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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Drogpolitisk handlingsplan, rapport 2018, samt Borås 

Stads Drogpolitiska handlingsplan 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna    

Kommunstyrelsen rekommenderar att Fritids- och folkhälsonämnden tar fram 

egna handlingsplaner utifrån Borås Stads drogpolitiska program och 

handlingsplan för öppen ungdomsverksamhet 

Ärendet i sin helhet 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen samordnar arbetet med att ta fram en 

kommungemensam handlingsplan. Insatser i planen ska stödja arbetet och val 

av metoder.  

Handlingsplanen styr insatser från den kommunala huvudmannen, däremot 

sker samverkan med andra huvudmän i flera av planens insatser.  

Grundskolenämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden samt Gymnasie- 

och vuxenutbildningsnämnden ska ta fram egna handlingsplaner utifrån Borås 

Stads drogpolitisk program och handlingsplan. Kommunstyrelsen 

rekommenderar att Fritids- och folkhälsonämnden tar fram egna 

handlingsplaner utifrån Borås Stads drogpolitiska program och handlingsplan 

för öppen ungdomsverksamhet. 

Övriga nämnder ska i sin planering beakta Borås Stads drogpolitiska program.  

Den gemensamma handlingsplanen omfattar många delar som respektive 

nämnd är ansvarig för, vilket till en viss del motsvarar nämndernas egna 

handlingsplaner. Under 2018 har ännu ingen av nämnderna ovan publicerat 

egna handlingsplaner så som avsetts i det drogpolitiska programmet. Individ- 

och familjeomsorgsnämnden har dock arbetat fram ett förslag på handlingsplan 

under året.  
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Planens disposition  

Planen disponeras utifrån de tre målområden som specificeras i Borås Stads 

Drogpolitiska program:  

 tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska  

 antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och 

tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska  

 personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd av god 

kvalitet.  

Planen omfattar två nivåer: utvecklingsområden och bevakningsområden. 

Utvecklingsområden är insatser som utreds, förankras och/eller beslutas om 

under innevarande år. Bevakningsområden är insatser som funnit sin form och 

utförs som en del av ”driften” i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.  

Av uppföljningen av Drogpolitisk handlingsplan 2018, framgår att arbetet 

framskrider enligt plan. Den planerade insatsen att utbilda informatörer 

”samtalsledare” cannabis har inte genomförts och kommer inte finnas med i 

kommande handlingsplan.  

Prioriterade utvecklingsområden i Drogpolitisk handlingsplan 2019 är 

förebyggande insatser mot bruk av cannabis och ANTD-kunskapshöjande 

insatser i skolan. Insatsen ”Undervisning om ANDT i grundskola och 

gymnasium får tydligare mål och genomtänkt innehåll med en tydlig 

progression mellan åren” har inte genomförts och har därför skjutits till 2019. 

Kommunstyrelsen vill peka på vikten av att de aktiviteter och åtgärder som 

fastställs i handlingsplanen för 2019 också genomförs.         

Beslutsunderlag 

1. Bilaga - Drogpolitisk handlingsplan 2018 uppföljning FOFN 

2. Beslut FOFN-§58  

3. Bilaga - Drogpolitisk handlingsplan 2019  

4. Beslut FOFN §59  

 

Beslutet expedieras till 

1. Expedieras till alla nämnder 

 

 

Allianspartierna i Borås  

Moderaterna  Kristdemokraterna  

Annette Carlson  Niklas Arvidsson 


