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POLICY 
Uttrycker ett övergripande förhållningssätt i form av principer och inriktningar. Kortfattad styrning för bedömning  
och agerande i olika frågor. Nära kopplad till normer och värderingar. 

RIKTLINJE  
Vägledning som anger ramarna för handlingsutrymme i en viss fråga. Syftar till att skapa en gemensam norm  
för ett önskat beteende: som en slags handbok. 
 

VERKSAMHETSPLAN  
Visar konkret hur verksamheten ska fullgöra sitt uppdrag och uppfylla målen under ett visst år utifrån givna 
budgetramar. Kan innehålla mål. 

PLAN 
Utgår från politisk styrning och beskriver vad kommunen vill uppnå inom ett visst område. En plan är planerande 
och framåtsyftande, här beskrivs önskad förändring och utveckling i form av insatser, men utan att specificera 
utförande eller metod. Kan innehålla mål. 

ANVISNING   
Regler inriktade på metod och tillvägagångssätt. Fokuserar på utförande av en viss åtgärd, sätter gränser  
och förbjuder vissa beteenden. 
 

HANDLINGSPLAN  
Visar konkret hur ett visst uppdrag ska genomföras och följas upp genom att specificera åtgärder,  
tidplan och ansvar. 

Typ av styrdokument Handlingsplan 

Omfattar (vem styrdokumentet gäller för) 
Berörda förvaltningar och bolag samt räddningstjänsten 
Karlstadsregionen 

Beslutsdatum Maj 2021 

Beslutande instans Kommunstyrelsen 

Diarienummer KS/2019:213 Dpl 20 

Styrdokumentets giltighet Till och med 2025 

Dokumentansvarig Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 

 
 



 

SIDA 3 AV 14 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.................................................................................... 3 

KARLSTADS KOMMUNS STYRMODELL ................................................................. 4 

VISIONEN VISAR RIKTNINGEN ................................................................................................... 4 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING ............................................................................................. 4 

STRATEGISKA PLANEN VISAR PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN .......................................... 4 

VÄRDEGRUNDEN ÄR VÅR KOMPASS ...................................................................................... 4 

LAGAR OCH STYRDOKUMENT ÄR VÅRT RAMVERK .............................................................. 4 

FÖREBYGGA BRUKET AV ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPING OCH TOBAK (ANDT) 
I KARLSTADS KOMMUN ........................................................................................ 5 

SAMSYN ........................................................................................................................................ 5 

FRAMTAGNINGSPROCESS ........................................................................................................ 5 

NULÄGE ........................................................................................................................................ 6 

GEMENSAM RIKTNING ................................................................................................................ 6 

MODELL FÖR ARBETE MED ANDT FRÅGOR I KARLSTADS KOMMUN .................. 6 

ETT FÖREBYGGANDE PERSPEKTIV ......................................................................................... 6 

FRÄMJA, FÖREBYGGA ELLER ATT ARBETA INDIKERAT ..................................................... 7 

ARBETSGRUPPEN FÖR FÖREBYGGANDE ARBETE .............................................................. 8 

ARBETSGRUPPENS STYR- OCH REFERENSGRUPP .............................................................. 8 

ÅTGÄRDER FÖR ATT STÄRKA ARBETSMODELLEN OCH ÖKA SAMSYNEN ...................... 8 

MODELL FÖR ATT ÖKA SAMVERKAN MED ANDRA AKTÖRER ............................. 9 

BEFINTLIGA SAMVERKANSFORMER ....................................................................................... 9 

ÅTGÄRDER FÖR ÖKAD SAMVERKAN MED ANDRA AKTÖRER .......................................... 10 

VERKTYG OCH METODER ................................................................................... 11 

ÅTGÄRDER FÖR ATT OPTIMERA BEFINTLIGA VERKTYG OCH METODER ....................... 12 

MÄTINSTRUMENT ................................................................................................ 13 

ÅTGÄRDER FÖR ATT MÄTA DET FAKTISKA MISSBRUKET ................................................ 13 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV HANDLINGSPLANENS 
ÅTGÄRDER ........................................................................................................... 14 

UPPFÖLJNING OCH REVIDERING ....................................................................... 14 



4 

 

SIDA 4 AV 14 

KARLSTADS KOMMUNS 
STYRMODELL 

VISIONEN VISAR RIKTNINGEN 
Vår vision, Ett bättre liv i solstaden, ger en gemensam bild av vår framtid. Karlstad ska vara en 
attraktiv kommun där människor väljer att leva, verka, bo och utvecklas. Vi vill att livet i Karlstad 
ska vara bättre, och vi ska utgå från vad människor behöver för att kunna ha ett bra liv när vi 
planerar vår verksamhet. 
 
