:
Det främjande och förebyggande arbetet ska genomsyra verksamheternas vardag
genom ett aktivt arbete såsom tjej- och killgrupper, Friends och kamratstödjare, åk
7 lära känna läger, högstadiet SMART-ungdom och föräldrautbildning.
SN: Extra personaltimmar vid föräldrautbildning som ofta är på obekväm arbetstid.
BUN: I samband med att någon personal utför arbetsuppgifter utöver ordinarie uppdrag
så medför det kostnad såsom i åk 7 läger, SMART-ungdom och föräldrautbildning.
KFN: Ingen kostnad
Personal ska erbjudas årligen kompetensutveckling kring ANDT, av respektive
sektor.
SN: Kostar personaltimmar på obekväm arbetstid.
BUN: Om det planeras in i kompetensutvecklingsinsatser behöver det inte bli några extra
kostnader men det kan innebära att annan fortbildning åsidosätts.
KFN: Ingen kostnad, kan klaras inom befintlig kompetensbudget.
Årlig ANDT-information ska erbjudas vårdnadshavare med ungdomar i årskurs 6-9.
Ansvarig är personal från skola, socialtjänsten och kultur och fritid.
SN: Extra personaltimmar vid föräldrautbildning som ofta är på obekväm arbetstid.
BUN: I samband med att någon personal utför arbetsuppgifter utöver ordinarie uppdrag
så medför det kostnad.
KFN: Ingen kostnad, ska klaras av inom budget
Höörs kommun kan erbjuda vårdnadshavare familjerådslag eller föräldrarådslag vid
oro kring en elev eller ungdom.
SN: Har en budget för familjerådslag/föräldrarådslag på ca 400 000 kr/år, som används
när socialtjänstpersonal initierat ett rådslag. Familjerådslag/föräldrarådslag som initieras
av skola eller kultur- och fritid ryms inte i denna budget. De samordnare som används av
social sektor är utbildade och får regelbunden handledning i metoden. Dessa samordnare
kan också användas av övriga sektorer, som då betalar deras lön.
BUN: Personalens extra arbetstid samt samordnarens tid i samband med
föräldrarådslaget.
KFN: Saknas i nuvarande budget. Måste ändå lösas när behovet uppstår.
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Yrkanden
Hanna Ershytt (C) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
1. ANDT-plan, reviderad.docx (reviderad efter KS)
2. Tjänsteskrivelse
3. Tjänsteskrivelse ANDT-kostander.docx
4. Analys av ANDT-planens kostnadsdrivande delar.docx.pdf
5. Plan för handling: Barn och unga” (KSF 2016/359)
6. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-05-22 (2017-05-22 KSAU §187).doc
7. Kommunstyrelsen 2016-08-15 (2016-08-15 KS §152).doc
8. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2006-03-15 § 36, ”Kommunstyrelsens
handlingsplan för det drogförebyggande arbetet”
9. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2004-08-25, Tobaks, alkohol- och drogpolicy
för Höörs kommun
10. Kommunstyrelsen 2017-09-11 (2017-09-11 KS §234).doc
11. Information om ANDT 170912.pptx (bildspel som visades för KS)
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

