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Handlingsplan ANDT 2019
– samtliga förvaltningar i Sävsjö kommun och primärvården
Handlingsplanen är direkt kopplad till ANDT-planen 2018-2022
(Antagen av Sävsjö kommuns kommunfullmäktige den 22 januari 2018, §7. Antagen av Välfärdsrådet den 29 november 2017)
De insatser och aktiviteter som lyfts här är både sådant som finns och fungerar samt det som inte fungerar så bra eller saknas. Till varje
insats/aktivitet har en grön, gul eller röd prick satts i uppföljningen för att på något sätt visa hur väl den fungerar i nuläget. Utifrån samtliga
insatser/aktiviteter har 5 valts ut som bör prioriteras under år 2019.
Nuläget i kommunen är att det finns en problematik kring missbruk av narkotika bland ungdomar som känns oroande. För att möta detta
behövs insatser som är både hälsofrämjande, förebyggande och mer specifikt riktade mot grupper samt individuella insatser. Nedanstående
prioriterade insatser syftar till att stärka samverkan i ANDT-arbetet och kunna möta problematiken kring missbruk av narkotika.

Prioriterade insatser år 2019
1. Utveckla arbetet med efterföljande av rökfria barn och ungdomsmiljöer.
2. Utveckla arbetet med livsstilsundersökningar bland barn och ungdomar för att identifiera attityd, engagemang och trender där
socioekonomiska förutsättningar, geografi och skolförhållanden jämförs.
3. Utveckla samverkan kring Nationella kampanjer i ANDT-frågor (exempelvis tonårsparlören).
4. Utvidga samverkan SPSF –gruppen (SPSF: skola, polis, social, fritidsgården. Utvidgning vid enstaka tillfällen exempelvis med
alkoholhandläggare, tobakshandläggare.)
5. Förtydliga de snabba kommunikationsöverföringarna mellan olika aktörer när något händer (operativa insatser).
Betydelse av färgerna på prickarna:
Insatsen/aktiviteten fungerar
Insatsen/aktiviteten behöver förbättras
Insatsen/aktiviteten fungerar inte eller finns inte

Beslutad av Välfärdsrådet 20181129

Mål 1 Minskad tillgång
Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.
Insatsområde utifrån Insats/aktivitet på
Beskriv hur insatsen/aktiviteten ska
ANDT-planen
förvaltningsnivå (VAD)
genomföras (HUR)

Arbeta förebyggande och
bibehållande av kunskap om
ansvarsfull alkoholservering

Samordnad, effektiv
och likvärdig alkoholoch tobakstillsyn.

Regelbunden inre och yttre
tillsyn av serveringstillstånd

Effektivt tillsynsarbete.

Erbjuda utbildningen ”Ansvarsfull
alkoholservering” till krögare med
serveringstillstånd och dennes personal.
Samarbete mellan alkoholhandläggare på
höglandet.
Det förebyggande arbetet sker genom
utbildningar, informationsmaterial och
rådgivning till dem som har eller avser att söka
serveringstillstånd samt till dem som bedriver
servering av och detaljhandel med folköl.
Inre tillsyn: följa upp att tillståndshavaren
fortfarande uppfyller lagens krav vad gäller
personlig och ekonomisk lämplighet samt
efterlevnad av alkohollagens övriga
bestämmelser. Hämta in uppgifter från olika
myndigheter som exempelvis skatteverket och
polismyndigheter. Serveringsställen med
tillstånd att servera alkohol ska dessutom
årligen lämna in restaurangrapport över
mängden inköpta och sålda alkoholdrycker.
Yttre tillsyn: Kontrollera att gällande
åldersgränser följs och att verksamheten
bedrivs i överensstämmelse med tillståndet och
följer alkohollagens regler. Tillsynsbesök som
kan vara både oanmälda och i förväg inbokade.
Detta görs en till tre gånger per år hos varje till
tillståndshavare av serveringstillstånd.
Arbeta för att alkoholhandläggare får
information om när större arrangemang och
fester planeras.
Evenemangskalendern – koppling till
alkoholhandläggare.
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Ansvarig (VEM)

Socialförvaltningen
Alkoholhandläggare

Socialförvaltningen
Alkoholhandläggare och
tjänsteman

Serviceförvaltningen:
Enhetschef kultur och fritid
Socialförvaltningen: fältpedagog, alkoholhandläggare. Utvecklingsavdelningen: ansvarig för
evenemangskalendern

Uppföljning
Hur görs uppföljning av
insatsen rent praktiskt
ex hur många har fått
utbildning etc.
Uppföljning görs i
nätverk för
alkoholhandläggare på
Höglandet.