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 
God ekonomisk hushållning är en förutsättning för vår långsiktiga planering. Verksamhet och 
ekonomi ska vara i gott skick, både på kort och lång sikt. Medborgarnas skattepengar ska användas 
så effektivt som möjligt och vår verksamhet ska ha god kvalitet. 
 
STRATEGISKA PLANEN VISAR PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN 
Den strategiska planen hjälper oss att arbeta i visionens riktning.  Den strategiska planen innehåller 
våra prioriterade målområden med övergripande mål och hjälper oss att planera så vi gör rätt saker. 
Indikatorer och målanalyser visar hur vi uppfyller målen och var framtida insatser behövs. 
 

 
VÄRDEGRUNDEN ÄR VÅR KOMPASS 
Värdegrunden fungerar som en kompass för hur vi ska utföra vårt arbete. Den är gemensam för alla 
medarbetare i kommunen. Kärnan är att Vi är till för Karlstadsborna. I värdegrunden står också att 
vi ser framåt och utvecklar vår verksamhet, vi genomför vårt uppdrag med engagemang, vi är en 
kommun i gott skick och vi når goda resultat. 
 
LAGAR OCH STYRDOKUMENT ÄR VÅRT RAMVERK 
Kommunens verksamheter styrs av svenska lagar, EU-förordningar och av de styrande dokument 
som kommunen beslutat om. Kommunens egna styrdokument finns i form av till exempel 
reglementen, policys, riktlinjer, planer och handlingsplaner. 
 
  



 

SIDA 5 AV 14 

FÖREBYGGA BRUKET AV 
ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPING 

OCH TOBAK (ANDT) I KARLSTADS 
KOMMUN 

Karlstad kommer att bli en stad med 100 000 invånare. En stad där vi vill att 
medborgarna ska ha en hög livskvalitet och där vår tillväxt sker på ett ekonomiskt, 
socialt och hållbart sätt. Att växa som stad och kommun är positivt och viktigt, men 
det medför också en stor utmaning och ansvar i våra verksamheter att utifrån det 
ökande medborgarantalet anpassa det främjande och förebyggande arbetet 
gällande ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak).  
 
Drogproblematiken är en utmaning för samhället där vi måste arbeta med 
problematiken på många olika nivåer. Vi behöver styrdokument på regeringsnivå 
likväl som vi arbetar med behandlande insatser på individnivån. I dessa olika 
nivåskikt finns det kommunala perspektivet som ska främja och förebygga innan 
problematiken uppstår, men också behandla och stödja när så behövs.  
 
SAMSYN 
Karlstads kommun behöver en gemensam grund med en övergripande plan och struktur för hur vi 
ska arbeta främjande och förebyggande med ANDT frågan. Systematiskt förebyggande arbetssätt 
kräver välgrundade och återkommande insatser på kort och lång sikt för att vi ska kunna förändra 
attityder, stärka hälsan och få en ökad jämlikhet. Det ska även finnas en likvärdighet och en 
mätbarhet i hela kommunen oavsett vart i kommunen barn/ungdomar går i förskola, skola eller var 
familjen har sin bostad. 
 
ANDT och det brottsförebyggande arbetet (BF) kan, och bör samverka för att sträva efter att 
förbättra och utöka samverkansformen i syfte att nå Karlstads vision ”Ett bättre liv i solstaden”. 
Samverkan skapar mervärde som gör att arbetsområdena tillsammans blir starkare och långt mer 
effektivare än som enskilda solitärer i förvaltningssystemen.  

