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ANDT-handlingsplan för Flens kommun med bolag år 2019-2021 

 
Kommunstyrelsen 
Styrning, samordning och information 
 
Fokusera på specifika avgränsade ANDT-insatser i samverkansavtalet med polisen och i 
medborgarlöftet för att resursmässigt möjliggöra ett konkret arbete inom området. 
 
Tillsätt en samordnande resurs för ANDT-arbetet i kommunkoncernen. 
 
Utöka samverkan, för att ta fram lägesbilder, internt mellan förvaltningar och bolag samt 
med externa aktörer. 
 
Arbeta vidare med tillämpningen av rökfri arbetstid. 
 
Informera i kommunens kanaler om det ANDT-förebyggande arbetet. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Tillsyn och kontroll 
Ge förebyggande information avseende dopningspreparat till träningsanläggningar i 
samband med hälsoskyddstillsyn. 
 
Kontrollköp av tobak och folköl om möjligt i samverkan med polisen. 
 
Verka för samverkan mellan kommunerna i Sörmland beträffande tobakstillsyn 
tillsammans med polisen och även arbetsmiljöverket, oanmälda tillsynsbesök. 
 
Erbjuda kompetensutveckling till försäljningsställen där tobak säljs. 
 
Utföra regelbunden tillsyn av tobak på skolgårdar, fritidshem, förskolor och annat område 
där barn vistas samt i miljöer som kommer att omfattas av den nya tobakslagen. 
 
Rapportera systematiskt gjorda iakttagelser vid tillsyn på skolgårdar och fritidshem till 
rektor. 
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Socialnämnden 
Alkoholservering och tillsyn 
Anordna kostnadsfri utbildning till krögare och deras anställda i ansvarsfull 
alkoholservering. 
 
Återinföra samverkansträffar med aktuella myndigheter och krögare för utbyte av 
information kring alkoholservering. 
 
Tillgängliggöra och anpassa insatser utifrån behov 
Agera proaktivt så tidigt som möjligt utifrån vad lagen tillåter vid orosanmälningar. 
 
Undersöka förutsättningarna för att starta en öppen verksamhet för ungdomar med 
missbruksproblem eller begynnande sådan. 
 
Samverkan, tidig upptäckt och agerande 
Utveckla samverkan generellt inom /mellan socialförvaltningen och barn-, utbildnings- och 
kulturförvaltningen avseende det förebyggande ANDT-arbetet. 
 
Utveckla tillgängligheten ytterligare till socialtjänsten vid orosanmälan, skapa en 
direktingång dagtid vid akuta situationer. 
 
Återkoppla alltid till skolan/anmälaren vid orosanmälningar även om utredning inte inletts 
om återrapportering inte är olämplig. 
 
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden 
Hälsobefrämjande samarbete och insatser 
Utifrån resultaten av de obligatoriska hälsosamtal i årskurs 2, 4 och 8 planera främjande 
och förebyggande insatser 
 
Utveckla dialogen med ungdomarna kring ANDT, risker och förväntningar, använda 
elevråden som resurs i samband med temadagar och för spridning av kunskap. 
 
Erbjuda insatser till elever som vill sluta röka. 
 
Använda Folktandvården som en resurs i det tobaksförebyggande arbetet. 
 
Se över utemiljön på skolorna. 
 
Undersöka om det inom ramen för feriepraktik kan bildas en undersökande grupp med 
tema ANDT för att sedan sprida kunskap vidare i skolorna. 
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Utveckla samverkan generellt mellan barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen och 
socialförvaltningen avseende det förebyggande ANDT-arbetet. 
 
Kompetensutveckling och kunskapsspridning 
Kompetensutveckla personal i skolan, på fritidsgård och på fritidshem i ANDT-frågor 
 
Fortsätta att utveckla skolans samverkan med polis, fritidsgård och socialtjänst. 
 
Tillämpa beprövat metodmaterial i ANDT-undervisningen. 
 
Årlig anordna en gemensam ANDT-föreläsning för personal och elever förslagsvis i 
anslutning till hälsoveckan. 
 
Arrangemang och information 
Anordna drogfria arrangemang/aktiviteter för ungdomar gärna i samverkan med 
föreningar. 
 
Informera om rökfri skoltid, på flera språk, på kommunens hemsida under skola och 
fritidsgård. Komplettera med länkar till information och hjälp. 
 
Informera alltid om tobaksfri skoltid och rökfria skolgårdar vid möten med 
vårdnadshavare. 
 
Sök nya vägar för att sprida information och kunskap till nyanlända exempelvis via 
vuxenutbildningen och föreningslivet. 
 
Informera gode män om ANDT och förebyggande insatser om detta efterfrågas. 
 
Återkoppla direkt till vårdnadshavaren om eleven röker på skoltid. 
 
De kommunala bolagen 
Skapa en grupp för regelbunden samverkan och korta lägesrapporter mellan kommun, 
polis, FBAB och FKAB avseende ANDT kopplat till bostäder/lokaler. 
 
Undersöka möjligheten att skapa en mötesplats för äldre ungdomar på kvällstid med 
vuxennärvaro för olika aktiviteter på en trygg och känd plats 
.
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