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INLEDNING  
 

Det är viktigt att förebygga bruk och missbruk i tidig ålder, eftersom riskfylld 

konsumtion som inleds i unga år tenderar att fortsätta och öka genom livet. 

Idag ses en allmänt ökad tillgänglighet av droger bland barn och ungdomar. Ökad 

drogkonsumtion ökar antalet brott, olycksfall, skador samt konsekvenser såsom 

beroendeproblematik, sjuklighet och dödlighet. Det gör det viktigt att arbeta 

drogförebyggande. 

Resultatet av 2020 års drogvaneundersökning i Vellinge visar att 18% av eleverna i 

årskurs 6–9 uppger att de får vin av sina föräldrar. Vidare visar mätningarna att andelen 

konsumenter av alkohol har ökat inom varje årskurs. Resultatet indikerar också att andel 

elever som använt narkotika ökat inom varje årskurs (årskurs 6 undantaget eftersom de 

inte får frågor gällande narkotika). 

För ett effektivt förebyggande arbete krävs en kombination av åtgärder. Arbetet ska 

vara långsiktigt och ske på flera olika arenor och nivåer, och med många aktörer. Det 

förebyggande arbetet ska främst inriktas mot barn, ungdomar och deras föräldrar. 

ANDTS, som nämns under flera punkter i den drogförebyggande planen, är ett 

samlingsbegrepp för alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar.  

 

VELLINGE KOMMUNS MÅL 
 

Vision 
 

Vellinge kommun ska vara fri från missbruk och skador av alkohol, tobak och andra 

droger. Alla unga har rätt till en uppväxt fri från droger. 

 

Mål 
 

Vellinge kommuns mål mäts genom regelbundna drogundersökningar och innebär en 

nollvision avseende 

• att föräldrar förser sina barn med alkohol 

• barn och ungas konsumtion av alkohol före 18 års ålder 

• andel barn och unga som någon gång använt narkotika 
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INSATSER 
 

Utbildningsavdelningen 
 

Övergripande handlingsplan för ANDTS-arbetet i kommunala skolor 

Vad:  Ett förslag på övergripande handlingsplan för ANDTS i kommunala 

grundskolor och gymnasieskola upprättas hösten 2021 och 

implementeras under våren 2022. I handlingsplanen ska det framgå 

vilka insatser som är aktuella för grundskolan respektive 

gymnasieskolan. 

Hur:  Handlingsplanen skall innehålla minst följande punkter: 

• Vid misstanke om missbruk av droger ska elevhälsans rutin användas, 

vilket innebär information och samtal med elev och vårdnadshavare, 

rekommendation att kontakta Ungdomscentralen i Vellinge alternativt 

Föräldraföreningen Mot Narkotika (FMN) för drogtest, bedömning om 

eventuell anmälan till socialtjänsten, samt uppföljande möte efter ca 

två veckor. Polis ska alltid kontaktas vid misstanke om missbruk av 

droger. Rutinen ska kompletteras med ett moment med 

bekymringssamtal tillsammans med polis och socialtjänst. 

• Information om anmälningsskyldigheten – rektor ansvarar för att all 

skolpersonal är informerad om sin anmälningsskyldighet. 

Socialtjänsten är behjälplig med att genomföra informationsinsatser 

om rektor påkallar det. 

• Information till vårdnadshavare i samband med högriskdagar - varje 

kommunal skola ansvarar för att distribuera 

fältgruppens/fritidsledarnas, trygghetsvärdarnas och polisens 

sammanställning av skriftlig information till vårdnadshavare med 

elever i årskurs 6–9 i samband med högriskdagar 

• EFFEKT 4–6 - ett evidensbaserat föräldrastödsprogram vars syfte är 

att förebygga tobaks- och annat nikotinanvändande bland unga. 

Programmet ges till elever och deras föräldrar i årskurs 5 

• Youth Aware of Mental health (YAM) - samtliga elever på 

kommunala grundskolor i årskurs 8 får med start läsåret 21/22 delta i 

det skolbaserade programmet Youth Aware of Mental health (YAM).  

• Information på föräldramöten i årskurs 7 - varje skola ansvarar för att 

kontakta och bjuda in vårdnadshavare, trygghetsvärdar, socialtjänst, 

polis och fältgrupp till medverkan vid föräldramöten under våren i 

årskurs 7 för att informera om den aktuella lägesbilden i relation till 

ANDTS-frågor. 

