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Styrdokument
Plan mot alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak (ANDT) har ursprungligen  
antagits av KF den 27 september 2018. I den här versionen har man anpassat sig till  
den nya organisationen som gäller from 1 januari 2019.
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Ämnesområde och bakgrund
Planen mot alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak (ANDT) har tagits fram 
med mål och insatser/utvecklingsområden för Eskilstuna kommunkoncern på 
uppdrag av kommunstyrelsen. Det är en revidering av kommunens tidigare hand-
lingsplan mot ANDT för åren 2013-2015. 
 
Det är angeläget att Eskilstuna kommun prioriterar ANDT-arbetet ur ett hälsofrämjande, 
förebyggande, brottsbekämpande, behandlande och rehabiliterande perspektiv.  
 
Fokus ligger främst på insatser för att begränsa och försvåra tillgängligheten av  
alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak men även attityd- och kunskapshöjande 
insatser är angeläget. Inriktningen är också att kommunen ska erbjuda lättillgängligt 
stöd för personer med missbruk/beroende och stöd till deras anhöriga. 
 
Planen tar sin utgångspunkt i FNs globala program för hållbar utveckling (Agenda 
2030), FNs konvention om mänskliga rättigheter, FNs barnkonvention samt Sveriges 
folkhälsomål. Mål och insatsområden i planen grundar sig på den nationella strategin 
för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken för åren 2016 - 2020. 
 
Kommunen har en central roll i ANDT-arbetet då det förebyggande arbetet i stor  
utsträckning bedrivs där människor lever och verkar. Flera av de insatser som görs för 
att minska tillgänglighet, främja och förebygga samt erbjuda stöd och vård är  
kommunens ansvar.  
 
Enligt den Nationella strategin mot alkohol, narkotika, dopning och tobak för åren  
2016 – 2020 bör de tre perspektiven jämlik hälsa, jämställdhet samt barn och ungas 
skydd prägla ANDT-arbetet.

Arbetsformer
Planen, inklusive målformuleringar och aktiviteter, har utarbetats i samverkan med  
representanter från Barn- och utbildningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, 
Miljö- och räddningstjänstförvaltningen, Socialförvaltningen, Vård- och omsorgs- 
förvaltningen samt folkhälsostrateg från kommunledningskontoret och representant 
från Polismyndigheten. 
 
Undersökningar som har legat till grund för en lägesbild kring området, är bland annat 
Region Sörmlands Liv & Hälsa som beskriver hälsan hos kommunens elever i  
årskurs 7, 9 och år 2 på gymnasiet samt bland vuxna.

Mål och uppföljning
Aktiviteter från insats-/utvecklingsområden i ANDT-planen ska föras in som åtaganden 
i respektive nämnds och bolags årliga verksamhetsplaner och följas upp i verksamhets-
berättelser. I uppföljningar ska redovisning göras fördelat på flickor, pojkar, kvinnor och 
män där det är möjligt.  
 
Den nämnd eller det bolag som står först i kolumnen och är markerad med fet stil är 
ansvarig för att samordna delmålet och insats-/utvecklingsområdet tillsammans med 
övriga nämnder och bolag inom kommunkoncernen.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för årlig uppföljning och eventuell revidering. Kommun- 
styrelsen ansvarar också för en samlad uppföljning och utvärdering av planen i dess 
helhet efter periodens slut.  
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Eskilstuna kommun ska verka för ett samhälle fritt från narkotika och dopning, 
minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat  
tobaksbruk.

1. Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och  
 tobak ska minska

Grundläggande för att minska skadeverkningar och problem relaterat till alkohol,  
narkotika, dopningsmedel och tobak är att begränsa tillgänglighet. Sådana insatser har 
särskilt stor betydelse för att skydda barn och unga.  
 
För alkohol och tobak handlar åtgärderna om att upprätthålla åldersgränser, begränsa 
antalet försäljningsställen, kontrollera illegal införsel, langning och hembränning. När 
det handlar om illegala substanser som narkotika och dopningsmedel är Polismyndig-
heten och Tullverkets insatser för att motverka införsel och illegal handel centrala.

