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Inledning
En trygg uppväxt med goda levnadsvillkor har stor betydelse för barn och
ungas hälsa under hela livet. Det förebyggande arbetet med ANDTS är ett
gemensamt ansvar för alla kommunala verksamheter tillsammans med andra
samhällsaktörer och medborgare. En viktig förutsättning för att nå en god
måluppfyllelse är därför ett fungerande samarbete med andra myndigheter,
organisationer och ideella krafter i kommunen.

Syftet med riktlinjen är att visa färdriktning och viktiga utgångspunkter i
kommunens arbete med ANDTS- frågor.

Utgångspunkter
Riktlinjen tar sin utgångspunkt i FNs globala program för hållbar utveckling
(Agenda 2030), FNs konvention om mänskliga rättigheter, FNs
barnkonvention samt nationella riktlinjer och handlingsplaner inom det
alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiska området.
Falköpings kommun har valt att följa det övergripande nationella målet i
den förebyggande ANDT- strategin och följa regionens strategi där spel om
pengar är med. Lokalt tar riktlinjen sin utgångspunkt i kommunens mål och
i Folkhälsoplanen.
För att få en helhetsyn där ANDT- arbetet sätts i rätt sammanhang behöver
ANDT-arbetet samordnas med andra närliggande arbetsområden som till
exempel psykisk ohälsa, brotts- och våldsprevention och föräldrastöd.
Det förebyggande och främjande arbetet ska stärka och stödja individen så
att hjälp från specialister och åtgärdande stöd inte behövs.
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Mål på lokal och nationell nivå
Det Goda Livet är kommunens vision om det hållbara samhället, ett
samhälle i balans och harmoni, även för kommande generationer. Det Goda
Livet bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva invånare. I Falköping
värnar vi om livskvalité, välbefinnande och trivsel för Falköpingsborna.
Falköpings kommun ska skapa förutsättningar för medborgarna att göra
hälsosamma val. Barn och ungdomar i Falköpings kommun ska växa upp
till trygga individer med en positiv livsstil, vilket innebär att välja bort
alkohol, narkotika, dopning och tobak. Fokus är att begränsa
tillgängligheten eftersom den samlade forskningen visar att
tillgänglighetsbegränsande insatser är de insatser som har störst effekt.
För att nå det målet har tre prioriterade nationella målområden utsetts som
kommunen ska sträva mot:

1. Barn ska skyddas mot
skadliga effekter
orsakade av alkohol,
narkotika, dopning och
tobak.

2. Antalet barn och unga
som börjar använda
narkotika och
dopningsmedel eller
debuterar tidigt med alkohol
eller tobak ska successivt
minska.

3. Antalet personer som
utvecklar skadligt bruk,
missbruk eller beroende
av alkohol, narkotika,
dopningsmedel eller
tobak ska successivt
minska.

Strategiska utgångspunkter
Vid arbetet med riktlinjen finns några gemensamma utgångpunkter som ska
gälla oberoende av verksamhet;
Långsiktighet För att kunna se resultat av ett förebyggande arbete
behöver arbetet präglas av långsiktighet och uthållighet.
Kompetens För att det förebyggande arbetet ska bli effektivt krävs att
personal som arbetar inom området har kunskap och kompetens på området.
Arbetet ska präglas av forsknings- och erfarenhetsbaserade insatser och
attityd- och kunskapshöjande insatser.
Samverkan I det praktiska arbetet är lokala samverkansforum som träffas
regelbundet en framgångsfaktor. För att få ett framgångsrikt förebyggande
arbete mot ANDTS krävs därför samverkan inom kommunen, med
civilsamhället och med lokala myndigheter. De olika aktörerna kan
tillsammans bilda starka skyddsfaktorer.
ANDTS – arbetet är en del i folkhälsoplanen, därför blir samordning med
andra näraliggande områden som t.ex psykisk ohälsa, brotts- och
våldsprevention och föräldrastöd relevant.
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Trygga och goda uppväxtmiljöer för barn och unga verkar som
skyddsfaktorer. Därför är det viktigt att föräldrar engageras och ges stöd.
Stödet ska samordnas och följa genom föräldraskapets olika faser.
Inflytande Kommunen ska ha en öppenhet och medborgare ska vara
delaktiga vilket kan bidra till legitimitet och förståelse för kommunens
ställningstaganden och handlanden.
Intersektionellt perspektiv
Arbetet med ANDTS-frågor behöver också förhålla sig till hur maktordningar
och diskrimineringsgrunder samspelar och kan förstärka varandra. Ett
intersektionellt perspektiv kan vara ett sätt att synliggöra hur olika
maktordningar samspelar.

Ansvar och genomförande
Arbetet med ANDTS är en del av kommunens strategiska arbete mot ett
socialt hållbart Falköping. Kommunstyrelsen beslutar i Riktlinjen för
förebyggande arbete ANDTS de målsättningar som gäller för Falköpings
kommun. Riktlinjen har syftet att visa riktningen och viktiga utgångspunkter
i kommunens övergripande arbete med ANDTS-frågor. Kommunstyrelsen
ansvarar för att organisera det strategiska kommunövergripande arbetet med
ANDTS-frågor kopplat till målet Ett socialt hållbart Falköping. Varje
nämnd har ansvar för att utifrån riktlinjen ta fram styrning för nämndens
förebyggande arbete med ANDTS, via nämndens verksamhetsplan eller i ett
nämndspecifikt styrdokument för att sedan förvaltningen i sin tur arbetar
med åtgärder, aktiviteter och handling. Riktlinjen följs upp i ordinarie
struktur för verksamhetsuppföljning i årsredovisning.
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