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Bakgrund 
En ny nationell alkohol, narkotika, dopning, tobak (ANDT) -strategi gäller för åren 2016 -

2020, den bygger vidare på den tidigare strategin för åren 2011- 2015. Det övergripande 

målet i ANDT-strategin är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade 

medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk. Målet 

innebär: 

• en nolltolerans mot narkotika och dopning 

• att minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak 

• att förhindra all skadlig alkoholkonsumtion bland annat genom att minska 

konsumtionen och skadliga dryckesvanor . 

• 
Grunden för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är att skydda barn och unga mot 

eget och andras skadliga bruk. ANDT-arbetet ska bidra till att sluta påverkbara hälsoklyftor. 

Det innebär att jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet ska uppmärksammas i ANDT

arbetet på alla nivåer. 

Länsstyrelsen har ett regionalt uppdrag att samordna alkohol, narkotika, dopning, tobak och 

spel (ANDTS)-arbetet i länet. Kommunen har, genom förändring av socialtjänstlagen, från 

och med 2018-01-01 ansvar att förebygga och motverka missbruk av spel om pengar. Den 

regionala ANDTS-strategin med prioriteringar följer samma struktur som den nationella 

ANDT-strategins sex långsiktiga mål, dessutom har spelområdet lyfts in som ett prioriterat 

utvecklingsområde med anledning av ändrad lagstiftning. Syftet med den regionala strategin 

är att det ska vara en strategisk utgångspunkt för arbetet på lokal- och regionalnivå samt att 

tydligt sammankoppla arbetet med den nationella ANDT-strategin. 

Kommunfullmäktige Karlsborgs kommun antog 25 mars 2019 Regional strategi för ANDTS 

2018 - 2021 och gav barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt 

socialnämnden i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter som beskriver hur 

respektive nämnd, tillsammans med de andra nämnderna, ska bidra till måluppfyllelsen. 

Brottsförebyggande rådet fick uppdrag att sammanställa en gemensam handlingsplan utifrån 

ovan beskrivna kartläggning, som antas av kommunstyrelsen. 

Kommunen ansvarar för flertalet av de föreslagna insatserna men samverkan med andra 

aktörer och kommuninvånarna är också viktig för att nå målsättningarna. Kommunens 

övergripande arbete för en förbättrad folkhälsa och social hållbarhet är också av vikt för det 

drogförebyggande arbetet eftersom människors levnadsvanor påverkas av livsvillkor som till 

exempel utbildningsnivå, arbetslöshet, ekonomi, sociala nätverk och boende. Ett långsiktigt 

arbete för att förbättra kommuninvånarnas livsvillkor kan således också resultera i goda 

levnadsvanor. För att nå målsättningarna och för att minska skadeverkningarna av tobak, 

alkohol och narkotika i hela befolkningen följer Karlsborgs kommun gällande lagstiftning på 

ANDTS-området. 
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Åtgärder I<.arlsborgs kommun 

Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska. 
Åtgärd 1: Samverkansavtal med polisen som följs upp årligen och justeras efter behov. 

Ansvar: Kommunen och polisen 

När: Löpande 

Åtgärd 2: Föreningar som får bidrag från kultur -och fritidsnämnden ska verka för tobaks-, 

alkohol-, dopning och drogfrihet 

Ansvar: Kultur- och fritidsnämnden 

När: Löpande 

En effektiv och likvärdig tillsyn ska bedrivas av Länsstyrelsen och kommunerna enligt 

alkohol- och tobakslagen. 

Åtgärd: Socialnämnden samt har avtal med Tillståndsenhet i samverkan (TIS) som 

handlägger tillstånd för försäljning av alkohol och tobak samt utför tillsynen. 

Ansvar: Socialförvaltningen 

När: Löpande 

Antalet barn och unga som biiryar använda narkotika, dopningsmedel och 
tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska 
I Handlingsplan för Regional handlingsplan för psykiska hälsa Karlsborgs kommun, 2018 -

2020 beskrivs åtgärder för att kommunen ska kunna erbjuda ett anpassat föräldrastöd under 

hela barnets uppväxt (0 - 18 år), enligt den nationella strategin för föräldrastöd. 

För att ge goda förutsättningar för ett gott vuxenliv bör missbruk uppmärksammas tidigt. 

Det finns samband med individers livsvillkor och sociala sammanhang. Genom uppsökande 

arbete i ungdomsmiljöer, både dag och kvällstid, når kommunen ut bland ungdomar och 

möjlighet finnas att ge råd och stöd individuellt, alternativt hjälpa till rätt instans. Genom den 

uppsökande verksamheten kan information föras in och ut från ungdomsmiljöerna som kan 

användas för utveckling av kommunens verksamhet. Det är också angeläget att hitta 

samverkansformer kring de verksamheter som möter ungdomar för att jobba gemensamt 

med det alkohol-, narkotika-, dopning-, tobak- och spel förebyggande arbetet (.ANDTS). 

