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Handlingsplan för ANDT-arbetet
i Norbergs kommun 2022-2026

Denna handlingsplan utgår från Norbergs kommuns strategi för ANDT-arbetet 2022-2026, och ska utgöra grund för prioriteringar inom det lokala
ANDT-arbetet. Handlingsplanens insatser kopplar an till kommunfullmäktiges strategiska område Norberg – att växa upp i och till mål 3 i FN:s Agenda
2030: God hälsa och välbefinnande. Insatserna ska bidra till att uppnå de nationella mål som Norbergs kommuns prioriterar under strategiperioden.

Genomförande, ansvar och uppföljning
De insatser som listas i handlingsplanen kan lyftas till kommunstyrelsens strategiska verksamhetsplan, för att genomföras under det år som
verksamhetsplanen avser. I kommunstyrelsens strategiska verksamhetsplan fördelas insatserna under förvaltningens sektorer, för att tydliggöra var
ansvaret för utförandet av insatsen ligger. Revidering av handlingsplanen sker efter resultaten från undersökningen Liv och hälsa Ung 2023 publicerats.
Uppföljning av handlingsplanens insatser sker genom uppföljning av kommunstyrelsens strategiska verksamhetsplan för respektive verksamhetsår och
genom helår- och delårsuppföljning. Uppföljningen kan också kompletteras med Folkhälsomyndighetens länsrapport som årligen sammanställer det
regionala och lokala ANDT-förebyggande arbetet.
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Fokusområde 1: Strukturerad samverkan
Verksamhetsinsats

Insatsens fokus

Samverkande aktörer

Förebyggande

Inom kommunen och mellan
kommun, civilsamhälle och
näringsliv

Förebyggande

Inom kommunen och med
övriga offentliga aktörer

Kommunen ska medverka i satsningar för att minska kopplingen mellan idrott
och ANDT.

Förebyggande

Kommun, civilsamhälle och
näringsliv

En översyn och analys av verksamheten gällande serveringstillstånd samt tillstånd
att sälja tobak och folköl ska genomföras.

Förebyggande

Kommunen, näringsliv och
Länsstyrelsen

Främjande/förebyggande

Kommun och civilsamhälle

Samverkan med Ungdomsmottagningen i Fagersta ska utvecklas, med fokus på
ANDT-förbyggande arbete.

Förebyggande

Kommun och region.

En översyn av kommunens samverkan med öppenvården Slussen i Fagersta ska
genomföras, för att utveckla samverkan och verksamheten som erbjuds.

Åtgärdande

Kommunen och Fagersta
kommun.

Behovet av en tillnyktringsenhet ska utredas inför beslut om länsgemensam
finansiering av en sådan i samverkan med regionen.

Åtgärdande

Länets kommuner och region.

Kommunens individ- och familjeomsorg ska besöka personalgrupper och
föreningar som möter barn och unga för att sprida kunskap om orosanmälningar,
samt vilket stöd som finns att tillgå för barn och unga.
Lokala BRÅ ska vid ett möte per verksamhetsår särskilt behandla ANDTområdet, omvärldsbevaka och göra en samlad bedömning av nuläget i
kommunen.

Kommunens regler för ekonomiskt stöd till föreningar revideras, för att
säkerställa att föreningsverksamhet med kommunalt stöd är drogfri.
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Fokusområde 2: Uppsökande verksamhet
Verksamhetsinsats
Kommunens arbete för ökad trygghet i Norberg ska inkludera en kartläggning av
ANDT-bruket.
I samverkan med andra aktörer tillse en ökad vuxennärvaro under riskperioder på
dygnet och året, exempelvis genom nattvandringar eller insatser vid storhelger.
Det uppsökande arbetet mot alkohol- och narkotikamissbruk
bland ungdomar och vuxna i Norberg ska ske i samverkan med civilsamhälle och
näringsliv, exempelvis med fastighetsägare i samband med störningar i
bostadsområden.
Personer med psykisk ohälsa löper ökad risk för att utveckla missbruk. Norbergs
kommun ska rikta uppsökande insatser till denna grupp i det förebyggande
ANDT-arbetet, för att kunna erbjuda stöd.
Individ- och familjeomsorgens arbete med vuxna missbrukare ska förstärkas.
En genomlysning av kommunens stöd och vårdinsatser med koppling till ANDT
ska tas fram, med syfte att kartlägga om stöd och vård ges ur ett jämställt och
jämlikt perspektiv och om barnperspektivet beaktas i tillfredställande grad.
Sektorspecifika rutiner tas fram för åtgärder vid misstanke eller upptäckt av
ANDT-bruk. Rutinerna ska vara anpassade till sektorns verksamhet och inkludera
rutiner för åtgärder vid misstanke eller upptäckt av ANDT-bruk hos anhörig eller
vårdnadshavare till barn.
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Insatsens fokus

Samverkande aktörer

Förebyggande

Kommunen, Länsstyrelsen
och Regionen.

Förebyggande

Kommunen, Polis,
civilsamhälle och näringsliv

Förebyggande

Kommunen, civilsamhälle och
näringsliv

Förebyggande

Inom kommunen och mellan
kommun, civilsamhälle och
invånare

Åtgärdande

Kommunen, Länsstyrelsen
och Regionen.

Förebyggande

Inom kommunen

Förebyggande/åtgärdande

Inom kommunen
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Fokusområde 3: Kunskaps- och informationsspridning
Verksamhetsinsats
Samverkansgruppen mellan socialtjänst, skola, ungdomsgård och Polis ska årligen
arrangera föräldrautbildning gällande ANDT.
Personer som inom sitt yrke i Norbergs kommun kommer i kontakt med barn
och unga ska regelbundet bli erbjudna kompetensutveckling inom ANDT.
Kommunen ska bidra till ökad kunskap om ANDT via egna kanaler och i
samverkan med civilsamhälle och näringsliv.

Sida 4 av 4

Insatsens fokus

Samverkande aktörer

Förebyggande

Kommun, Polis och invånare

Förebyggande/främjande

Förebyggande/främjande

Inom kommunen och mellan
kommun, civilsamhälle och
övriga offentliga aktörer.
Inom kommunen och mellan
kommun, civilsamhälle,
näringsliv och övriga
offentliga aktörer.