Befintligt arbete 
• Kommunen genomför tillsynsbesök på alla försäljningsställen för folköl och tobak i   
 enlighet med beslutad tillsynsplan. 

• Kommunen genomför tillsynsbesök på alla restauranger med serveringstillstånd i  
 enlighet med beslutad tillsynsplan.

• Kommunen ger återkoppling från tillsyn via rapport, när det är möjligt ges även  
 feedback direkt på plats.

• Kommunen genomför årliga kontrollköp av folköl och tobak.

• Kommunen genomför återkommande besök på restauranger och krogar där  
 tillsynsbehovet bedöms vara stort. 

• Kommunen följer upp tillsynsbesök och meddelar sanktioner när så behövs.

• Kommunen genomför årliga inre granskningar av bolag med serveringstillstånd, för   
 lämplighetsprövning hos Polismyndigheten, Skatteverket och Kronofogden.

• Kommunen genomför oplanerad tillsyn utifrån olika händelser, exempelvis klagomål   
 eller rapporter från andra myndigheter.

• Tillsynsbesök genomförs både enskilt och i samarbete med andra myndigheter som   
 Polismyndigheten, Skatteverket och Kronofogden. 

• Kommunen samverkar med andra aktörer och myndigheter i syfte att skapa en  
 likvärdig tillsyn och samsyn. Samarbete sker kontinuerligt med Polismyndigheten,   
 Skatteverket och Kronofogden. Samverkan sker också genom  
 underrättelser och remitteringar.

• Kommunen samarbetar med övriga kommuner i länet och länsstyrelsen kring frågor   
 som rör alkohol- och tobakstillsyn.

• Kommunen har en samverkansöverenskommelse med Polismyndigheten i syfte att   
 förbättra både ANDT arbetet och det brottsförebyggande arbetet. 

Övergripande mål
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Insats/utvecklingsområde Ansvarig

Samverkan med andra aktörer och  
myndigheter ska fortsätta att utvecklas.

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Utbildningen Ansvarsfull alkoholservering ska 
erbjudas lokala krögare varje år.

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Arbetet med rökfria miljöer ska fortsätta  
att utvecklas.

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Tillsyn av rökfria miljöer på skolgårdar  
ska ske årligen

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Insatsområden
Samordnad, effektiv och likvärdig alkohol- och tobakstillsyn

Insats/utvecklingsområde Ansvarig

Den lokala samverkan och samordningen mel-
lan ANDT-förebyggande och brotts- 
förebyggande arbete ska utvecklas.

Kommunstyrelsen 
Socialnämnden

Stödet ska förstärkas på de skolor och  
fritidsgårdar som har behov av insatser  
utifrån resultaten i undersökningen Liv och 
Hälsa ung.

Grundskolenämnden 
Gymnasienämnden 
Socialnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Torshälla stads nämnd 
Kommunstyrelsen

Kommunen ska tillsammans med Polis- 
myndigheten erbjuda utbildningen Krogar mot 
knark till de lokala krogarna.

Kommunstyrelsen

Samverkan mellan ANDT-förebyggande och brottsförebyggande arbete på  
alla nivåer
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2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, 
dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med  
alkohol ska successivt minska

Föräldrar, vuxna och skola är viktiga målgrupper i det förebyggande ANDT-arbetet för 
barn och unga. Barn och unga behöver goda förebilder som förmedlar attityder och 
värderingar som bidrar till att senarelägga alkohol- och tobaksdebut. Användning av 
alkohol och tobak är ofta inkörsporten till bruk av narkotika. Cannabis är den narkotika 
som idag missbrukas mest, särskilt bland unga personer. Tidig upptäckt är därför  
avgörande tillsammans med information, stöd och tillgänglighetsbegränsande insatser.  
 