Uppföljning enligt plan.
Tillsynsbesök genomförs
årligen av Länsstyrelsen.

Antal gånger
alkoholhandläggare gör
tillsyn efter tips.

Samordnad, effektiv
och likvärdig alkoholoch tobakstillsyn.

Tillsyn försäljningsställen tobak

Tillsynsbesök tillsammans tobakshandläggare
och alkoholhandläggaren som gör tillsyn
försäljning folköl. Tillsynsprotokoll används.

Myndighetsförvaltningen:
Tobakshandläggare

Kontrollköp tobak

Ungdom som fyllt 18 år följer med
tobakshandläggare och gör kontrollköp av
tobak. Görs minst en gång per år. Information
om kontrollköp skickas till alla försäljningsställe
Tillsyn rökfria skolgårdar som görs i samverkan
mellan ansvariga.

Myndighetsförvaltningen:
Tobakshandläggare

Efterföljande av rökfria barn och
ungdomsmiljöer.

Slumpmässiga frivilliga
drogtester på kommunens
gymnasieskola.

Samverkan mellan
ANDT-förebyggande
och
brottsförebyggande
arbete

Elever slumpas fram av skolhälsovården.
Vårdnadshavare informeras och ger sitt
samtycke, drogtester görs och återkoppling sker
till berörda. Om testen visar positivt kontaktas
kommunens missbruksenhet.

Utvidga samverkan SPSF –
gruppen (SPSF: skola, polis,
social, fritidsgården.

Utvidgning vid enstaka tillfällen exempelvis med
alkoholhandläggare, tobakshandläggare.

Medborgarlöften

Årligen skriv medborgarlöften mellan
kommunen och polisen. Lyfts i Välfärdsrådet.

Identifiera Ungdomsfestplatser
Rapportera spår efter och
förberedelser av ungdomsfester.
Delta i regionala nätverksträffar

Spår från fester i de lokaler och områden vi
sköter rapporteras till fritidsgårdssamordnaren
samt närmaste chef, syftat att omgående föras
vidare till vård och fält-teamet.
Länsstyrelsens spindelklubb, ANDT-samordnare
Länsstyrelsens SMADIT-nätverk
Länsstyrelsens nätverk för alkoholhandläggare
Länsstyrelsens nätverk för tobakshandläggare
Länsstyrelsens nätverk för brottsförebyggande
arbete
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Barn och
utbildningsförvaltningen:
rektorer Serviceförvaltning:
enhetschef kultur och fritid
Socialförvaltning: ANDT
samordnare
Myndighetsförvaltningen:
tobakshandläggare
Barn och
utbildningsförvaltningen:
Skolsköterska i samråd med
rektor

Egna noteringar,
tillsynsprotokoll görs
och skickas ut till de som
kontrollerats.
Egna noteringar

Uppföljande
inspektioner rökfria
skolgårdar, genomgång
med ansvariga

Uppföljning sker i
skolans elevhälsoteam
och ledningsgrupp.

Gruppen träffas
regelbundet idag.

Polisen
Kommunledningskontoret
Kommunchef
Enhetschefer
serviceförvaltningen

Socialförvaltningen:
alkoholhandläggare, ANDTsamordnare, ansvarig för
brottsförebyggande arbete
Myndighetsförvaltningen:
Tobakshandläggare

Men kan utvecklas.
Medborgarlöftena följs
upp kontinuerligt och
presenteras på polisens
webbplats, polisen.se.
Uppföljning sker i samverkansgruppen SPSF
för skola, socialtjänst,
polis och fritid.
Följa kommunens
deltagande

Hundsök efter droger på
kommunens gymnasieskola.

I samarbete med polisen genomförs hundsök i
skolans lokaler.

Barn och
utbildningsförvaltningen:
Rektor

Uppföljning sker i
skolans elevhälsoteam
och ledningsgrupp.

Riktlinjer för studenttiden på
kommunens gymnasieskola.

Skolan tar fram riktlinjer för den sista tiden fram
till studenten utifrån ett ANDT perspektiv.