 
FRAMTAGNINGSPROCESS 
Handlingsplanen är framtagen i kommunens förvaltningsövergripande arbetsgrupp för främjande 
och förebyggande arbete utifrån ANDT och BF som bildats över förvaltningsgränserna. 
Förvaltningsdeltagarna i gruppen preciseras närmare under rubriken -Modell för arbete med ANDT 
frågor i Karlstads kommun. Handlingsplanen belyser kortsiktiga insatser såväl som långsiktiga och 
är framtagen i strävan att berörda förvaltningar ska kunna enas om ett grundbatteri av insatser 
utifrån ett främjande och förebyggande perspektiv. Handlingsplanen belyser inte redan befintliga 
arbetssätt och metoder, däremot belyser den som exempel några av de samverkansformer som finns 
kring ANDT arbetet. 
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NULÄGE 
Drogproblematiken är en utmaning på alla samhällsnivåer och samhällsskikt med ett ökande 
verksamhetsbehov av kunskap, samverkan, samordning. Dessutom krävs en tydlighet och 
förutsägbarhet i hanteringen av ANDT frågorna på strategisk nivå såväl som hur verksamheterna 
ska bemöta drogproblematiken längst ut i linjen. Det finns även behov av att arbeta mer 
områdesbaserat, det vill säga identifiera de skilda utmaningar och möjligheter som återfinns i 
respektive stadsdel och/eller kommundel.  

 
Ett framgångsrikt kommunalt drogförebyggande arbetet bör ske i tre steg, främjande, förebyggande 
och indikerande. Det kortsiktiga perspektivet innebär att man har fokus på idag, och kanske upp till 
ett år framåt. Det långsiktiga perspektivet är betydligt mycket längre och bygger på systematik och 
strategiskt arbete grundat i väl beprövade metoder och arbetssätt. För att kunna arbeta långsiktigt 
behövs en samsyn om kommunens handlingsplan för det förebyggande arbetet. 
 
GEMENSAM RIKTNING 
Idag finns det olika förutsättningar, både utifrån kunskap om, och genomförandet, men också 
utifrån resurstillsättning och uthålligheten i ANDT-arbetet. Det finns ingen gemensam strategi för 
hur förvaltningarna arbetar långsiktigt med ungdomar på de arenor som vi i kommunen ansvarar 
för (skolan, fritidsgårdar med flera.). Detta gör att det ytterligare ökar på utmaningarna när man 
ska samverka med övriga insatser som görs inom trygghet-, säkerhet- och det brottsförebyggande 
arbetet. 
 
De olika förutsättningarna och kunskaperna på verksamhetsnivå gör att vi i nuläget inte kan mäta 
eller följa upp genomförda insatser eftersom de oftast tenderar att bli lokala, med lokala beslut som 
inte lyfts uppåt, eller som det sker någon större samverkan kring - vi mister därmed systematiken i 
arbetet. Ambitionen med handlingsplanen är att belysa utvecklingsområden och skapa en struktur 
för en gemensam riktning för det förebyggande ANDT arbetet i Karlstads kommun. 

 

MODELL FÖR ARBETE MED ANDT 
FRÅGOR I KARLSTADS KOMMUN 

ETT FÖREBYGGANDE PERSPEKTIV 
I utredningen ”framtidens socialtjänst” och förslag till en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) så 
belyser man att kommunerna ska vid planering av insatser till grupper och enskilda, särskilt beakta 
behovet av tidiga och förebyggande insatser, vidare föreslår man bland annat socialtjänsten ska ha 
ett förebyggande perspektiv.  
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FRÄMJA, FÖREBYGGA ELLER ÅTGÄRDA 
Vid främjande insatser så stärker vi saker som vi vill se mer av, när vi förebygger så arbetar vi med 
hinder som misstänks kunna uppstå, eller som det iaf finns goda skäl att anta kommer hända. Vad 
gäller åtgärdande insatser som handlingsplanen inte belyser, då har problemet redan uppstått. I de 
kommunala förvaltningsstrukturerna så har vi alla våra roller utifrån ovanstående rubriksättning, 
men vi måste medvetandegöra och tydliggöra våra roller. Berörda verksamheter för ANDT arbetet 
måste också ha en förståelse för hur risk och skyddsfaktorer påverkar oss som enskilda individer, 
men också utifrån ett verksamhetsperspektiv.  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Grafiskt så belyser bilden utifrån dess olika storlekar på klyftorna hur stor arbetsinsats varje 
arbetsfält borde vara. Detta utifrån att det är långt mer kostnadseffektivt att arbeta med främjande 
och förebyggande insatser än att arbeta med indikerade och behandlande insatser först när 
problematiken vuxit sig större.  
 