Barn har utifrån FN:s barnkonvention rätt till en god uppväxtmiljö och bästa möjliga 
hälsa. De ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning 
och tobak. Åtgärder för att förhindra att barn och unga börjar använda alkohol,  
narkotika, dopningsmedel eller tobak är högt prioriterat. 

Delmål
Andelen flickor och pojkar i årskurs 7, 9 och gymnasiets årskurs 2 som använder 
tobak dagligen eller ibland minskar. 

Ansvarig: Grundskolenämnden, Gymnasienämnden, Socialnämnden,  
Kultur- och fritidsnämnden, Torshälla stads nämnd

Andelen flickor och pojkar i årskurs 9 eller gymnasiets årskurs 2 som någon gång  
använt narkotika minskar.

Ansvarig: Grundskolenämnden, Gymnasienämnden, Socialnämnden,  
Kultur- och fritidsnämnden, Torshälla stads nämnd

Befintligt arbete 

• Vid tillsynsbesök på försäljningsställen för folköl och/eller tobak kontrolleras  
 marknadsföring. 

• Tillsyn sker av rökfria miljöer på skolor var tredje år.

• Skolan spelar en viktig roll genom undervisning om risker med alkohol, narkotika,   
 dopning och tobak. Skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag bidrar till    
 arbetet med ANDT-prevention. 

• Grundskolans och gymnasieskolans elevhälsa arbetar förebyggande och har hälso- 
  samtal för elever i årskurs 4, 7 och skolår 1 på gymnasiet där frågor om ANDT finns med.

• Hälsosamtalen med eleverna i gymnasieskolan är ett medel för attitydpåverkan.

• Eskilstunas gymnasieskolor har en ”Handlingsplan mot ANDT” där det finns information,  
 kontaktuppgifter, åtgärder och rutiner kring anmälan vid misstanke om bruk av ANDT.

• Eskilstunas grundskolor har en ”Handlingsplan mot droger” där rutiner finns för  
 åtgärder vid misstanke om användande av narkotika. 

• Ung Fritid och mötesplatser har handlingsplan med rutiner för agerande vid misstanke   
 om bruk eller försäljning av narkotika. 

• Ung Fritid och mötesplatser arbetar med att lyfta fram goda förebilder i de områden   
 där behov finns. 

• Föräldrafika används som metod för att informera och utbilda vuxna om ANDT.  
 Det sker genom samarbete mellan socialtjänst, skola och Ung Fritid och mötesplatser. 

• Inom ramen för ”Eskilstunamodellen” finns ett samverkansprojekt mellan socialtjänst,  
 skola, Ung Fritid och mötesplatser och Polismyndigheten i syfte att utveckla arbetet   
 med föräldrautbildning (universellt och selektivt), utbildning till personal och elever. 

• Personal på Ung Fritid och mötesplatser utbildas i ANDT-frågor. Ett kontinuerligt  
 arbete görs ute i verksamheterna för att personal ska hålla sig uppdaterade i dessa 
  frågor. Samarbete med olika aktörer, så som socialtjänsten samt Polismyndigheten   
 bidrar till att informationen om rådande läge är aktuell.



7Plan mot alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak 2019-2022

Insatsområden
Reglering och tillsyn för att begränsa marknadsföring och exponering av alkohol 
och tobak

Insats/utvecklingsområde Ansvarig

Skyltar som informerar om tobaksförbud och 
rökfri skolgård ska finnas på alla skolor senast 
år 2019.

Grundskolenämnden  
Förskolenämnden 
Gymnasienämnden 
Kommunstyrelsen 
Eskilstuna Kommunfastighet

Återkommande information om rökfri skolgård 
ska ges till elever, personal och föräldrar/vård-
nadshavare i grundskolan och gymnasieskolan.

Grundskolenämnden 
Gymnasienämnden

Insats/utvecklingsområde Ansvarig

Information och utbildning om ANDT ges till 
skolpersonal både via Folkhälsomyndighetens 
stödmaterial ”Berusning på schemat” men 
också med information och utbildningsstöd 
från socialförvaltningen och Polismyndighe-
ten.  