Barn och
utbildningsförvaltningen:
rektor

Uppföljning sker i
skolans elevhälsoteam
och ledningsgrupp.
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MÅL 2 Senare debutålder
Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.
Insatsområde utifrån
ANDT-planen

En hälsofrämjande skola
utifrån elevers olika
förutsättningar och
behov.

Insats/aktivitet på
förvaltningsnivå (VAD)

Beskriv hur insatsen/aktiviteten ska
genomföras (HUR)

Ansvarig (VEM)

Alla elever arbetar med
värdegrundsfrågor
kontinuerligt under hela
skoltiden i syfte att stärka
självkänsla och förutsättningar
för ett hälsosamt liv.

Barn och utbildningsförvaltningen: rektor

Goda relationer mellan elever,
vårdnadshavare och skolans
personal.

Barn och utbildningsförvaltningen: rektor

Överlämningar för elever med
särskilda behov när eleverna
byter skola eller skolform,
särskilt viktigt mellan 6:an till
7:an och mellan 9:an till
gymnasiet.

Barn och
utbildningsförvaltningen:
rektor

Uppföljning
Årlig uppföljning i skolans
kvalitetsarbete.

Årlig uppföljning av
överlämningar och i
respektive skolas
kvalitetsarbete.
Årlig uppföljning av
överlämningar och i
respektive skolas
kvalitetsarbete.

Hälsosamtal skolsköterskaelev.

Kontinuerligt under skoltiden genomförs
hälsosamtal med eleverna. I förskoleklassen är
även vårdnadshavare med. Signaler om elever i
riskzon fångas upp av skolans elevhälsoteam.

Barn och
utbildningsförvaltningen:
skolsköterska,
verksamhetschef
elevhälsan

Årlig uppföljning på skoloch kommunnivå dels på
skolan och i
förvaltningens
ledningsgrupp samt BUN.

Förebyggande och främjande
hälsoarbete

Förebyggande och främjande hälsoarbete
genom metoden HASP från grundskola till
gymnasiet med start hösten 2018.

Barn och
utbildningsförvaltningen:
skolsköterska och kurator

Årlig uppföljning i skolans
kvalitetsarbete.

Undervisning om ANDT frågor. Detta sker i flera
ämnen och återkommer under elevernas hela
skoltid inom ramen för den ordinarie
undervisningen.
Tobakskontraktet görs med alla elever från
årskurs 6 i grundskolan till år 3 på gymnasiet. I
samband med kontraktsskrivningen förs samtal
kring tobak. Vårdnadshavarna får information.

Barn och
utbildningsförvaltningen:
rektor och lärare

Årlig uppföljning i skolans
kvalitetsarbete.

Barn och
utbildningsförvaltningen:
Skolsköterska, kurator
och lärare

Årlig uppföljning i skolans
kvalitetsarbete samt i
skolans elevhälsoteam.

Öka kunskapen om ANDT hos
elever

Att skolan informerar om
tobak i syfte att fler
barn/ungdomar blir/förblir
tobaksfria människor.
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En hälsofrämjande skola
utifrån elevers olika
förutsättningar och
behov.

Livsstilsundersökningar bland
barn och ungdomar för att
identifiera attityd,
engagemang och trender där
socioekonomiska
förutsättningar, geografi och
skolförhållanden jämförs.

Enkäten: Ung Livsstil
Enkät till alla i åk 5, åk 8 och Gy 2
Enkäten: Folkhälsoenkät UNG
Enkät till åk 9 och åk 2 på gymnasiet
Samla in data
Analysera data
Göra insatser utifrån data och följa upp

Serviceförvaltningen:
enhetschef kultur och
fritid
Socialförvaltningen: ANDT
samordnare
Barn och utbildning:
Utvecklingschef

Barn och
utbildningsförvaltningen:
rektor

Sprida kunskap om ANDT till
föräldrar

Föräldramöten med information kring ANDT
frågor.

Samverkan kring Nationella
kampanjer i ANDT-frågor

Planera och genomföra informationssatsningar
och sprida nationella kampanjer lokalt som rör
ANDT riktade till ungdomar, föräldrar, syskon
och unga vuxna. Exempelvis Tonårparlören och
Dont drink and drive.

ANDT-fria mötesplatser

Kommunägda fritidsgårdar, bibliotek,
rörelseytor för allmänhet och föreningsliv ska
vara fria från alkohol, narkotika, tobak & doping.