I verkligheten så tenderar färgklyftornas storlek att vara omvända, dvs att fokus ligger på 
åtgärdande och behandlande insatser vilket behövs i vissa fall. Men i ett strukturerat förebyggande 
arbete så vill man förskjuta fokus till det gula och gröna fältet vilket på sikt kommer att avlasta 
även det röda fältet. 

Förebyggande 
insatser

Främjande insatser

Åtgärdande 
insatser

Generella /selektiva insatser som förebygger 
ohälsa och främjar hälsa. Man utgår från de 

faktorer i människors livsvillkor och 
levnadsvanor som går att påverka, genom att 

minska riskfaktorer och riskbeteenden 
och/eller stärker upp skyddsfaktorerna. 

Generella insatser som når alla och 
syftar till att stärka det fysiska, 

psykiska eller sociala 
välbefinnandet. 

Indikerat/selektivt arbete 
handlar om att hantera ohälsan, 

drogproblemet när det redan 
uppstått. 

Bra förutsättningar, 
och man uppmuntrar 

positiva val 

Påverkar 
sannolikheten för att 
problemen minskas. 

Problematiken är ett 
faktum, och adekvat 

behandling/insats 
måste sättas in. 
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ARBETSGRUPPEN FÖR FÖREBYGGANDE ARBETE 
Karlstads kommun har startat upp en förvaltningsövergripande grupp som leds av 
processledare från arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Arbetsgruppens tjänstemän har utsetts 
av direktörerna från arbetsmarknads- och socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, 
barn- och ungdomsförvaltningen, Karlstad Hammarös gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning, 
samt Räddningstjänsten Karlstadsregionen.  I arbetsgruppen finns kompetens kring hälsofrämjande 
och förebyggande arbete på organisations-, grupp- och individnivå.  Beroende på fråga som 
arbetsgruppen arbetar med kan andra funktioner adjungeras in för kortare perioder.  
 
Arbetsgruppen och dess uppdrag när den är fullt utvecklad i organisationen bör ses som svar på 
Karlstads kommuns arbetsmodell utifrån ANDT arbetet. Att det finns en tvärsektoriell arbetsgrupp 
som kan motta, besvara och utföra uppdrag utifrån gruppens olika kompetenser i 
förvaltningssystemen, men framförallt utifrån arbetsgruppens kunskaper om preventionsarbete. 
 
ARBETSGRUPPENS STYR- OCH REFERENSGRUPP 
Direktörerna för de berörda förvaltningarna är via mjuka gruppen styrgrupp för arbetet, och 
formulerar arbetsgruppens uppdrag och prioriteringsordning.  Arbetsgruppens arbete ska årligen 
lyftas i Samverkansgruppen för barn och unga (referensgrupp) utifrån genomförda och planerade 
insatser för att skapa delaktighet och inhämta synpunkter.  
  
ÅTGÄRDER FÖR ATT STÄRKA ARBETSMODELLEN OCH ÖKA SAMSYNEN  
Arbetsgruppen ska vara ett förberedande/arbetande organ på strategisk nivå för ANDT frågan i 
Karlstads kommun, men också det naturliga forumet för ANDT frågor på förvaltnings och 
enhetsnivå. Följande aktiviteter är planerade: 

 

ID. NR Åtgärd Tidpunkt Ansvarig Kommentar 
1.1 Massmediala insatser och 

opinionsbildande insatser 
 
I syfte att påverka och stärka 
medborgarna (föräldrar och 
ungdomar) utifrån ett främjande 
och förebyggande perspektiv. 