Grundskolenämnden 
Gymnasienämnden  
Socialnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Torshälla stads nämnd 
Kommunstyrelsen

I ANDT-undervisningen ska ett lättillgängligt 
och användbart material användas, förslagsvis 
med hjälp av ”ANDT på schemat”  

Grundskolenämnden 
Gymnasienämnden

Eskilstunas skolor ska arbeta för tobaksfri skoltid. Grundskolenämnden 
Gymnasienämnden

Generella och riktade insatser ska genomföras 
till föräldrar/vårdnadshavare och andra vuxna 
för att höja kunskap om alkohol, narkotika, 
dopningsmedel och tobak.

Socialnämnden  
Grundskolenämnden 
Gymnasienämnden

Undersökningen Liv och hälsa ung ska analy-
seras vart tredje år per högstadium och gym-
nasium i syfte att se vilka behov som finns och 
vilka åtgärder som behöver vidtas. Social- 
förvaltningen stödjer skolorna i arbetet. 

Grundskolenämnden 
Gymnasienämnden 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen

En hälsofrämjande skola utifrån elevers olika förutsättningar och behov

Insats/utvecklingsområde Ansvarig

Information och utbildning om cannabisföre-
byggande arbete ska erbjudas alla skolenheter.

Grundskolenämnden  
Gymnasienämnden 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen

Det förebyggande arbetet mot cannabis- 
användning ska utvecklas genom samverkan 
med Länsstyrelsen och andra aktörer.

Kommunstyrelsen

Insats/utvecklingsområde Ansvarig

Försäljning, överlåtelse, langning och bruk av 
ANDT på Eskilstunas skolor ska förhindras.

Grundskolenämnden 
Gymnasienämnden 
Socialnämnden

Information ska ges till föräldrar/vårdnads- 
havare och andra vuxna om effekterna av att 
inte förse eller langa tobak och alkohol till  
barn och unga. 

Grundskolenämnden 
Gymnasienämnden 
Socialnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Torshälla stads nämnd 
Kommunstyrelsen

Effektivt arbete mot langning av alkohol och tobak

Spridning och tillämpning av ett kunskapsbaserat cannabisförebyggande arbete
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3. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som  
utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, 
narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska

Tidig upptäckt är det mest effektiva för att i ett tidigt stadium förhindra skillnader i hälsa 
och skadligt bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak. Förebyggande ar-
bete är därför centralt för att minska antalet personer som utvecklar skadligt bruk, risk-
bruk eller beroende. 

Det är känt att barn som växt upp i miljöer med missbrukande föräldrar, trassliga sepa-
rationer, bevittnat eller blivit utsatta för våld löper större risk att utveckla utanförskap, 
inte sällan med bruk av ANDT. Stödverksamhet är därför viktigt.

Delmål
Andel kvinnor och män som röker dagligen minskar. 

Ansvarig: Alla nämnder och bolag

Andelen kvinnor och män som har ett riskbruk av alkohol minskar. 

Ansvarig: Alla nämnder och bolag

Befintligt arbete 
• Under 2019 utvecklades Skolchansen som är en samverkan mellan gymnasie- 
 skolorna och socialförvaltningen. Skolchansen ska underlätta för elever med  
 begynnande eller pågående missbruk att få snabb tillgång till stöd och behandling  
 för att kunna återgå till skolan.

• Kommunen arbetar utifrån Rökfri arbetstid och erbjuder medarbetare rökavvänjning. 

• Medarbetare erbjuds självskattning via e-tjänst. Medarbetare och förtroendevalda  
 med riskbruk som uppmärksammas erbjuds stöd. Chefer ges utbildning i riskbruk  
 och intensivkonsumtion. 

• På hem för ensamkommande barn sker informationsinsatser för att motverka  
 rökning. 