Socialförvaltningen:
ANDT-samordnare,
öppenvården
Kommunledningskontoret:
kommunikationschef
Barn och
utbildningsförvaltningen:
rektorer och elevhälsa
Serviceförvaltningen:
enhetschef kultur och
fritid
Serviceförvaltningen:
enhetschef kultur och
fritid

Barn och unga entusiasmeras
till meningsfull fritid genom
föreningar, mötesplatser och
möjlighet att själva förverkliga
sina idéer
Arbeta för att skapa hållbara
relationer med unga.

ANDT-plan är förutsättning för att bidrag ska
utbetalas till föreningar som söker stöd för egen
barn- och ungdomsverksamhet.

Serviceförvaltningen:
enhetschef kultur och
fritid

Fältarbete på skolor under dagtid och under
kvällar/helger där man vet att ungdomar vistas
och där man misstänker att lagning kan

Socialförvaltningen:
fältpedagoger

Effektivt arbete mot
lagning av alkohol och
tobak.
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Följa vad som har gjorts
under året.

Uppföljning sker i
samverkansgruppen SPSF
för skola, socialtjänst,
polis och fritid.

Genomförda
informationssatsningar

Löpande avvikelser och
trender delges vård- och
fältteam. Större händelser
lyfts i SPSF-gruppen
Uppföljning i samband
med årlig registrering och
redovisning av bidrag.

Förhindra lagning.
Effektivt arbete mot
lagning av alkohol och
tobak.

Tidig upptäckt av riskbeteende
hos unga
Förtydliga de snabba
kommunikationsöverföringarna mellan olika
aktörer när något händer
(operativa insatser).

Spridning och tillämpning
av ett kunskapsbaserat
cannabisförebyggande
arbete.

Sprida kunskap om
cannabisförebyggande arbete

förekomma. Närvara vid större arrangemang
och under helger då man av erfarenhet vet att
många unga rör sig ute. Samverkan mellan olika
aktörer för att ha en möjlighet att fånga upp
ungdomar i riskzonen.
Ta fram en plan för hur detta ska genomföras.

Föräldramöten med information kring ANDT
frågor.

Socialförvaltningen:
Öppenvården
Barn och
utbildningsförvaltningen
Serviceförvaltningen:
kultur och fritid
Barn och
utbildningsförvaltningen:
rektor

Uppföljning sker i
samverkansgruppen för
skola, socialtjänst, polis
och fritid.

MÅL 3 Skadligt bruk ska minska
Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak
ska successivt minska.
Insatsområde utifrån
Insats/aktivitet på
Beskriv hur insatsen/aktiviteten
Ansvarig (VEM)
Uppföljning
ANDT-planen
förvaltningsnivå (VAD)
ska genomföras (HUR)

Uppmärksamma och
förebygga ANDTrelaterad ohälsa bland
kvinnor och män samt
flickor och pojkar inom
hälso- och sjukvården,
socialtjänsten och andra
arenor.

I samverkan med andra aktörer
arbeta för att tidigt fånga upp
personer i arbetsliv och personer
som har pension.
Att inom socialförvaltningen alltid
arbeta utifrån barnperspektivet.

Sprida kunskap om spelmissbruk
(problem med spel om pengar)

Genom att ge information till
arbetsgivarorganisationer,
arbetsgivare, SNAB, pensionärsorganisationer, företagshälsan och
primärvården vad för stöd det går att få
när det gäller missbruk, beroende av
substanser och spel.
Fasta rutiner runt och alltid arbeta
utifrån barnperspektivet.
Genom information och tydlighet om
vart individen kan vända sig för att få
stöd.
Ge stöd och hjälp att hantera
missbruket
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Socialförvaltningen:
öppenvården

Antal informationsmöten

Socialförvaltningen: all
personal

Finns och efterlevs fasta
rutiner

Socialförvaltningen:
öppenvård

Antal individer som fått stöd

Sprida kunskap om
dataspelsmissbruk
Fånga upp barn och tonåringar med
fler risk- än skyddsfaktorer
Gruppverksamhet för barn och
tonåringar

Samverkan runt extraordinära
händelser

ANDT-plan föreningslivet
ANDT- förebyggande
arbete inom
motionsidrotten

Genom information och dialog med
föräldrar och barn
Genom kartläggning av handläggare
fånga upp barn/ungdomar med fler risk
än skyddsfaktorer.
Erbjuda gruppverksamheter till barn
och tonåringar.
Erbjuda gruppverksamheter i samverkan med närliggande kommuner.
Ta fram rutin för samverkan för
hjälpinsatser vid extraordinära
händelser t ex personer som finns i
våra verksamheter, exempelvis
familjebadet, biblioteket.
Kunna veta att individen får det stöd
den behöver.
Alla föreningar ska ta fram en egen
ANDT-plan.
Inlämning av antagen ANDT-plan från
föreningar.
Gärna uppmuntrande belöning för
levererande föreningar.