• Narkotikasök på kommunala skolor – årligen genomförs minst ett 

narkotikasök inne på kommunala skolor med narkotikahund och 

polis. 
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• Tobaks- och nikotinfri skoltid - tillämpas från och med 1 januari 

2022, vilket varje skola kommunicerar till elever och vårdnadshavare. 

• Rutin för genomförande av slumpmässiga drogtester på gymnasiet ska 

tas fram 

• En kommungemensam bilaga ”Information om elevskåp” ska 

upprättas. Det ska framgå att elevskåpen är skolans egendom samt att 

skolan har möjlighet att öppna och visitera elevskåp som eleverna har 

tillgång till på skolan vid misstanke om innehav av tobak, alkohol eller 

droger. 

Målgrupp:  Elever i kommunala grundskolor och gymnasieskola  

När: Plan upprättas hösten 2021 och implementeras våren 2022.  

Ansvarig:  Elevhälsan utser ansvarig samordnare för upprättande av plan. Rektor är 

ansvarig för implementering och genomförande av planen. 

Uppföljning:  Årlig kontroll att handlingsplan följs på samtliga kommunala skolor.  

 

Öppna föreläsningar om ANDTS 

Vad:  Regelbundna öppna föreläsningar om ANDTS som riktar sig till 

föräldrar och föreningar.  

Hur:  Elevhälsan arrangerar, i samverkan med socialtjänsten, årligen 

föreläsningar gällande ANDTS.  

Målgrupp:  Föräldrar och föreningar.  

När: Genomförs årligen.  

Ansvarig:  Elevhälsan utser ansvarig person. 

Uppföljning:  Årlig kontroll att föreläsningar genomförs. 

 

Drogvaneundersökning för ungdomar 

Vad:  Regelbunden drogvaneundersökning för ungdomar  

Hur:  Vellinge kommuns egen drogvaneundersökning (DVU) utökas till att 

genomföras vartannat år. Enkäten distribueras till samtliga elever i 

årskurs 6–9 samt årskurs 2 på gymnasiet. Resultatet av mätningarna, i 

form av trender och tendenser, ligger sedan till grund för vidare arbete 

med ANDTS-frågor. Den lokala elevhälsan ansvarar för att samtliga 

elever får ta del av resultatet medan den centrala elevhälsan ansvarar 

för att vårdnadshavare till målgruppen erbjuds återkoppling av 

mätningarna. Den centrala elevhälsan ansvarar även för att resultatet 
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presenteras för utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och 

kommunstyrelsen.  

Målgrupp:  Elever i årskurs 6–9 samt årskurs 2 på gymnasiet. 

När: Drogvaneundersökningen genomförs vartannat år.  

Ansvarig:  Elevhälsan utser lokalt och centralt ansvariga personer  

Uppföljning:  Kontroll att drogvaneundersökning genomförs vartannat år. 

 

Omsorgsavdelningen   
 

SSPF-samverkan 

Vad:  Samverkans skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) 

Hur:  Tillsammans med vårdnadshavare, ungdom och andra 

samverkansaktörer arbetar SSPF med syftet att bidra till en positiv 

utveckling för ungdomar som har eller riskerar att hamna snett. Målet är 

att ungdomar i kommunen ska ha en fungerande skolgång och leva ett 

liv fritt från kriminalitet, droger och andra riskbeteenden. I korthet 

innebär detta att man i SSPF arbetar med: 

• Brotts- och drogförebyggande arbete 

• Funktion istället för person 

• Återkommande möten med fast struktur och dagordning 

• Samverkan kring individer och grupper 

• Att upprätta gemensamma åtgärdsplaner för verksamheterna runt 

ungdomen 

Utreda förutsättningar, hinder och möjligheter, med rådande 

sekretesslagstiftning för en förbättrad samverkan kring barn och 

ungdomar i riskzonen. Utredningen ska sammanfattas i ett dokument 

som ska ligga till grund för samverkan och metodutveckling i arbetet 

med barn och ungdomar i riskzonen. Utredningen ska också omfatta 

förutsättningar för polis och socialtjänst att göra gemensamma 

hembesök. Verksamhetsövergripande utbildningar ska genomföras 

kring hur vi kan utnyttja de möjligheter som finns till en förbättrad 

samverkan. Utredningen slutförs under hösten 2021. Implementering 

och metodutveckling under våren 2022. 

 

Social Insats Grupp (SIG) och samverkansgrupp ANDTS ryms inom den 

nya samverkansformen SSPF. 

Målgrupp:  Målgruppen för SSPF är barn och ungdomar som skolkar, misstänks 

begå brott, missbrukar droger eller befinner sig i destruktiva miljöer. 

