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Lokal genomförandeplan ANDT- och brottsförebyggande arbete
Torsby kommun
2017 Lokala Förebyggande Rådet (LFR)

Medborgarlöften 2017

Polisen och Torsby kommun fortsätter sitt gemensamma arbete med att motverka droganvändningen bland unga. Vi kommer även att jobba aktivt med
trygghetsskapande åtgärder i trafikmiljön.
Vi ska arbeta för att ytterligare utveckla samarbetet mellan polis och kommun i det ANDT- och brottsförebyggande arbetet.

Konkreta aktiviteter finns redovisade i bifogad genomförandeplanen för 2017 (se nedan)
Utvärdering och uppföljning av varje aktivitet i genomförandeplanen ska årligen redovisas till LFR.
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Hållbart och långsiktigt ANDT- och brottsförebyggande arbete
Underlag för lägesbedömning
Bedömningsinstrument
Polisens lokala
brottsstatistik
Drogvaneundersökningar

Insats

Landstinget (vart annat år), Elsa
(skolsköterskornas årliga
undersökning) samt att vi har
tillgång till CAN:s
drogvaneundersökningar

När

Ansvarig

Under året

Polisen

Uppföljning och
utvärdering
Årligen

Landstingets ska
genomföras under
hösten 2017

LFR

Årligen

Under året

Kommun

Under året

Kommun och polis

Under året

Kommun

Under året

Kommun och polis

Under året

LFR

Under året

Kommun och polis

Under året

Kommun och polis

Trygghetsvandringar
Enkäter
Erfarenhet och kunskap från
skolorna
Erfarenhet och kunskap från
övriga
Möten/ diskussioner och
baskunskaper från övriga
adekvata verksamheter
Inlämnade förslag på
insatser från medborgarna
Förslag hämtade från
dialoger och diskussioner

Kostnad
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Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska (nationellt mål 1)

Område/delmål

Insats/hur

När

Ansvarig

Kostnad

Uppföljning

Ansvarsfull
alkoholservering

Utbildning av krögarpersonal är
planerad (ekonomisk bidrag från
Länsstyrelsen är dock en
förutsättning)
Kontrollköp? (samma person i
hela Värmland under 2016)
Kontroll av butikernas
egenförsäljning

Under 2017

Kommun och
polis

Ordinarie
verksamhet

Årligen

Under 2017

Alkoholhandläggare
Polis
Alkoholhandläggare

Ordinarie
verksamhet
Ordinarie
verksamhet

Årligen

Tillsynsarbete folköl

Under tillsynsarbete

Under 2017

Energidryck

Åldersgräns för köp av
energidryck (16 år)

”Tänk om”

Informationsinsatser till föräldrar
och unga vuxna via Torsbybladet,
Torsby nu mm.
Utskick av folder till
vårdnadshavare (årskurs 8 och 9
samt ettan på gymnasiet)
Information på kommunens
hemsida

Tillsynsarbete Tobak
Tillsynsarbete läkemedel

”Tänk om”
”Tänk om”

Under 2017

Årligen

Alkoholhandläggare
Polis
Fortlöpande
En
överenskommelse
mellan kommun
och handlarna.
Inför skolavslutning LFR
och inför Mârten

Årligen

Innan
skolavslutning

Årligen

Under 2017

LFR

Årligen

Årligen
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Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller tobak (nationellt mål 2)
Område/delmål

Insats/hur

När

Ansvarig

Kostnad

Familjecentralen

Stöd till barnfamiljer

Under året

Ordinarie
verksamhet

Reflexen

Stöd till barn med missbrukande
föräldrar

Uppstart under
2017

”Kronobergsmodellen”

Förebyggande insatser bland
ungdomar, alkohol plockas tidigt
och vårdnadshavare kontaktas

Fortsätter under
2017

Landsting och
kommun
Samarbete mellan
kommun och
Svenska kyrkan
Polisen

Drogfri skolmiljö

Införa tillägg till ANDT- policyn
för kommunens skolor, där det i
förebyggande syfte gör det möjligt
för polishundar att undersöka
skolans lokaler

Under läsåret

Uppföljning
Årligen

Polis och skola

Årligen

Årligen
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Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska successivt
minska (nationellt mål 3)
Område/delmål

Insats/hur

När

Ansvarig

Opinionsbildning/
Attitydförändringar

”Tänk om” Prodis ”och Tobak,
annonsering och uppmaningar i
media, annonsblad mm.

Inför Valborg,
skolavslutning och
Mârten med flera
tillfällen
Under våren

LFR

Årligen

LFR

Årligen

septembernovember
Under läsåret,
främst innan och
efter föreläsningen
under hösten
Under våren 2017

Skolledning/
Prodisgruppen
Skolledningen/
Prodis

Årligen
Ordinarie
verksamhet

Årligen

ANDT samordnare
+ fritidschef

Ordinarie
verksamhet

Årligen

Erbjuda gymmedlemmar
föreläsningar om kosthållning och
dopning

Under maj 2017

Positiva anslag i gym som finns i
kommunen

Under 2017

Fritidsförvaltningen
och
SISU/Värmlands
Idrottsförbund,
kommunens gym
samt PRODISgruppen
LFR och
Prodisgruppen i
samarbete med gym

ANDT- information
PRODIS (dopning)
”

PRODIS samt
medborgarlöfte
PRODIS

PRODIS

Folder med följebrev till
föräldrar/vårdnadshavare
Föreläsning till årskurs 9 samt
årskurs 1 på gymnasiet
Ämnet ska ”bakas in” i ordinarie
verksamhet. (kosttillskott och
dopning) hemkunskap- idrott och
hälsa mm.
Besöka alla gym i kommunen

Kostnad

Uppföljning

Årligen

Årligen
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ANDT- och
brottsförebyggande
information

Information på föräldramöten i
skolorna. De som inte deltar får
informationen på annat sätt.