Socialförvaltningen:
öppenvården
Socialförvaltningen:
öppenvården
Socialförvaltningen:
öppenvården

Serviceförvaltningen,
socialförvaltningen, barn
och
utbildningsförvaltningen:
enhetschefer/rektorer
Serviceförvaltningen:
enhetschef kultur och
fritid

Andel föreningar som har
lämnat in en godkänd ANTDplan.

MÅL 4 Ökad tillgänglighet till vård
Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd
av god kvalitet.
Insatsområde utifrån
Insats/aktivitet på
Beskriv hur insatsen/aktiviteten ska
Ansvarig (VEM)
Uppföljning
ANDT-planen
förvaltningsnivå (VAD)
genomföras (HUR)
Insatser för att nå
kvinnor och män samt
flickor och pojkar i en
socialt och hälsomässigt
utsatt situation till följd
av missbruk eller
beroende.

Arbeta för att identifiera våld i nära
relationer.

Evidensbaserade bedömningsinstrument
för att identifiera våld i nära relationer
används alltid rutinmässigt.
Att till barn från 4 år och uppåt använda
Trappanmodellen.
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Socialförvaltningen:
Personal inom de
verksamheter som
möter personer med
missbruk/beroende
eller har andra sociala
problem.

Hur används
bedömningsinstrumentent
och Trappanmodellen

Arbeta utifrån modellen Supported
employment (SE).

Samverkan mellan hälsooch sjukvård och
socialtjänst samt med
andra aktörer för en
sammanhållen vård
utifrån kvinnors och
mäns samt flickors och
pojkars specifika
förutsättningar och
behov.

Samverkan mellan hälsooch sjukvård och
socialtjänst samt med
andra aktörer för en
sammanhållen vård
utifrån kvinnors och
mäns samt flickors och
pojkars specifika
förutsättningar och
behov.

Fungerande samarbete runt personer
med behov av stöd från olika aktörer.

Arbeta för ökad kunskap om
beroendeframkallande och
narkotikaklassade läkemedel
Arbeta för att klienter får ett stöd
som matchar dennes behov.

Tid till psykosociala teamet
Baskurs i riskbruk och missbruk till
personal på VC

Alla patienter frågas om levnadsvanor

Tobaksavvänjare finns

Att genom SE-modellen stödja personer
mellan 19-29 år som har svårigheter att
etablera sig och upprätthålla en
anställning på den öppna
arbetsmarknaden på grund av
funktionshinder, psykisk ohälsa och/eller
missbruk.
Arbeta för en samsyn och en möjlighet
att ta tillvara på varandras kompetens.
Detta för att den enskilde ska få ett stöd
som matchar dennes behov.
Skapa arenor för erfarenhetsutbyte och
spridning av information om sin egen
verksamhet till andra enheter inom
socialförvaltningen men också till andra
aktörer som Region Jönköpings län, polis
och skola.
Gemensamma föreläsningar.
Genom föreläsningar och
informationssatsningar till olika
verksamheter.
Fungerande samverkan.
”Samverk Sävsjö”,
SIP - Samordnad individuell plan
Akuta tider till psykosociala teamet för
bedömningssamtal. Kontakt tas med
vårdcentralen för tidsbokning.
Personal erbjuds kurs i riskbruk och
missbruk. Vårdcentralen har personal
med extra kompetens inom området.
Hälsosamtal för 40-, 50-, 60- och 70åringar. Personal frågar patienter om
deras levnadsvanor även vid andra besök
för att fånga upp de som är i riskzonen.
Tid till tobaksavvänjare finns både på
vårdcentralen samt digitalt via appen Bra
Liv nära.
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Socialförvaltningen:
Personal utbildad i SEmodellen.

