Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsförvaltningen
Förvaltningsledningen
Johan Lindeberg 016-710 15 15

2018-05-07

1 (3)

BUN/2018:422

Barn- och
utbildningsnämnden

Plan mot alkohol, narkotika, doping och tobak
(KSKF/2017:498)
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet som sitt eget.

Förslag till kommunstyrelsen
Förslaget till reviderad plan mot alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak
(ANDT) Eskilstuna kommunkoncern 2019-2022 antas, med några justeringar.

Yttrande
Barn och utbildningsnämnden har i uppdrag att vara remissinstans för förslag till
reviderad plan mot alkohol, narkotika, dopingmedel och tobak (ANDT) för
Eskilstuna kommunkoncern.
Barn och utbildningsnämnden ser generellt positivt på innehållet och grundtanken i
planen mot alkohol, narkotika, dopingmedel och tobak (ANDT). Vi ser innehållet
under respektive rubrik som väsentligt i ANDT-arbetet ur ett hälsofrämjande,
förebyggande, brottsbekämpande, behandlande och rehabiliterande perspektiv.
Barn och utbildningsnämnden har funderingar runt vissa av de bindande skrivningar
som används och vill problematisera kring att det anges vilka material eller metoder
som skall användas i undervisningen i vissa avsnitt. Verksamheten under barn och
utbildningsnämnden styrs av skollag, läroplaner, allmänna råd och verksamheten skall
bedrivas på vetenskaplig grund. Då planen är flerårig och material och metoder inom
ANDT-området ständigt utvecklas anser barn- och utbildningsnämnden att planen ej
skall innehålla referenser till specifikt material eller metoder i föreslagna insatser.
Skolan och dess personal bör avgöra såväl metod som material för ANDTundervisningen utifrån såväl beprövad erfarenhet som vetenskaplig grund.
Vidare anser barn- och utbildningsnämnden att formuleringen kring utbildning för
personal kring cannabisförebyggande arbete bör ange att utbildning skall erbjudas alla
skolenheter och all personal. Detta som alternativ till formuleringen ”Information och
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utbildning om cannabisförebyggande arbete ska ges till all högstadie- och
gymnasieskolors personal”.
Barn- och utbildningsnämnden vill också betona vikten av att andra typer av missbruk
så som till exempel spelmissbruk hanteras inom ramen för kommunens
hälsofrämjande arbete. Framförallt i samband med arbetet med att förebygga
användandet av alkohol, narkotika, tobak och droger.

Ärendebeskrivning
Ärendet har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Yttrandet ska
ha kommit in till kommunstyrelsen via LEX och på papper senast den 1 augusti 2018.
Ett förslag till plan mot alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak (ANDT) för
Eskilstuna kommunkoncern har arbetats fram för åren 2019-2022. Det är en
revidering av tidigare handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak
för åren 2013-2015. Kommunledningskontoret föreslår att planen remitteras till
berörda nämnder.
Planen fokuserar främst på insatser för att begränsa och försvåra tillgängligheten av
alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak men även attityd- och kunskapshöjande
insatser är angelägna. Inriktningen är också att kommunen ska erbjuda lättillgängligt
stöd för personer med missbruk/beroende och stöd till deras anhöriga. I planen finns
också ett stort fokus på det tobakspreventiva arbetet.
Aktiviteterna från insats- och utvecklingsområden i planen ska läggas till som
åtaganden i respektive nämnds och bolags årliga verksamhetsplaner och följas upp i
verksamhetsberättelser. I uppföljningar ska redovisning göras fördelat på flickor,
pojkar, kvinnor och män där det är möjligt. En samlad årlig uppföljning och
utvärdering kommer att ske och en slutrapport kommer att tas fram inför nästa
revidering. Kommunstyrelsen ansvarar för utvärdering och revidering av planen i sin
helhet.
Kommunledningskontoret har lett arbetet med att ta fram planen och kommer att ha
ansvaret för uppföljning och samordning av vissa insatser och utvecklingsområden.
Det är angeläget att Eskilstuna kommun prioriterar arbetet mot alkohol, narkotika,
dopningsmedel och tobak ur ett hälsofrämjande, förebyggande, brottsbekämpande,
behandlande och rehabiliterande perspektiv.
Finansiering
De föreslagna insatserna behöver planeras inom verksamheternas respektive budget
och verksamhetsplanering. Det är därför viktigt att nämnder och bolag ser över hur
åtgärder kan prioriteras utifrån området samt följa upp effekter av åtgärderna.
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