Att utveckla det lokala
ANDT-förebyggande
arbetet.
Vad har vi lärt oss av de
utvecklingsarbeten som
genomförts?

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Sex försökskommuner
Kalmar, Kramfors, Laholm, Lund, Solna,
Umeå
Tre x tre
Södermanland: Oxelösund, Nyköping,
Katrineholm
Jämtland: Strömsund, Härjedalen,
Östersund
Norrbotten: Jokkmokk, Piteå, Luleå
Småkommunsatsningen (start november 2006)
Värmland: Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors,
Hammarö, Kil, Munkfors, Storfors, Sunne, Torsby, Årjäng
Örebro: Askersund, Degerfors, Hällefors, Karlskoga, Kumla,
Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora
LUMA
Västra Götaland: Mölndal,
Härryda, Partille, Vårgårda,
Herrljunga, Svenljunga,
Tranemo, Lysekil
Östergötland: Finspång,
Mjölby, Valdemarsvik
Uppsala: Heby, Tierp,
Älvkarleby, Östhammar
Stockholm: Norrtälje, Järfälla,
Sundbyberg, Vaxholm,
Värmdö, Botkyrka, Haninge
Västernorrland: Örnsköldsvik,
Härnösand, Timrå

KRAV:
•Det ska finnas en utsedd person som driver och samordnar
utvecklingsarbetet
•Det ska i kommunen finnas en tvärsektoriellt sammansatt styrgrupp - Det
ska finnas en alkohol- och drogpolicy
•Det ska genomföras en kartläggning över nuläget av alkohol- och
narkotikasituationen i kommunen.
•Utifrån kartläggningen ska det upprättas en genomförandeplan om vilka
åtgärder som ska vidtas för att begränsa tillgången på alkohol och
narkotika samt former för föräldrastöd.
•Kommunerna ska utveckla ett system för kontinuerlig uppföljning och
utvärdering av kartläggningen och målen i styrdokumentet.
•Delta i utbildningar, konferenser och möten inom ramen för
Småkommunsatsningen.
Ekonomiskt stöd till kommunen 50 000 eller 100 000 kr/år

MÅL:
•Att utveckla och förstärka ett samordnat och långsiktigt alkohol – och
narkotikaförebyggande arbete i utvecklingskommunerna
•Att ge det alkohol- och narkotikaförebyggande arbetet (både tillgång och
efterfrågan) en högre politisk prioritet samt en bred förankring i
utvecklingskommunerna
•Att ge politiker och personal i kommunerna ökad kunskap om hur man
kartlägger, vilka arenor och faktorer som har betydelse samt vilka metoder
som har en påvisad effekt i det förebyggande arbetet
•Att bidra till att utvecklingskommunerna i större utsträckning utvecklar och
använder effektiva arbetsmetoder för att förebygga missbruk och skador
•Att bidra till att kommunerna följer upp och utvärderar sitt arbete och
utvecklar metoder för att återföra resultaten till beslutsfattare, allmänhet och
verksamheterna.

1. Den kommunala
samordnarens roll och
mandat
2. Organisation och struktur
3. Politisk förankring
4. Metoder och aktiviteter

Community Readiness Model

CMR 6 dimensioner
• Insatser
• Kännedom om insatser
• Ledarskap
• Arbetsklimat
• Kunskap området
• Resurser

NIVÅ

BESKRIVNING

1. Ingen
medvetenhet
2. Förnekelse

Generellt sett anses inte frågan/ämnesområdet vara ett problem.

3. Låg
medvetenhet

Frågan/ämnesområdet börjar ses som ett lokalt problem men det finns
ingen omedelbar motivation att agera.

4. Förberedelse

Organisationen/kommunen börjar inse vikten av att agera. Det finns
dock ingen riktig handlingsplan.

5. Planering

Kunskap om problemet och potentiella lösningar finns. Engagerade
nyckelpersoner börjar planera konkreta åtgärder.

6. Igångsättning

Aktiviteter initieras. Entusiasmen bland nyckelpersoner är stor medan
engagemanget i övrigt är måttligt.

7. Stabilisering

Några stabila aktiviteter pågår och insatserna stöds generellt av
organisationen/lokalsamhället. Det finns ingen effektutvärdering.

8. Fastställelse

Aktiviteter pågår och beslutsfattare stödjer utvecklingen. Utvärdering
genomförs fortlöpande och nya insatser planeras.

9. Hög nivå av
ägande

Detaljerad och heltäckande kunskap finns om förekomst, orsak och
åtgärder. Både riktade och generella insatser erbjuds. Utvärderingar
genomförs fortlöpande och kommuniceras till lokalsamhället.

Ett fåtal personer anser att frågan/ämnesområdet kan innebära ett
problem, men inte något man behöver göra någonting åt.

CRM LUMA Stockholm 2008-2011
• Ingen förändring: 5 kommuner
• Ett steg uppåt 6 kommuner
• Två steg uppåt 3 kommuner

