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Mål  

 Tillgången till och användningen av droger såsom 
narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska 

minska.  

 Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, 

missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, 
dopningsmedel eller tobak ska minska.  

 
 
 

INSATS ANSVAR UTVÄRDERAS 

Gemensam drogpolicy för 
Alléskolan, 
Lagmansgymnasiet, 
Nästegårdsskolan och 
fritidsgårdarna. 

Bildningsnämnden Årligen 

Information och 
samverkan med föräldrar, 
Effekt (ÖPP). 

Bildningsnämnden Årligen 

Förebyggande undervisning 
för elever i ANDT–frågor. 

Tidigare, åk 5,6  

Bildningsnämnden  Årligen 

Temaarbeten årskursvis 
exempelvis; alkohol/droger 
åk 6, internet åk7, 
självkänsla åk 8 etc.  

Bildningsnämnden 
Kommunstyrelsen/ 
Folkhälsorådet 

Årligen 

Tobakskontraktet, 
högstadieskolorna. 

Bildningsnämnden 

Folkhälsorådet 

Årligen 

Drogfri skolavslutning med 
relaterade arrangemang. 

Bildningsnämnden Årligen 

Elevenkäter, hälsa i årskurs 
7-9. 

Bildningsnämnden/ 
elevhälsan 

Årligen 

Säker- och Trygg förening, 
öka antalet certifierade 
föreningar. 

 

Bildningsnämnden Årligen 

Utbildning av personal i 
drogförebyggande arbete. 

 

Socialnämnden Årligen 
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Uppsökande fältarbete. Socialnämnden 

Bildningsnämnden 

Årligen 

Samtliga tillfrågade 
rattfyllerister enligt 
SMADIT som vill ha vård 
SKALL få vård. 

Socialnämnden Fortlöpande, ingår i 
Åtagandeplan 
polis/kommun 2015 

Motverka Dopning. Kommunstyrelsen/ 
Folkhälsorådet 

Årligen 

Ökad belysning, lampor på 
allmänna platser. 

Kommunstyrelsen/ 
tekniska utskottet 

2015-2016 

Minska skadegörelse, 
kameraövervakning på 
utsatta platser.  

Kommunstyrelsen/  
tekniska utskottet 

2015-2016 

Tillsyn enligt alkohol- och 
tobakslagen. 

Miljö- och 
byggnadsnämnden 

Årligen 

Utbildning, ansvarsfull 
alkoholservering. 

Miljö- och 
byggnadsnämnden 

Årligen 

Påbörja kontrollköpsarbete 
av tobak och alkohol, 18- 
års gräns. 

Miljö- och 
byggnadsnämnden 

Årligen 

Rökfria skolgårdar. Miljö- och 
byggnadsnämnden 
Tekniska utskottet 
Bildningsnämnden 

Årligen 

Använda patientformulär 
om alkohol- och 
drogvanor, speciellt fokus 
MVC, BVC. 

Närhälsan Fortlöpande 

Erbjuda rök- och 
tobaksavvänjning. 

Närhälsan Fortlöpande 

Munhälsa, tobaksvanor. Folktandvården Fortlöpande 

CAN- Drogvane-
undersökning.  

Kommunstyrelsen 2013, 2016, 2019 

Langning till ungdomar 
skall motverkas. 

Kommunstyrelsen/ 
Brottsförebyggande- 
rådet 

Fortlöpande, med 
särskilt fokus på 
skolavslutning 

Minst 5 krogkontroller i 
samverkan med 
alkoholhandläggare. 

 

 

Polisen och miljö- och 
byggnadsnämnden 

Fortlöpande, ingår i 
Åtagandeplan 
polis/kommun 2015 
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Polisiär närvaro vid 
särskilda evenemang. 

Polisen- MPK Fortlöpande, ingår i 
Åtagandeplan 
polis/kommun 2015 

Direktförverkande av 
alkohol från ungdomar 
under 18 år. 

Polisen Fortlöpande, ingår i 
Åtagandeplan 
polis/kommun 2015 

 Verka för och upprätthålla 
det sociala nätverket 
HJULET för att förebygga 
ohälsa och 
ordningsstörande. 

Kommunstyrelsen Fortlöpande, ingår i 
Åtagandeplan 
polis/kommun 2015 

Samtliga nämnder ska ha 
kännedom om kommunens 
drogpolitiska program och 
tillhörande handlingsplan. 

Kommunstyrelsen Årlig uppföljning i 
kommunens 
årsberättelse och i 
folkhälsorådets 
verksamhetsberättelse 

Varje nämnd ansvarar inom 
sitt område för att det 
drogpolitiska programmets 
intentioner och föreslagna 
åtgärder i handlingsplanen 
fullföljs. 

Respektive nämnd Årlig uppföljning 

Uppdatering, komplettering 
och utvärdering av 
handlingsplanen sker i 
samband med 
årsredovisningen från 
verksamheternas arbete. 

Kommunstyrelsen Årlig uppföljning 

En arbetsgrupp sätts 
samman för samverkan 
kring drogförebyggande 
åtgärder i Vara Kommun. 

Deltagande 
representanter:  

 IFO- chef 

 Elevhälsochef 

 Representant 
från 
rektorsgruppen 

 Folkhälso-
rådets 
ordförande. 

 Kulturchef 

 Teknisk chef 

 Folkhälso-
planerare 
(sekreterare) 

Möten 1-2 gånger 
årligen 

 