Under läsåret enligt
planering

LFR

Tobak

”Tobaksfri duo” kontraktsmetod
för högstadiet.

Kontinuerligt i
enlighet med
planering.

LFR/
elevhälsa och
fritidsgård

Årligen

Ordinarie
verksamhet

Årligen
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Område/delmål

Insats/hur

När

Ansvarig

Kostnad

Uppföljning

Rökfria skolgårdar

Under 2017

Skolledning

Årligen

Arbetsgrupp på skolan
elever/personal, ANDT
förebyggande arbete
Arbete på Frykenskolan

Under 2017

Elevassistent

Ordinarie
verksamhet
Ordinarie
verksamhet

Under läsåret

Ordinarie
verksamhet

Årligen

Värdegrundsarbete bland
skolornas personal

Under läsåret

Elevhälsan
Frykenskolan
Skolledning

Årligen

Information till vårdnadshavare
och unga vuxna via Torsbybladet
och Torsby nu.
Utdelning av material utanför
Systembolaget på Valborgskolavslutning och inför Mârten

Under 2017

LFR

Inom ordinarie
verksamhet
Inom LFR: s
budget

Under 2017

LFR

Årligen

Utdelning av material utanför
Systembolaget på Valborgskolavslutning och inför Mârten

Under 2017

LFR

Årligen

Tobak
Smart ungdom
Tobaksfria veckan
Värdegrund
”Tänk om”
”Tänk om” langning med
målgrupp
vårdnadshavare/förälder
”Tänk om” langning med
målgrupp unga vuxna

Årligen

Årligen
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Främjande och förebyggande ungdomsverksamhet
Vargnatta
Lisebergsresa

Skolavslutning

Extra sommaröppet
Sommarläger
Prostgården

Traditionell innebandyturnering i
SuToHaMu- samarbete
Subventionerad resa samt för
vissa ett pris från Tobaksfri duos
utlottning
Värdig drogfri skolavslutning för
Kvistbergets och Frykenskolans
årskurs 9
Fritidsgården Ekeby
Sommarläger för ”behövande”
ungdomar
Verksamhet för ungdomar på
Prostgården

Tredje helgen i jan

Fritidsgården

Veckan efter
skolavslutning

LFR och
Fritidsgården

Torsdagen i
skolavslutningsveckan
Två dagar i veckan
under sommarlovet
Vecka 25
Fredagkvällar fr.o.m.
höstterminen

Ungdomars delaktighet

Utveckling av ungdomsrådets
verksamhet

Under 2017

Medborgarbudget

Ungdomars aktiva deltagande i
kommunens framtida
planeringsarbete

Under 2017

Ordinarie
verksamhet
LFR och
Fritidsgården

Årligen

LFR och skolan

Årligen

Fritidsgården

Fritidsgården

Årligen

LFR och
Fritidsgården
Fritidsgården och
Svenska kyrkan i
samarbete
Fritidsgården

Fritidsgården

Årligen

LFR

Kommunkansli i
samarbete med
skolorungdomsråd och
fritidsgårdar

Årligen

Inom respektive
Årligen
ordinarie
verksamhet
”Ungdomspotten” Årligen
samt ordinarie
verksamhet
Kommunkansliet Årligen
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Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt
minska (nationellt mål 4)

Område/delmål

Insats/hur

Vårdcentraler

Läkarna ställer fler frågor om
ANDT bruk till patienter
Berörda socialsekreterare ställer
frågor till klienter

Socialtjänsten

När

Ansvarig

Kostnad

Uppföljning
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Personer med missbruk eller beroende ska ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet (nationellt mål 5)

Område/delmål

”Slussen”

Matlagningsgrupp

Beroendemottagning

Insats/hur

När

Ansvarig

Beroendemottagning

Under 2017

Verksamhet för de som står långt
utanför ordinarie arbetsmarknad
och som har pågående problem
Verksamhet för de som tidigare
haft ett långvarigt missbruk.
(social samvaro)
Personer och deras anhöriga som
har problem med alkohol och
andra droger

Under 2017

Kommun och
Inom ordinarie
Landsting
verksamhet
Socialtjänst och
Arbetsmarknadsenheten
”

Under 2017

Socialtjänsten och
Svenska kyrkan

Under 2017

Socialtjänsten

Kostnad

Uppföljning
Årligen
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Antalet döda och skadade på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska
(nationellt mål 6)

Område/delmål

Insats/hur

När

Ansvarig

Kostnad

Uppföljning

Skellefteåmodellen
SMADIT

Behålla och utveckla arbetet med
att erbjuda vård inom 48 timmar

Under 2017

Socialtjänst och
polis

Inom ordinarie
verksamhet

Årligen

Trafikkontroller

Spontana och riktade nykterhetsoch hastighetskontroller

Enligt planering

Polisen

Inom ordinarie
verksamhet

Årligen
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Övrigt brottsförebyggande arbete
Område/delmål

Insats/hur

När

Ansvarig

Störande trafik och
”buskörning” i centrum och
höga hastigheter kring
skolor

Flyttbar digital hastighetsskylt

Under året

Kommunen och
polisen

Kostnad

Uppföljning
Årligen