• Samverkan mellan socialtjänst, skola, Ung Fritid och mötesplatser och Polismyndig- 
 heten på olika nivåer, både individinriktat men också utifrån ”trender”. En del av  
 samverkan utgår från ”Eskilstunamodellen”1. 

• Skola och Ung Fritid och mötesplatser hjälper ungdomar med den första kontakten  
 om de vill komma i kontakt med Beroendecentrum ung för att få hjälp med att sluta  
 med ANDT.

• Vid beviljande av att bli en stödberättigad förening uppmanas föreningen att ha en  
 plan mot ANDT. Årliga uppföljningar genomförs på ett antal föreningar med tilldelat  
 stöd.  

• Kommunen samarbetar och ingår i ett nätverk med Mälardalens högskola och  
 Västerås stad kring det drogpreventiva arbetet i syfte att minska alkoholkonsumtionen 
  och förhindra bruk av narkotika bland studenter.

• Samarbete finns mellan träningsanläggningar, Polismyndigheten, kommunen,  
 Länsstyrelsen, Riksidrottsförbundet och Distriktsidrottsförbundet Södermanland  
 kring ett långsiktigt förebyggande arbete mot dopning. Syftet är att minska  
 användningen och tillgången till anabola androgena steroider. 

1Eskilstunamodellen är en samverkansmodell som beskriver hur socialtjänst, skola, Ung Fritid och mötesplatser  
och Polismyndigheten ska samverka i det förebyggande arbetet på universell, selektiv och indikerad nivå.
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Insats/utvecklingsområde Ansvarig

Fortsätta att sprida, utveckla samt implemen-
tera Skolchansen så att elever med begynnan-
de eller pågående missbruk får snabb tillgång 
till stöd och behandling. 

Socialnämnden 

Kommunens riktlinjer kring rökfri arbetstid ska 
följas upp.

Kommunstyrelsen

Minst en gång per år görs medarbetare och 
chefer uppmärksamma på rökfri arbetstid.

Kommunstyrelsen 

Insats/utvecklingsområde Ansvarig

Det dopningsförebyggande arbetet förstärks 
inom skolan, främst inom gymnasiet. 

Grundskolenämnden  
Gymnasienämnden

Kommunen tillsammans med RF-SISU Sörm-
land, Polismyndigheten och Länsstyrelsen ska 
arbeta för att öka antalet träningsanläggningar 
som medverkar i nätverket PRODIS

2 
 och som 

följer arbetsmetoden 100 % ren hårdträning.

Kommunstyrelsen

Dopningsförebyggande arbete inom motionsidrotten

• Kommunen genom socialtjänsten arbetar förebyggande med ANDT genom olika  
 stödjande insatser. Följande stödjande verksamheter erbjuds:
 

 1 Huven - en gruppverksamhet för barn och unga mellan 7 och 20 år som har en  
  anhörig som har eller har haft missbruksproblematik.

 2 Skilda världar - en gruppverksamhet för barn och unga mellan 7 och 20 år som  
  lever i familj med föräldrar som inte bor tillsammans.

 3 Se oss - stödverksamhet för barn och unga mellan 4 och 20 år som upplevt våld.

 4 Ledarskapsträning för tonårsföräldrar - riktat föräldrastöd i grupp. 

 5 Familjecentraler - en träffpunkt för blivande föräldrar och familjer med barn 0-6 år.

 6 Beroendemottagningen Vägen - erbjuder samtalsbehandling för den som upplever  
  problem med alkohol, narkotika, läkemedel, dopning eller spel om pengar. Riktar  
  sig till personer över 18 år. Även anhöriga erbjuds råd och stöd.

 7 Beroendecentrum Ung – erbjuder information, rådgivning och behandling för  
  ungdomar med missbruksproblematik samt deras familjer och övriga nätverk.  
  Riktar sig till personer under 18 år.