Pågår löpande 
i samband med 
Skolavslutning, 
valborg och 
andra 
händelser som 
kan betraktas 
som 
riskperioder 

ASF:s 
processledare 
ANDT 

Se stycket; 
Förutsättningar för att 
genomföra 
handlingsplanens 
åtgärder 

1.2 Utbildningsserie 
 
Årligen erbjuda kortare 
utbildningsinsatser för 
förvaltningarnas verksamheter. 
Åtgärden kan vara nätbaserad 
såväl som fysisk. 

Start hösten 
2022 

ASF:s 
processledare 
ANDT i samverkan 
med arbetsgruppen 
för förebyggande 
arbete 

Se stycket; 
Förutsättningar för att 
genomföra 
handlingsplanens 
åtgärder 

1.3 Frukostseminarium 
 
Erbjuda frukostseminarium till 
alla kommunens medarbetare 
som lyfter aktuella frågor och 
arbetsfält utifrån ANDT frågan. 

Start hösten 
2022 

ASF:s 
processledare 
ANDT 

Se stycket; 
Förutsättningar för att 
genomföra 
handlingsplanens 
åtgärder 
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MODELL FÖR ATT ÖKA 
SAMVERKAN MED ANDRA 

AKTÖRER 

Det finns upparbetade och bra samverkansformer, samt en vilja att samarbeta inom ANDT-
området. I den interna kontrollen för 2020 undersöktes hur kommunen arbetar generellt med 
samverkan och resultatet visade att det finns en hög medvetenhet och vilja till samverkan hos 
kommunens tjänstepersoner.  
 
BEFINTLIGA SAMVERKANSFORMER  
För att visa på och lyfta redan befintliga samverkansformer så kan Länsstyrelsen Värmlands 
organisation för ANDT-arbetet på länsnivån nämnas, som bland annat erbjuder kunskapsstöd, 
metod- och processtöd och ett forum för erfarenhetsutbyte. Karlstads kommun ingår självklart i 
denna organisation, och vi ingår dessutom i Länsstyrelsens mentorsgrupp för ANDT och 
Brottsförebyggande arbete. 
 
Karlstads kommun ingår även i nätverket mellanstora städer som har bildats utifrån att mellanstora 
städer tenderar att ha liknande problematik gällande ANDT, Länsstyrelsen är sammankallande. Ett 
mindre nätverk som också finns är det Centrala nätverket där Karlstads kommun är 
sammankallande och de andra parterna är våra kranskommuner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nationell ANDTS strategi 

Regional 
ANDTS strategi 

Kommunal 
ANDT strategi 

Centrala nätverket 

Mellanstora kommuner  
nätverket 

Länsstyrelsens 
mentorsgrupp  
ANDT/BF 
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Inom Karlstads kommun finns den förvaltningsövergripande gruppen Samverkan för barn och unga 
som har en särskild inriktning på drog- och brottsförebyggande insatser tillsammans med 
Polismyndigheten. Karlstad har även den förvaltningsövergripande ”Mjuka gruppen” med den 
tillhörande arbetsgruppen som arbetar strategiskt med att belysa kommunens förebyggande arbete 
utifrån ANDT. 
 
Det finns med andra ord upparbetade samverkansformer på lång sikt såväl som kort sikt, ett forum 
på kort sikt är exempelvis samverkansformen mellan kommunen och polismyndigheten, 
räddningstjänsten vid större händelser så som Valborgsmässoafton, skolavslutningar och 
musikfestivaler.  Det finns befintliga upparbetade samverkansformer som vi förbättrar kontinuerligt 
utifrån de verksamhetsbehov vi ser, men ett klart utvecklingsbehov inom samverkan ser vi med den 
ideella sektorn. 
 
ÅTGÄRDER FÖR ÖKAD SAMVERKAN MED ANDRA AKTÖRER  

 

  

ID. Nr Åtgärd Tidpunkt Ansvarig Kommentar 
2.1 Föreningshearings 

 
Utifrån specifika frågeställningar 
till den ideella sektorn 

Start hösten 2022. 
Minst en gång per 
år. 

