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ANDT-handlingsplan 2017-2018

Populärutgåva

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.

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.

Den lokala ANDT-handlingsplanen tar sin utgångspunkt i regeringens motsvarande åtgärdsprogram.
1. Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska

2. Barn ska skyddas mot skadliga 3. Antalet barn och unga som
effekter orsakade av alkohol,
börjar använda narkotika och
narkotika, dopning eller tobak
dopningsmedel eller debuterar
tidigt med alkohol eller tobak
ska successivt minska

Regelbunden tillsyn av alla butiker som
säljer tobak och folköl. Kommunen ska
använda sig av metoden kontrollköp
(mk, sf).

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

Kommunen ska erbjuda stöd åt
Följa upp och initiera insatser
Avdelningschefer ska årligen inforbarn som lever i familjer med
som stärker den tobaksfria skolti- mera om och vidta de åtgärder som
alkohol– och/eller narkotikamiss- den (buf).
krävs för efterlevnad av beslutet om
bruk (sf).
rökfri arbetstid samt rökfria entréer,
fönster och friskluftsintag (samtliga
förvaltningar).

Skolan ska ha handlingsplan för
misstänkt/upptäckt missbruk av
narkotika hos elev. Handlingsplanen ska vara väl förankrad i verksamheten (buf, sf).

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

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

Regelbunden tillsyn av rökförbud Kommunen ska uppmärksamma
på skolgårdar, förskolegårdar och problemet med langning, främst
fritidshem (mk).
vid s.k. risktillfällen (sf).

Klienter, brukare och elever ska
ges information om tobaksavvänjningsstöd (sf, buf, of, ak).

Kommunen ska arbeta enligt
metoden SMADIT (sf).

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

Riktade kompetenshöjande insatser om ANDT vid behov till
tjänstemän, politiker och föräldrar (sf).

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

Verka för fler rökfria miljöer. I ett Stimulera mötesplatser och uniförsta skede vid lekplatser, skate- versellt föräldrastöd för ökad
park, och perronger (klk, tf).
kompetens kring ANDT (sf).

Informationskampanjer avseende tillgänglighetsbegränsning av droger såsom
cannabis ska genomföras (sf, klk).

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

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

Krav på ANDT-policy för förening- Kommunen ska föregå med gott exar som bedriver barn- och ungempel genom en restriktiv represendomsverksamhet (ff, kf).
tationspolicy (klk).

Arbetet kring alkohol, narkotika, dopning och tobak
ska genomsyras av ett jämställdhets– och jämlikhetsperspektiv samt barnets perspektiv. Viktigt är
att även socioekonomisk status ska beaktas.

Relaterat dokument: ANDT-strategi med handlingsplan.
Frågor? Drog– och brottsförebyggande samordnare 0451-26 74 60, Folkhälsostrateg 0451-26 81 81