Primärt riktar sig SSPF till barn och ungdomar i åldern 10 - 18 år.   
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När: Kommunen kommer att delas in i tre områden och varje vecka kommer 

möte att ske på en av skolorna på ett rullande schema. Tvåårigt projekt 

med start 2022-01-01. 

Ansvarig:  Socialtjänsten är sammankallande och utser samordnare 

Uppföljning:  Årlig sammanställning av antal genomförda möten och antal ungdomar 

som varit aktuella. Redovisning av resultat av utredningsuppdrag. 

 

Skyndsam hantering av orosanmälningar och utredningar gällande 

minderåriga och narkotika 

Vad:  Korta handläggningstider gällande minderåriga och narkotika. Alla 

orosanmälningar relaterade till narkotika gällande minderåriga ska 

hanteras inom 24 timmar helgfri vardag.  

Hur:  När en orosanmälan relaterad till narkotika gällande minderårig 

inkommer till socialtjänsten ska förhandsbedömning aktualiseras inom 

24 timmar under helgfria vardagar. Vid handläggning av ärenden 

gällande minderåriga och narkotika, ska insatser sättas in så fort som 

möjligt under utredningstiden. Mellantvång enligt § 22 LVU ska 

övervägas.  

Målgrupp:  Minderåriga med orosanmälan relaterad till narkotika och minderåriga 

som utreds för narkotikaanvändning. 

När: Alltid vid relevanta orosanmälningar och utredningar. 

Ansvarig:  Mottaget och utredande socialsekreterare på Barn- och familj myndighet. 

Uppföljning:  Årlig kontroll att alla orosanmälningar relaterade till narkotika gällande 

minderåriga hanterats inom 24 timmar, samt att alla utredningar 

avseende minderåriga som använder narkotika utreds skyndsamt och att 

insatser sätts in så fort som möjligt. Kontroll ska också göras att 

övervägande om insats jml § 22 LVU gjorts. 

 

Familjecentralernas förebyggande arbete 

Vad:  Tidigt förebygga sådant som kan leda till problem eller ohälsa. 

Hur:  Familjecentralernas arbete är inriktat på att förstärka det som familjer 

mår bra av och att tidigt förebygga sådant som kan leda till problem 

eller ohälsa. På familjecentralen i Höllviken arbetar man med projektet 

Växa Tryggt som erbjuder sex hembesök tillsammans med BVC-

sköterska och socionom under barnets 18 första månader. Syftet med 

projektet är bland annat att öka tillit till hälso- och sjukvård och 

myndigheter, minska inläggningar på sjukhus, minska 

försörjningsstödsbehov osv. samt att tidigt upptäcka missgynnande 

miljöer för barnet, till exempel beroendeproblematik.  
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Målgrupp:  Familjer och barn 0-6 år. Växa tryggt vänder sig till småbarnsföräldrar i 

Höllviken.  

När: Kontinuerlig verksamhet. Växa tryggt är projektverksamhet under 

perioden 2020-10-01 – 2022-12-31. 

Ansvarig:  Familjecentralerna 

Uppföljning:  Årlig sammanställning av antal deltagare i Familjecentralernas 

verksamhet. Årlig sammanställning av antal familjer som ingått i 

projekt Växa tryggt, samt hur många hembesök som genomförts. 

 

Familjeteamets förebyggande arbete 

Vad:  Familjeteamet erbjuder förebyggande råd- och stödsamtal till familjer, 

samt stöd till barn och unga som har en förälder med psykisk ohälsa, 

missbruk eller beroende.  

Hur:  Familjeteamet erbjuder råd- och stödsamtal som serviceinsats till 

familjer med barn och ungdomar mellan 0–20 år.  Genom metoderna 

CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training) 

och CAP-grupper (Children are people too) kan kommunen förebygga 

framtida psykisk ohälsa, riskbeteenden, missbruk eller beroende.  

Målgrupp:  Familjer med barn och ungdomar 0-20 år. CAP-grupper vänder sig till 

barn 7-12 år.  

När: Råd- och stödsamtal, samt CRAFT erbjuds kontinuerligt. CAP-grupper 

erbjuds en gång om året.  

Ansvarig:  Familjeteamet 

Uppföljning:  Årlig sammanställning av råd- och stödsamtal, samt antal deltagare i 

CRAFT och CAP-grupper.  

