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Målgrupp

Aktivitet & ansvar

Varför/problem

Aktivitetsmål

1. Politiker

Dialog med kommunstyrelse.*

Öka kunskapen om
folkhälsa.

Kännedom om
folkhälsans påverkan
på samhället.

Höst 2019

Öka kunskapen om
folkhälsa.

Kännedom om
folkhälsans påverkan
på samhället.

Höst 2019

Öka kunskapen om
folkhälsa.

Kunskap om
folkhälsans påverkan
på samhället.

Vår 2020

Information om folkhälsa
och Folkhälsoråd ÖN.

Kännedom om
folkhälsa och
Folkhälsoråd ÖN.

November
2019 och
framåt

Information om aktuella
hälsofrågor.

Kännedom om
aktuella hälsofrågor.

Kontinuerligt
vid tillfälle

Ansvar: Folkhälsoråd ÖN,
arbetsgrupp.
2. Politiker, chefer
och arbetsledare

Dialog med chefer och
arbetsledare.*
Ansvar: Folkhälsoråd ÖN,
arbetsgrupp.

3. Politiker

Utbildning för politiker.

Information

Ansvar: Regional arbetsgrupp
folkhälsa
Vårdnadshavare
Vuxna
Civilsamhället

Öppet möte, kvällstid.

Vårdnadshavare/
vuxna

Information vid
föräldramöten.

Ansvar: Folkhälsoråd ÖN,
arbetsgrupp.

Ansvar: Folkhälsoråd ÖN,
arbetsgrupp.

* Dialogen ska ledas av deltagare från olika verksamheter ingående folkhälso-/BRÅ arbetet.

Resultatmål

När
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Målgrupp

Aktivitet & ansvar

Varför/problem

Aktivitetsmål

Resultatmål

När

Tobakshandel

1. Gemensam årlig träff för
planering av tillsyn enligt
tobakslagen.
Ansvar: Polis & kommun

Kommun och polis har
tillsynsansvar över
tobakslagen. En samordning
ger en effektivare tillsyn.

Efterlevnad av
tobakslagen.

Minskad andel
ungdomar som
anger att de köper
tobak i butik.

2019 och framåt

Kommun och polis har
tillsynsansvar över
alkohollagen. En samordning
ger en effektivare tillsyn.

Efterlevnad av
alkohollagen.

Lägre
berusningsnivå.

2019 och framåt

Bättre tillämpning av
alkohollagen med kunskap hos
restaurangpersonal.

Branschkunskap
om alkohollagen.

Narkotika skickas via
postförsändelser.

Ökad trygghet för
personal.

2. En (1) gemensam tillsyn/år.
Ansvar: Polis & kommun.

Myndighetssamverkan

Restaurang &
krogar

1. Gemensam årlig träff för
planering av tillsyn enligt
alkohollagen.
Ansvar: Polis & kommun

Minskat våld.

2. Två (2) gemensamma
tillsyner/år.
Ansvar: Polis & kommun.
En utbildning i Ansvarsfull
alkoholservering vart annat år.
Ansvar: Polis & kommun.
Postutlämningsställen

Utbildning i ”Tillsammans mot
nätdroger”.
1. Utbildning av personal inom
polis och kommun.
Ansvar: Länsstyrelsen & Polis
2. Utbildning på
postutlämningsställen.
Ansvar: Polis & kommun.
3. Årlig uppföljning.
Ansvar: Polis.

Lägre
berusningsnivå.

2019 och framåt

Minskat våld.
Minskat antal
försändelser med
droger.

2019 och framåt

Samverkan

Ungdomar

Vuxna

Skola
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Målgrupp

Aktivitet & ansvar

Varför/problem

Aktivitetsmål

Resultatmål

När

Skola/
skolpersonal

Genomgång av drogpolicy.

Ökad kunskap om praktiska
åtgärder kring droger.

Dialog med elevråd eller
motsvarande om tobak.
Ansvar: Kommun/aktuell skola.

Skapa delaktighet samt ökad
kunskap om målgruppens syn
på attityden till tobak.

Inga ungdomar
som nyttjar droger
på skolan.
Inga ungdomar
som nyttjar tobak
på skolan.

Från och med
läsår 2019/2020

Skola/elever

Samsyn på det
förbyggande
arbetet.
Samsyn på det
förbyggande
arbetet.

Vårdnadshavare/
vuxna

Informationsinsats ”Festival”.
Ansvar: Folkhälsoråd ÖN
arbetsgrupp.

Vuxna är förebilder för
ungdomar.

Nyktra
vårdnadshavare på
festivaler.

Tryggare
ungdomar.

Sommar 2020

Vårdnadshavare

Kartlägga insatsen ”Alla barn i
centrum” (ABC).
Ansvar: Folkhälsoråd ÖN
arbetsgrupp.

Öka kunskapen om vilka
grupper vi når med
föräldrastödsutbildningar

Fler vuxna som får
del av ABC.

Tryggare föräldrar.

2019-20

Ungdomar
10–16 år

Utveckla arbetet med Tobaksfri
Duo.
Ansvar: Kommun & Region.

Tobaksfri Duo når inte alla i
målgruppen. Kan metoden
utvecklas för att nå fler?

Färre som börjar
använda tobak.

2019-20

Ungdomar
16–19 år

Utbildning i ”Lärare kan
undervisa om cannabis”.
1. Utbildning av lärare.
Ansvar: Länsstyrelsen &
kommun.
2. Utbildning i klassrummet
Ansvar: Kommun/aktuell skola

Med ökad kunskap kan
ungdomarna själva bemöta en
allt liberalare syn på cannabis.

Ett systematiskt
förebyggande mot
tobak som
inkluderar fler.
Lärare kan ge
kunskap och
genomföra dialoger
med elever om
cannabis.

Färre ungdomar
som testar
cannabis.

2020

Personal inom
samverkande
organisationer

Upprätthålla samverkan mellan
polis, skola, socialtjänst och
fritidsverksamhet kring
ungdomar med riskbeteende.

En befintlig samverkansform
som är viktig att upprätthålla
och utveckla.

Ansvar: Kommun/aktuell skola.

Från och med
läsår 2019/2020

Kontinuerligt

