Bilaga 1
Populärutgåva

ANDT-handlingsplan 2015-2016
Alkohol-, Narkotika-, Dopnings- och Tobaksförebyggande arbete i Hässleholms kommun
I Hässleholms kommun ska
ingen under 18 år dricka
alkohol.

I Hässleholms kommun
har vi nolltolerans mot
narkotika.

1. Tillgång till narkotika, dopnings2. Barn ska skyddas mot
medel, alkohol och tobak ska minska skadliga effekter orsakade
av alkohol, narkotika, dopning eller tobak

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

I Hässleholms kommun ska
alla träningsanläggningar
vara dopningsfria.

I Hässleholms kommun ska ingen
under 18 år bruka tobak och alla
barn ska ha rätt till en rökfri miljö.

4. Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk
eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller
tobak ska successivt minska

5. Personer med
missbruk eller beroende ska ha ökad
tillgänglighet till
vård och stöd av
god kvalitet

6. Antalet döda och
skadade på grund av sitt
eget eller andras bruk
av alkohol, narkotika,
dopningsmedel eller
tobak ska minska

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

Kommunen ska undersöka möjligheten/
kostnaden för att vid
inköp av nya tjänstebilar
se till att dessa är utrustade med alkolås (klk)

Aktiv omvärldsbevakning inom ANDTområdet för de frågor
som resp. verksamhet
berörs av (samtliga
förvaltningar)

Regelbunden tillsyn av alla butiker
som säljer tobak och folköl (mk, sf)

Kommunen ska

Följa upp och initiera insatser
som stärker den tobaksfria
erbjuda stöd åt barn som
lever i familjer med alkohol– skoltiden (buf)
och/eller narkotikamissbruk
(sf)

Avdelningschefer ska följa upp
och vidta de åtgärder som krävs
för efterlevnad av beslutet om
rökfri arbetstid (samtliga förvaltningar)

Skolan ska ha handlingsplan för misstänkt/upptäckt missbruk av narkotika
hos elev (buf, sf)

Utbildningen Ansvarsfull Alkoholservering ska erbjudas lokala krögare en
gång/år (sf)

Regelbunden tillsyn av rökförbud på skolgårdar (mk)

Varannan Vatten ska vara en
återkommande kampanj under
särskilda evenemang i kommunen (sf)

Klienter, brukare och Kommunen ska arbeta
elever ska ges inenligt metoden SMADIT
formation om to(sf)
baksavvänjningsstöd
(sf, of, ak)

Kommunen ska bedriva antidopningsarbete genom modellen Ren Träning.
Samtliga kommunala gym ska föregå
med gott exempel och vara diplomerade enligt modellen (sf, ff)

Riktade kompetenshöjande Krav på ANDT-policy för före- Kommunen ska föregå med gott
insatser om ANDT vid behov ningar som bedriver barn- och exempel genom en restriktiv
till tjänstemän som möter
ungdomsverksamhet (ff, kf)
representationspolicy (klk)
barn och ungdomar (sf)

Kommunen ska verka för minskad
narkotikatillgång på krogen genom
modellen Krogar mot Knark (sf)

Verka för fler rökfria miljöer.
I ett första skede vid lekplatser, skatepark, och perronger (klk, tf)

Kommunen ska uppmärksamma problemet med langning, främst vid s.k. risktillfällen. T.ex. genom kampanjen
Tänk Om (sf)

Stimulera mötesplatser och
universellt föräldrastöd för
ökad kompetens kring ANDT
(sf)
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