Åtgärd 1 och 2 sammanfaller med åtgärder för mål 2:2 i Handlingsplan för Regional 

handlingsplan för psykiska hälsa Karlsborgs kommun, 2018 - 2020 

Åtgärd 1: Undersöka möjligheter till fältverksamhet 

Ansvar: Kultur- och fritidschef 

När: Påbörjat våren 2019 och process pågår hösten 2019. 

Åtgärd 2: tillsätta en tvärsektoriell arbetsgrupp som arbetar kommunövergripande på 

främjande och förebyggande med .ANDTS-frågorna, på uppdrag från exempelvis 

brottsförebyggande rådet och folkhälsorådets beredningsgrupp. 

Ansvar: folkhälsorådets beredningsgrupp 

När: .Arbetsgrupp bildad senast 13 december 2019. 
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Åtgärd 3: Ta fram årshjul för det gemensamma ANDTS-arbetet (exempel årlig 

antilagningskampanj via Länsstyrelsen, information till föräldrar, antirök- och snuskort, 

eventuella temadagar i skolan mm). 

Ansvar: Den tvärsektoriella arbetsgrupp (se ovan) som arbetar främjande och förebyggande 

med .ANDTS-frågor. 

När: Årshjul för det gemensamma .ANDTS-arbetet ska klar senast 30 juni 2020 

Antalet kvinnor och män samt flickor och pqjkar som utvecklar skadligt bruk, 
missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska 
successivt minska 
Socialförvaltningen har tagit fram intern samordnad individuell plan (SIP) och 

socialnämnden har antagit riktlinje för samverkan i socialförvaltningen, april 2019. 

Socialförvaltningen bedömer att fortsatt arbete för att förbättra befintliga samverkansformer 

ska ske. 

Åtgärd: fortsatt arbete för att förbättra befintliga samverkansformer genom vårdsamverkan 

strukturen i Skaraborg genom lokala trepartsgrupper för vuxna samt genom lokala 

samverkansgrupper för barn och unga. Samverkan sker därigenom på lokal ledningsnivå och 

lokal handläggarnivå för att tillvarata de lokala förutsättningar och möta de lokala utmaningar 

som finns i kommunen. 

Ansvar: Lokal koordinator för vårdsamverkan barn och unga samt sammankallande för 

lokala trepartsgruppen (vuxna). 

När Löpande 

Barn- och utbildningsförvaltningens personal kultur och fritid har god kännedom om barns 
levnadsvillkor och kan därför i ett tidigt skede identifiera om ett barn far illa. De har ett 
lagstadgat ansvar att ta kontakt med socialtjänsten när misstanke finns om att ett barn far illa. 

Åtgärd: Rutin för hur skolans respektive fritidsgårdens personal ska agera vid misstanke om 

bruk av tobak, alkohol, narkotika och spel om pengar ska tas fram. 

Ansvar: Rektor vid Carl Johan samt verksamhetschef på fritidsgården. 

När Rutinerna ska vara klara senast 1 augusti 2020. 

Åtgärd: Alkohol- och drogpolicy för anställda i Karlsborgs kommun är antagen 

kommunfullmäktige den 1 november 2018 

Ansvar: Personalchef 

När: Löpnade 

Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska 
utifrån sina fo'rutsättningar och behov ha ö'kad tillgänglighet till vård och stö'd av 
god kvalitet 

Se ovan mål med åtgärder utifrån vårdsamverkan struktur i Skaraborg. 
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Antalet kvinnor och män samt flickor och po;kar som dijr och skadas pga sitt 
eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobaks ska 
minska 

Socialförvaltningen har samt tagit fram riktlinjer våld i nära relation. 

Våld i nära relation är en fråga för hela samhället. 

Åtgärd: Handlingsplan mot våld i nära relationer för Karlsborgs kommun, 2020 - 2022 har 

tagits fram av kommunens samordnare mot våld i nära relationer 

Ansvar: Kommunens samordnare mot våld i nära relationer 

När: Handlingsplan mot våld i nära relationer för Karlsborgs kommun, 2020 - 2022 

planeras antas av kommunstyrelsen under hösten 2019. 

Utvecklingsområde fijr att fiJrel:Jgga och behandla spe/problem 

Kommunen har, genom förändring av socialtjänstlagen, från och med 2018-01 -01 ansvar att 

förebygga och motverka missbruk av spel om pengar. 

Åtgärd: Höja kompetensen hos personal vid individ- och familjeomsorgen. 

Ansvar: Enhetschef vid individ- och familjeomsorgen. 

När: Löpande 

Uppföljning 
Enligt beslut i kommunfullmäktige ansvarar kommunstyrelsen för uppföljningen av 

handlingsplanen och ska vara en del av det årliga mål- och budgetplaneringsarbetet. 