 

Ungdomscentralens förebyggande arbete 

Vad: Genom Ungdomscentralen bedriva förebyggande arbete i form av råd- 

och stödsamtal med korta väntetider samt bistånd gällande både 

missbruk, psykisk ohälsa och sysselsättning. 

Hur:  Stöd för ungdomar enskilt, samt tillsammans med anhöriga. Metoderna 

är individuellt anpassade och skräddarsys efter varje ungdoms behov. 

Exempel på behandlingar är HAP (Haschavvänjningsprogrammet), 

Återfallsprevention, ACRA/CRA (Community Reinforcement 

Approach), UNGdok, ACT (Acceptance Commitment Therapy) och 

MI (Motiverande samtal).  

På Ungdomscentralen erbjuds unga mellan 13–25 år att i kombination 

med samtal lämna drogtester. Kombinationen av behandlande samtal 
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och drogtester är ett led i att fler unga i Vellinge kommun ska vara 

drogfria. 

Ungdomscentralen håller sig uppdaterad kring senaste forskning och 

metoder för att motverka och avhjälpa spel om pengar och kan således 

möta både föräldrar och ungdomar i detta. 

Ungdomscentralen ska samverka med Ungdomsrådet och Regionen. 

Målgrupp:  Unga mellan 13 - 25 år.  

När: Kontinuerlig verksamhet. 

Ansvarig:  Verksamhetschefen för Barn- och familj Utförare. 

Uppföljning: Årlig sammanställning av antal ungdomar som är aktuella för 

verksamheten, samt vilken insats de erhållit. 

 

Projektet Det finns hjälp att få 

Vad: Genom tidiga insatser förebygga olika former av ohälsa som missbruk 

och beroende. 

Hur:  Socialtjänsten kommer i samverkan med TSI (Tidiga samordnade 

insatser) och Region Skåne utveckla arbetet med att nå de yngre barnen 

och deras familjer. Målsättningen är att erbjuda adekvat hjälp i ett tidigt 

skede och således förebygga olika former av ohälsa som missbruk och 

beroende. Detta med utgångspunkt i hypotesen att insatser lägre ner i 

åldrarna för barn och deras familjer leder till färre eller mildare behov 

av insatser när barnet blir äldre.  

Målgrupp:  Barn 0 - 12 år och deras föräldrar. 

När: 3 årig projektverksamhet perioden 2021-08-01 – 2024-12-31. 

Ansvarig:  Projektledare för Det finns hjälp att få. 

Uppföljning:  Årlig sammanställning av antal ansökningar och familjer som erhållit 

serviceinsats.  

 

Ungdomskontrakt 

Ungdomskontrakt ska genomföras med ungdom som är dömd eller misstänkt för 

alkohol- eller narkotikarelaterade brott. Ungdomskontrakt kan innehålla 

överenskommelse om drogtester, deltagande i åtgärdsprogram, kartläggning av 

drogvanor, samtal om alkohol och narkotika, familjesamtal m.m. Överenskommelse 

träffas mellan kommunen och ungdom och i förekommande fall vårdnadshavare. 
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Samhällsbyggnadsavdelningen - Miljöenheten   

 

Tillsyn av alkoholserveringsställen och detaljhandel med folköl 

Vad:  Årligen genomföra tillsyn på samtliga serveringsställen med 

stadigvarande serveringstillstånd och hos alla detaljhandlare med 

folköl.  

Hur:  Yttre tillsyn bör ske på serveringsställen som erhållit 

serveringstillstånd. Serveringsställen som har verksamheter efter kl. 

01.00 och / eller vänder sig till ungdomlig publik bör besökas mer 

frekvent. Miljöenheten bör träffa polismyndigheten årligen för att 

identifiera, uppmärksamma och förebygga eventuella alkoholpolitiska 

problem. Tillsyn över detaljhandel med folköl ska ske årligen. 

Målgrupp:  Serveringsställen med serveringstillstånd och detaljhandel med folköl  

När: Årlig tillsyn enligt plan 

Ansvarig:  Tillståndsinspektör 

Uppföljning:   Årlig samanställning av antal serveringsställen och detaljhandlare med 

folköl som blivit föremål för tillsyn. 

 

Tillsyn av detaljhandel med tobaksförsäljning 
 

Vad:  Genomföra tillsyn av tillståndshavare med detaljhandelstillstånd för 

tobaksförsäljning. 

Hur:  Tillsyn genomförs minst en gång per år. Försäljningsställen som ligger i 

närhet av skolor och där problem funnits med försäljning till minderåriga 

är prioriterade och får fler tillsynsbesök per år.  