 8 Familjeverkstan – erbjuder erfarenhetsutbyte med andra föräldrar med barn  
  mellan 3 och 11 år.

Insatsområden
Uppmärksamma och förebygga ANDT-relaterad ohälsa bland kvinnor och män 
samt flickor och pojkar inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och inom 
andra arenor

2PRODIS är en förkortning som står för Prevention av dopning i Sverige.
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Insats/utvecklingsområde Ansvarig

Gemensam utbildning för medarbetare inom 
socialförvaltningen och arbetsmarknads- och 
vuxenförvaltningen om beroendetillstånd.

Socialnämnden 
Arbetsmarknads- och vuxenutbildnings- 
nämnden

Insats/utvecklingsområde Ansvarig

Inventering av psykiskt funktionsnedsatta ska 
ske vart fjärde år, nästa gång 2021.

Vård- och omsorgsnämnden  
Socialnämnden

Samarbetet med Region Sörmland ska  
utvecklas kring sprututbytesprogram.

Socialnämnden

Insatser för att nå kvinnor och män samt flickor och pojkar i en socialt och hälso-
mässigt utsatt situation till följd av missbruk eller beroende

1Eskilstunamodellen är en samverkansmodell som beskriver hur socialtjänst, skola, Ung Fritid och mötesplatser  
och Polismyndigheten ska samverka i det förebyggande arbetet på universell, selektiv och indikerad nivå.

Insatsområden
Samverkan mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst samt med andra aktörer 
för en sammanhållen vård utifrån kvinnors och mäns samt flickors och pojkars 
specifika förutsättningar och behov

4. Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk 
eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov  
ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet

Vård av god kvalitet ställer krav på att ansvariga huvudmän tidigt fångar upp individer 
med missbruk eller beroende och sätter in anpassade insatser. En förutsättning är en 
välfungerande samverkan mellan huvudmännen. Utifrån lagstiftningen har kommuner 
och regioner krav på sig att ingå överenskommelser om samarbete avseende personer 
med missbruks- och beroendeproblematik. År 2015 stärktes kravet ytterligare på  
samverkan mellan region och socialtjänst och inkluderar sedan dess även  
ungdomar, läkemedelsberoende och psykosociala stödinsatser. 

Befintligt arbete 

• En länsövergripande överenskommelse finns mellan Sörmlands kommuner och  
 Region Sörmland för vård och stöd till personer med riskbruk, missbruk och  
 beroende. Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra samverkansformer och  
 ansvarsfördelning mellan huvudmännen. 

• Lokala överenskommelser finns mellan huvudmännen som ytterligare preciserar  
 ansvar och roller. 

• En av de lokala överenskommelserna mellan Eskilstuna kommun och Region  
 Sörmland tydliggör ansvar och samverkansformer för personer med psykiska  
 funktionsnedsättningar. Överenskommelsen följs upp årligen. 

• En utvecklad samverkan finns idag mellan Eskilstuna kommun och Region Sörmland  
 genom två beroendecentrum, ett för vuxna och ett för personer under 18 år.  
 Beroendecentrumen vänder sig till alla invånare med problem, beroende och/eller  
 missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel, dopning eller spel om pengar samt deras  
 anhöriga. 

• Personligt ombud erbjuds till personer med missbruksproblem.

• Akutboenden finns för invånare som blivit utsatta för våld och hot.
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5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör 
och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, 
narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska

Skadliga effekter av bruk, missbruk och beroenden är ett omfattande samhällsproblem. 
Det gäller allt från våld i offentliga miljöer och hemmen, olyckor i trafiken till tidig död 
i sjukdom orsakad av alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak. Det finns också ett 
tydligt samband mellan alkohol och mäns våld mot kvinnor.

Delmål
Alkoholrelaterad dödlighet bland kvinnor och män samt flickor och pojkar minskar. 

Ansvarig: Socialnämnden, Vård och omsorgsnämnden

Befintligt arbete 
• För att tidigt upptäcka missbruk och beroenden finns Familjecentraler, där följande   
 verksamheter är representerade mödravårdcentral, barnavårdcentral, öppen förskola   
 och socialtjänst.