ASF:s 
processledare 
ANDT 

 

2.2 Frukostseminarium 
 
Erbjuda frukostseminarium för 
tjänstemän, beslutsfattare i 
koncernen som lyfter aktuella 
frågor och arbetsfält utifrån 
ANDT frågan. 
 

Start våren 2023. 
Erbjuda 4 till 6 
stycken/år. 

ASF:s 
processledare 
ANDT 

Se stycket; 
Förutsättningar för att 
genomföra 
handlingsplanens 
åtgärder 



 

SIDA 11 AV 14 

VERKTYG OCH METODER 

Vilka verktyg och metoder som är effektivast varierar över tid, evidensgraden är en oerhört viktig 
del i metodvalet så att man inte arbetar kontraproduktivt. Att lägga urvalsansvaret på 
verksamheterna är inte rimligt ur både ekonomiska, kunskapsmässiga såväl som tidsmässiga 
aspekter. En väg framåt är att man under tiden som handlingsplanen gäller arbetar med ett av 
arbetsgruppen framtaget batteri av insatser som fungerar som stöd till verksamheterna utifrån deras 
olika kravbilder. Det är arbetsgruppen som väger in behovsbilden från verksamheterna och väger 
detta mot evidens och väl beprövade metoder. 
 
 Arbetsgruppen för förebyggande arbete ska vid behov revidera de förebyggande insatserna i 
samband med handlingsplanens reviderande. Indikerade insatser styrs av den aktuella situationen 
och ska inte preciseras i en handlingsplan utan arbetas fram i samverkan och utifrån behov.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Miljömässiga och 
organisatoriska 
sammanhang 

Bästa tillgängliga 
forskningsbevis 

Resurser 
Behov och 
kravbilder 

Beslut om lämpliga 
verktyg & metoder 
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ÅTGÄRDER FÖR ATT OPTIMERA BEFINTLIGA VERKTYG OCH METODER 

 
ID. Nr Åtgärd Tidpunkt Ansvarig Kommentar 
3.1 Screening av risk och 

skyddsfaktorer 
 
Ett nödvändigt verktyg för att 
upptäcka barn och unga med 
riskfaktorer 

Start våren 2023 ASF 
koordineringsansvar 
 
BUF/GVF/KFF 

Se stycket; 
Förutsättningar för att 
genomföra 
handlingsplanens 
åtgärder 

3.2 Utbildning av ANDT 
Coacher 
 
Kontaktpersoner i 
verksamheterna som får 
tillgodogöra sig utbildning 
och kan fungera som stöd. 
 

Start våren 2022 ASF:s 
processledare 
koordineringsansvar 
 
BUF/KFF 

Se stycket; 
Förutsättningar för att 
genomföra 
handlingsplanens 
åtgärder 

3.3 ANDT på skolan  
 
Implementera ett 
utbildningsmaterial för den 
pedagogiska verksamheten i 
hur man kan lyfta ANDT 
frågan i befintliga lektioner. 

Start hösten 2023 BUF/GVF Se stycket; 
Förutsättningar för att 
genomföra 
handlingsplanens 
åtgärder 

3.4 Tematiska föräldramöten 
 
Utbilda tjänstemän och 
genomföra föräldramöten 
som utgår från barnet och 
förälderns behovsbild. 
(Exempelvis: Växa I 
Värmland). 

Start våren 2022 ASF:s 
processledare 
koordineringsansvar 
 
BUF/KFF 

 

3.5 Narkotikasök med hund i 
skolmiljö 
 
 

Start hösten 2023 ASF:s 
processledare 
koordineringsansvar 
 
Arbetsgruppen för 
förebyggande 
arbete 

 

3.6 Utbilda utsedda tjänstemän 
inom ICDP 
 
Vägledande samspel, att 
arbeta med bemötande och 
bekräftande. 

Start våren 2024  ASF/BUF/GVF Se stycket; 
Förutsättningar för att 
genomföra 
handlingsplanens 
åtgärder 

3.7 Implementera 
Tobaksverktyget  
 
Ett kostnadsfritt nätbaserat 
verktyg för skolan i hur man 
säkrar upp sin verksamhet 
utifrån tobakslagen. 