Socialförvaltningen
Barn och
utbildningsförvaltningen
i samverkan med
primärvård och
slutenvård

Socialförvaltningen i
samverkan med Region
Jönköpings län
Socialförvaltningen i
samverkan med andra
aktörer exempelvis
primärvården och
slutenvården
Vårdcentralen

Vårdcentralen

Vårdcentralen

Vårdcentralen

Följa gruppen som får stöd
genom SE-modellen

Följa vilka insatser som
gjorts under året.

Antal insatser för
kompetenshöjning för
personal.
Följa SIP och Samverk Sävsjö

Följs upp regelbundet.

MÅL 5 Minskat antal döda och skadade
Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller
tobak ska minska.
Insatsområde utifrån
Insats/aktivitet på
Beskriv hur insatsen/aktiviteten ska
Ansvarig (VEM)
Uppföljning
ANDT-planen
förvaltningsnivå (VAD)
genomföras (HUR)
Uppmärksamma och
erbjuda ändamålsenligt
stöd till flickor och pojkar
som föds med skador till
följd av ANDT eller som
växer upp i familjer med
missbruk eller annan
omsorgssvikt, inklusive
våld, med koppling till
alkohol eller narkotika.

Uppmärksamma och
erbjuda ändamålsenligt
stöd till flickor och pojkar
som föds med skador till
följd av ANDT eller som
växer upp i familjer med
missbruk eller annan
omsorgssvikt, inklusive
våld, med koppling till
alkohol eller narkotika.

Erbjuda föräldrastöd

Utbildning i förstärkt barn- och
föräldraperspektiv för att öka
kunskapen om barn i riskmiljöer och
om vilka tecken man ska
uppmärksamma som kan tyda på att
barn/unga far illa inom verksamheter
så som skola, socialtjänst, föreningar
och idrottsrörelse
samt för att inom dessa
verksamheter tydliggöra/
implementera rutiner för
orosanmälan.
Öka kunskapen om barns
erfarenheter av att vara anhörig och
växa upp i hem med en
missbruksproblematik eller annan
omsorgssvikt.
Tillgängliggöra information för barn
om vart de själva kan vända sig för
att få stöd och hjälp.

Arbeta för att informera om vad
socialförvaltningen kan erbjuda för stöd.
Presentera socialförvaltningens
verksamheter till föräldrar.
Erbjuda föräldrarutbildningsprogram
som Komet - KOmmunikationsMETod
och ABC – alla barn i centrum.
Erbjuda enskilda föräldrastödssamtal.
Närvara vid skolans föräldramöten.
Bjuda in till föräldrarcafé

Socialförvaltningen:
öppenvård i samverkan
med skola

Antal deltagare i
föräldrautbildningarna
Deltagande i föräldramöten

Genomförda föreläsningar,
antal deltagare per
verksamhet
Genom föreläsningar/utbildningar.
Närvara vid föräldramöten.
Samverkan med skola, fritidsgårdar och
föreningsliv.

Kommunikationsinsatser
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Socialförvaltningen, Barn
och
utbildningsförvaltningen
och Serviceförvaltningen

Socialförvaltningen

Anhörigperspektivet
Barnperspektivet

Insatser för att motverka
trafikrelaterade skador
och dödsfall till följd av
alkohol- och
narkotikabruk.

Arbeta utifrån och vara med och
utveckla SMADIT-metoden.

Öka kunskapen om alkohol och trafik

Rutiner för att synliggöra och ge stöd till
anhöriga som har närstående med ett
missbruk/beroende.
Erbjuda anhörigstöd i form av
stödsamtal, föreläsningar och
gruppverksamheter.
Erbjuda anhörigprogrammet CRAFT till
vuxna.
BRA-samtal till barn och unga.
Alltid arbeta utifrån barnperspektivet.
Delta i länsnätverksmöten inom
SMADIT. Samverka med polis.
Följa SMADIT-modellen.
Orosanmälningar när det finns barn och
unga.
Alla elever i årskurs 9 får information om
”Don´t Drink and Drive”.
Alla elever i årskurs 8 får information om
moped och alkohol.
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Socialförvaltningen:
öppenvården i
samverkan med
primärvården

Följa BRA-samtal och
systematiskt följa upp
anhörigstödet

Socialförvaltningen:
öppenvården

Antal SMADIT redovisas till
Länsstyrelsen kvartalsvis

Barn och
utbildningsförvaltningen:
Rektor i samverkan med
elevhälsan.

Årlig uppföljning i skolans
kvalitetsarbete samt i
skolans elevhälsoteam.