 Vid upptäckt ska detaljhandlare uppmanas att inte saluföra kända 

cannabistillbehör, såsom långa rullpapper och liknande. 

 Förebyggande tillsyn under tillsynsperioden hos samtliga nya 

tillståndshavare. Miljöenheten bör även genomföra yttre tillsyn på 

försäljningsställen som erhållit tillfälliga tillstånd. 

Målgrupp:  Försäljningsställen med detaljhandelstillstånd för tobaksförsäljning.  

När: Årlig tillsyn enligt plan. 

Ansvarig:  Tillståndsinspektör 

Uppföljning:   Årlig sammanställning av antal försäljningsställen som blivit föremål för 

tillsyn. 
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Kontrollköp av tobak 

Vad:  Kontrollköp av tobak 

Hur:  Miljöenheten kan använda metoden kontrollköp för att öka förståelse hos 

tillståndshavare om svårigheter med åldersbedömning.  

Målgrupp:  Försäljningsställen med detaljhandelstillstånd. 

När: Vid behov, tex vid misstanke om olaga tobaksförsäljning.  

Ansvarig:  Tillståndsinspektör 

Uppföljning:   Årlig sammanställning av resultat av kontrollköp.  

 

Tillsyn av rökfria miljöer 

Vad:  Årliga tillsyn av rökfria miljöer  

Hur:  Miljöenheten utövar årliga tillsyn på rökfria miljöer. Detta avser till 

exempel skolgårdar, lekplatser och buss- och tåghållplatser.  

Målgrupp:  Rökfria miljöer 

När: Årligen 

Ansvarig:  Miljöinspektör 

Uppföljning:   Årlig sammanställning av resultat av tillsynen av rökfria miljöer. 

 

Verksamhetsområde Fritid / Trygghet och 

Säkerhetsenhet  
 

Utbildning i ANDTS-frågor - Samordning med Skånes idrottsförbund 

Vad:  Utbildning i ANDTS – frågor för att ge teoretiska kunskaper och 

praktiska erfarenheter att stötta förälder, ledare och tränare i Vellinge 

kommuns föreningsliv som möter barn och ungdomar. 

Hur: Via idrottsrådet ska en samordning mellan kommun och Skånes 

idrottsförbund ske kring utbildning i ANDTS-frågor. 

Målgrupp:  Föräldrar, ledare och tränare som möter barn och ungdomar.  

När: Rullande under perioden. Behov när nya ledare kommer in. 

Ansvarig:  Idrottsrådet och verksamhetschef fritid. 

Uppföljning:   Årlig sammanställning av antalet genomförda utbildningar och antalet 

deltagare.  
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Krav på ANDTS-policy vid ansökan om föreningsbidrag 

Vad:  Vid ansökan om föreningsbidrag ska ANDTS-policy bifogas. 

Hur:  För att kommunens föreningar ska erhålla lokalt aktivitetsstöd 

(kommunalt föreningsbidrag) ska respektive förening vid ansökan 

bifoga föreningens ANDT-policy. Detta då det är av vikt att 

föreningslivet i kommunen har ett aktivt och gemensamt 

förhållningssätt till ANDTS-frågor samt tar avstånd från alla typer av 

otillåtna preparat. Målsättningen är att kunna erbjuda rök-, alkohol- och 

drogfria mötesplatser i kommunen. 

Målgrupp:  Föreningslivet 

När: Kontinuerlig verksamhet 

Ansvarig:  Verksamhetschef fritid 

Uppföljning:   Årlig kontroll att föreningsbidrag ej betalats ut till föreningar utan 

ANDTS-policy.  

 

Drogfria arrangemang 

Vad:  Fritidsledarna anordnar och stödjer arbete med drogfria arrangemang. 

Hur:  Fritidsledarna i kommunen arrangerar idag drogfria arrangemang och 

det är viktigt att denna verksamhet fortsätter. Alla övriga arrangörer ska 

uppmuntras till att satsa på drogfria arrangemang för ungdomar under 

18 år. 

 
Målgrupp:  Ungdomar under 18 år. 

  
När: Kontinuerligt 

Ansvarig:  Ansvarig fridsledare utses av förvaltningen. 

Uppföljning:   Årlig sammanställning av genomförda drogfria arrangemang. 

 

Samarbete vid högriskdagar 

Vad:  Fritidsledare, trygghetsvärdar och polis ska samarbeta för att minska 

alkoholkonsumtion vid skolavslutningar och andra tillfällen när 

ungdomar har fest.  