Start våren 2022  BUF/GVF  
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MÄTINSTRUMENT 

De förslag vi belyser syftar till att stärka upp redan befintliga mätinstrument. Den samlade bilden 
av mätningarna kommer vara ett viktigt analysmaterial när det gäller att identifiera behov och välja 
arbetsmetod för förebyggande insatser inom exempelvis de högre åldersgrupperna i ungdomsåren.  
 
I åldersgruppen unga vuxna (18–25 år) så sker det i nuläget inga mätningar vad gäller 
bruk/missbruk av ANDT. I samverkan med KaU vill vi undersöka vilka konsumtionsvanor finns 
vad gäller tobak och alkohol? Finns det ett narkotikabruk och hur stort är detta? Hur ser 
statistikkurvorna ut, är de ökande eller minskande? Frågor som är oerhört centrala för att kunna 
skapa en bild över det totala miss/bruket och för att vi ska kunna arbeta systematiskt med 
förebyggande, stödjande och behandlande insatser på generell nivå såväl som indikerad nivå.   
 
ÅTGÄRDER FÖR ATT MÄTA DET FAKTISKA MISSBRUKET  
Tilläggsindikatorer för att i första hand mäta missbruket av narkotika som ett komplement till 
befintliga undersökningar; 

ID. Nr Åtgärd Tidpunkt Ansvarig Kommentar 
4.1 Genomföra Avloppsmätningar 

 
Belysa de faktiska dygnsdoserna (i samverkan 
med TFF) av förvalda narkotiska preparat i vår 
kommun. Ett verktyg som kan användas vid 
särskilda händelser såväl som i den vanliga 
vardagen som en baslinjemätning. 
 

Start hösten 
2022 och 
genomförs 
årligen vid 
fyra tillfällen. 

ASF /TFF Se stycket; 
Förutsättningar för 
att genomföra 
handlingsplanens 
åtgärder 

4.2 Genomföra screeningar  
 
Screena med kokainsvabb, med denna insats 
så får vi ett bra internt arbetsverktyg (i 
samverkan med Krogar mot knark) om bruk 
och förekomst av droger på krogen. 
 

Start våren 
2022 och 
genomförs 
årligen vid 
fyra tillfällen. 

ASF:s 
processledare 
ANDT 

Se stycket; 
Förutsättningar för 
att genomföra 
handlingsplanens 
åtgärder 

4.3 Genomföra en unga vuxna studie 
 
 

Start 2023 
 
(Genomförs 
med tre års 
intervaller) 

ASF:s 
processledare 
ANDT i 
samverkan 
med KaU 

Se stycket; 
Förutsättningar för 
att genomföra 
handlingsplanens 
åtgärder 



 

 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
GENOMFÖRANDE AV 

HANDLINGSPLANENS ÅTGÄRDER 

Handlingsplanens batteri av insatser med inriktning att stärka arbetsmodellen och öka samsynen, att öka 
samverkan med andra aktörer och optimera befintliga verktyg och metoder och inte minst de uppräknade 
åtgärderna för att få en bild av det faktiska missbruket bygger på samverkan, men en samverkan som 
måste koordineras för att den ska kunna realiseras. 
 
Varje åtgärd har en utpekad förvaltning som ansvarig, i vissa fall på enhetsnivå och respektive förvaltning 
äskar medel för genomförandet i de fall det behövs. Några åtgärder är insatser med hög grad av 
samverkan, i dessa fall så finns det alltid en koordineringsansvarig, och det är den koordineringsansvariga 
förvaltningen som äskar medel för insatsen.  
 
 

UPPFÖLJNING OCH REVIDERING 

Handlingsplanen gäller fram till och med 2025. Revideringen av styrdokumentet ska ske under 2025 av 
arbetsgruppen för förebyggande arbete och samordnas av arbetsmarknads- och socialnämnden. 
 

Karlstads kommun, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, 651 84 Karlstad. 
Tel: 054-540 00 00. E-post: karlstadskommun@karlstad.se. Webbplats: karlstad.se. 


