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Handlingsplan för drogförebyggande arbete i Hjo kommun
Denna handlingsplan bygger på Hjo kommuns Policy för drogförebyggande arbete. Insatserna som
anges här ska bidra till de arbetsområden som identifierats i policyn. Den övergripande målsättningen i det drogförebyggande arbetet är:

Hjo kommun ska vara fritt från narkotika och dopningspreparat med minimala negativa konsekvenser av alkohol- och tobaksbruk.

Arbetsområde: Minska tillgång till narkotika och dopningsmedel, samt alkohol och tobak för minderåriga.
INSATS

ANSVAR

NÄR

Utbilda i ansvarsfull alkoholservering.

Alkoholhandläggare

Löpande

Tillsyn av verksamheter som serverar
alkohol eller säljer tobak.

Alkoholhandläggare

Löpande

Delta i Länsstyrelsens årliga gemensamma insatser mot langning.

Folkhälsostrateg + medlemmar Lilla BRÅ

Löpande, framförallt vid
högriskhelger.

Arbetsområde: Minska antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol.
INSATS

ANSVAR

NÄR

ANDT-information och -dialog på föräldramöte för högstadiet samt presentation av drogvane-undersökningar
(LUPP, Hälsosamtal åk 7, CAN).

Rektor Guldkroksskolan +
Elevhälsa + folkhälsostrateg

En gång per läsår

Revidera, kommunicera och agera efter Handlingsplan mot tobak, alkohol
och droger vid samtliga skolor inom Hjo
kommun.

Elevhälsa, rektorer, all personal på alla skolor

Läsåret 21/22 + löpande

Genomföra gruppverksamhet alkohol
och Tobaksprat med åk 7.

Elevhälsa

En gång per läsår

Delta i CAN-undersökning (nationell
drogvaneundersökning), åk 9.

Rektor Guldkroksskolan +
folkhälsostrateg

Vart tredje år
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INSATS

ANSVAR

NÄR

Ta fram ANDT-riktlinjer som föreningar kan använda sig av.

Fritid + folkhälsostrateg

Under 2021

YAM-utbildning för årskurs 8
(Youth Aware of Mental health).

YAM-instruktörer + folkhälsostrateg

Årligen på HT

Lyfta ANDT-frågor i hälsosamtal.

Skolsköterska

Löpande

Arbetsområde: Minska riskbruk och skadeverkningar, på grund av eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningspreparat eller tobak.
INSATS

ANSVAR

NÄR

Erbjuda stöd (SOTIS) att sluta till de
elever som upptäckts använda tobak.

Skolan (skolsköterska)

Löpande

Erbjuda föräldrastöd till föräldrar
med barn/ungdom som är i riskzonen.

Socialtjänsten

Löpande

Erbjuda stöd till anhöriga till de som
utvecklat skadligt bruk och/eller beroende.

Socialtjänsten

Löpande

Arbetsområde: Tillgängliggöra vård och stöd av god kvalité för den individ
som utvecklat skadligt bruk och/eller beroende.
INSATS

ANSVAR

NÄR

Erbjuda utredning, samverkan med
HoS genom SIP, samverkan med kriminalvård samt behandlingsplan till
de som utvecklat skadligt bruk
och/eller beroende.

Socialtjänsten

Löpande
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Arbetsområde: Samverka med polis, länsstyrelse, region, andra kommuner
och aktörer i det drogförebyggande arbetet.
INSATS

ANSVAR

NÄR

Lyfta ANDT-frågor i lokala BRÅ- och
Lilla BRÅ-möten där olika samverkansaktörer ingår.

Ledamöter i respektive grupp

Löpande

Ta del av i Länsstyrelsens nätverk
kring ANDT-relaterade frågor.

Folkhälsostrateg

Löpande

Via folkhälsonätverket i Skaraborg
dela erfarenheter och information
kring ANDT-relaterade frågor.

Folkhälsostrateg

Löpande

Ha enskilda träffar mellan polis och
socialtjänst på handläggarnivå, samt
samverkan med psykiatri.

Socialtjänsten

Löpande

EST – Effektiv Samordning för
Trygghet.

Säkerhetsstrateg

Löpande

INSATS

ANSVAR

NÄR

Skapa ett ANDT-årshjul för Lilla
BRÅ.

Medlemmar Lilla BRÅ

Under 2021

Tillsyn av rökfria utomhusmiljöer.

Miljösamverkan Östra Skaraborg

Löpande

Övrigt

Uppföljning
Handlingsplanen skall följas upp och revideras årligen, vilket folkhälsostrategen har huvudansvar
för.