Hur:  Fritidsledare och trygghetsvärdar inriktar sin arbetstid på att vara aktiva 

vid årets olika högriskdagar. Fritidsledare sammanställer skriftligen 

information till föräldrar till elever i årskurs 6–9 i samband med 

högriskdagar.  

Målgrupp:  Elever i årskurs 6-9 och deras föräldrar. 
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När: Inför och vid högriskdagar 

Ansvarig:  Fältgrupp och trygghetsvärdar 

Uppföljning:   Årlig rapport om hur arbetet avlöpt under årets högriskdagar.  

 

Agerande vid misstanke om bruk av tobaks-/nikotinprodukter, alkohol, 

droger eller spel om pengar 

Vad:  Agerande vid misstanke om att barn eller ungdom använder tobaks-

/nikotinprodukter, alkohol, droger eller spelar om pengar. 

Hur:  Fältgruppen och trygghetsvärdarna ska vid misstanke att barn/ungdom 

använder tobak-/nikotinprodukter, alkohol, droger eller spelar om 

pengar, ta kontakt med föräldrar. De skall också, om det gäller missbruk 

eller narkotika, göra orosanmälan till socialtjänsten. 

Verksamhetscheferna för fritid och trygghetsvärdarna ansvarar för att 

alla fritidsledare och trygghetsvärdar är informerade om sin 

anmälningsskyldighet. Socialtjänsten är behjälplig med att genomföra 

informationsinsatser om verksamhetschef påkallar det. 

Målgrupp:  Barn och ungdomar i kommunen. 

När: Kontinuerlig verksamhet 

Ansvarig:  Fritidsledare, fältgrupp och trygghetsvärdar 

Uppföljning:   Årlig sammanställning av antal kontakter med föräldrar vid misstanke 

om bruk av tobaks-/nikotinprodukter, alkohol, droger eller spel om 

pengar, samt antal orosanmälningar till socialtjänsten.  

 

EST.  Effektiv Samordning Trygghet – trygghetsforum  

Vad:  Att systematiskt arbeta kunskapsbaserat med brottsprevention för att 

minska och förebygga brott samt öka tryggheten genom tidiga insatser 

när problem uppstår eller är på väg att kunna inträffa 

Hur:  Det systematiska arbetet innebär att man har fasta rutiner avseende 

deltagare (funktioner), dagordningar, formulär, checklistor, mötestider 

och dokumentation. Syftet är att skapa en gemensam lägesbild i det 

brottsförebyggande arbetet.  

Målgrupp:  Kommunens invånare 

När: 1 gång i veckan  

Ansvarig:  Trygghets- och säkerhetsutvecklaren  

Uppföljning:   Ingår i redovisning av samverkansöverenskommelsen mellan kommun 

och polis.  
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Kamerabevakning 

Vad:  Kommunen har kamerabevakning på samtliga kommunala skolor 

Hur:  Kamerabevakning för att störa missbrukande ungdomar som vistas på 

skolområdet när skolan är stängd. Kommunen har idag 

kamerabevakning på några av skolorna. Kameror kommer att sättas 

upp på resterande skolor.  

Målgrupp:  Missbrukande ungdomar. 

När: Kameror kommer att sättas upp under hösten 2021 och våren 2022. 

Ansvarig:  Trygghets- och säkerhetsutvecklaren 

Uppföljning:   Kontroll att kameror sätts upp enligt plan  

 

Droganalys i avloppsvattnet   

Vad:               Genomföra droganalys i avloppsvattnet 

Hur:               Årligen genomföra droganalys i avloppsvattnet i syfte att få ytterligare 

kunskap avseende vilka narkotikaklassande preparat som används i 

kommunen  

Målgrupp:      Missbrukande ungdomar. 

När:               Årligen under maj månad. Prov tas en onsdag till torsdag och en lördag 

till söndag.  

Ansvarig:       Trygghets- och säkerhetsutvecklaren 

Uppföljning:  Kontroll och jämförelse med andra kommuner  

 

UPPFÖLJNING AV PLANEN 

 

Varje berörd avdelning bär ansvar för uppföljning och redovisning av de 

drogförebyggande insatser de är ålagda genom den drogförebyggande planen. Varje 

avdelning utser en person som har ansvar för uppföljning och redovisning dels till 

berörd nämnd, dels till Brottsförebyggande rådet (BRÅ). 

Redovisning till BRÅ ska ske skriftligt såväl som muntligt årligen i december. Det är 

BRÅ som bär ansvar för att kalla till uppföljningsträff. 

 