• Beroendecentrum samverkar med mödravårdscentralerna och Region Sörmland. 

• Kommunen erbjuder stödverksamheten Huven - en gruppverksamhet för barn och   
 unga mellan 7 och 20 år som har en anhörig som har eller har haft missbruks- 
 problematik.

• Kommunen erbjuder stödverksamheten Se oss – riktar sig till barn och unga mellan  
 4 och 20 år som upplevt våld.

• Internt jobbar kommunen med att sprida kunskap till personal som arbetar med barn  
 och ungdomar om verksamheterna Huven och Se oss, i syfte att öka stödinsatserna.

• SMADIT – ”Samverkan mot alkohol och droger i trafiken”. En samverkan mellan  
 myndigheter med syfte att ge stöd till personer som rapporteras för rattfylleri och/ 
 eller rattfylleri under påverkan av narkotika. (Personen får hjälp till att träffa personal   
 från socialtjänsten eller beroendevården). 

Insats/Utvecklingsområde Ansvarig

En ny samtalsmodell ska implementeras som 
riktar sig till föräldrar/vårdnadshavare där den 
ene eller båda har eller har haft en missbruks- 
eller beroendeproblematik. Samtalen syftar till 
att föräldrarna/vårdnadshavarna skall kunna 
trygga barnen och se till barnens behov.

Socialnämnden 

Insats/Utvecklingsområde Ansvarig

Utveckla insatserna för att fånga upp personer 
i riskzon samt motivera och erbjuda attraktiva 
och lättillgängliga stöd- och behandlingsinsatser.

Socialnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden

Strategiskt och långsiktigt arbete för att motverka narkotikarelaterad dödlighet 
bland kvinnor och män samt flickor och pojkar

Insatsområden
Uppmärksamma och erbjuda ändamålsenligt stöd till flickor och pojkar som föds 
med skador till följd av ANDT eller som växer upp i familjer med missbruk eller 
annan omsorgsvikt, inklusive förekomst av våld, med koppling till alkohol eller 
narkotika utifrån deras förutsättningar och behov
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Strategisk inriktning 2016-2019 beskriver Fokus i social  
uthållighet enligt följande:
Fokus under mandatperioden är att utveckla det sociala, hälsofrämjande arbetet. Det 
görs bland annat genom att minska unga flickor och pojkars sociala utsatthet, säkra  
tillgången på bostäder, tillgodose lägenheter för äldre, skapa trygga, hälsofrämjande 
miljöer, intensifiera insatserna för att motverka segregering och utanförskap samt  
stärka åtgärder mot grov organiserad brottslighet och drogmissbruk. Stöd till barn med 
komplexa behov samt till personer med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa ges 
stor uppmärksamhet. Metoder för ökad insyn, dialog och inflytande ökar den sociala 
uthålligheten. Samverkan med frivilligkrafter intensifieras.  
 

2015-06-16 beslutade Kommunfullmäktige om Strategisk inriktning för Eskilstuna 
kommunkoncern 2016-2019, KSKF/2015:323

Rökfri arbetstid för anställda inom kommunkoncernen
Eskilstuna kommun har ställt sig bakom målet att nå ett rökfritt Sverige till år 2025,  
vilket innebär att rökning ska upphöra eller minska så att mindre än fem procent av  
befolkningen röker senast år 2025. 
 

2014-01-14 beslutade Kommunfullmäktige om rökfri arbetstid för anställda inom  
kommunkoncernen, KSKF/2013:496.

Jämlik hälsa
Eskilstuna kommun arbetar med att skapa samhälleliga förutsättningar för god hälsa på 
lika villkor.  
 

2017-11-23 beslutade Kommunfullmäktige om Policy för jämlik hälsa och social  
hållbarhet KSKF 2015:579 där målområde 11 särskilt berör Tobak, alkohol, narkotika, 
dopning och spel.

Förhållande till redan fattade 
politiska beslut


