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VAD ÄR EN DROGPOLICY?

Denna drogpolicy beskriver Höganäs kommuns ställningstagande till tobaksprodukter,
alkohol och narkotika för personal som på olika sätt arbetar med barn och unga.
VARFÖR FINNS EN DROGPOLICY?

Samsyn och stöd
För att alla som arbetar
med barn och unga i
Höganäs kommun ska ha
en samsyn och agera på
samma sätt i situationer
med barn och unga som
innefattar tobak, alkohol
eller narkotika.

Trygghet
För att all personal, alla
barn och unga samt deras
vårdnadshavare ska vara
medvetna om de regler som
gäller för kommunens
verksamheter samt vilka
riktlinjer som finns för det
förebyggande arbetet.

Stödjande miljö för hälsa
För att säkerställa att
kommunens förskolor,
grundskolor, gymnasieskola,
fritidsverksamhet samt
andra verksamheter som
innefattar arbete med barn
och unga är en stödjande
miljö för hälsa.

VILKA REGLER GÄLLER?

1. I Höganäs kommun råder tobaksfri skoltid. Detta innebär att det inte är tillåtet för elever
i skolverksamhet eller barn och unga i fritids- och fritidsgårdsverksamhet att använda
tobak i anslutning till verksamheternas öppettider, oavsett var eleverna/barnen/de unga
befinner sig under skoldagen. Personalen ska även vara tobaksfri i sina möten med barn
och unga. I övrigt gäller rökfri arbetstid för kommunal personal. Personal ska även verka
för att övriga unga eller vuxna inte röker på verksamhetsområdet.
2. Det är inte tillåtet för barn eller unga när de deltar i kommunala verksamheter att bruka,
inneha, förvara eller sälja alkohol eller narkotika.
3. Kommunala arrangemang som riktar sig till barn och/eller unga ska vara alkohol- och
narkotikafria
4. Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet och för att ta reda på barnets bästa
måste även barnets perspektiv inhämtas i varje ärende.
DEFINITIONER AV BEGREPP

1. Barn innefattar barn i åldern 0-18 år och unga 19-25 år.
2. Tobak innefattar i denna policy produkter som till någon del innehåller tobak och som
är avsedd att rökas, tuggas, snusas eller sugas på samt vaporators, e-cigaretter och
nikotinfria produkter tänkta för tobaksavvänjning.
3. Narkotika. Förutom olika typer av medel som klassas som narkotika (som inte är
ordinerat av läkare till individen) innefattar narkotikabenämningen i denna policy även
dopingpreparat, gaser från kemiska preparat (att inhalera i berusningssyfte) samt övriga
medel som intas i berusningssyfte.
4. ANDT-förebyggande arbete innefattar arbete mot alla ovan nämnda preparat och står
för alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak.
UTBILDNING

En förutsättning för att policyns mål ska uppnås är att den implementeras i kommunens

alla verksamheter och att alla anställda som arbetar med barn och unga har kunskap om
förebyggande arbete. Insatser för att säkerställa denna kunskap ska därför ske kontinuerligt.
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NARKOTIKAHUND

En nära samverkan med lokal polis ska finnas och insatser som besök med narkotikahund
i kommunala verksamheter ska ske.

KONTINUERLIGT FÖREBYGGANDE ARBETE

Samverkan

Samverkan mellan skola och andra aktörer som arbetar med barn och unga är grunden för
det övergripande förebyggande arbetet.
ANDT-ansvarig

Inom varje verksamhet ska en ur personalen utses till ANDT-ansvarig. Detta för att öka
förutsättningarna för en god samverkan mellan olika verksamheter.
Förebyggande arbete

Ett hälsofrämjande arbete ska finnas för att bygga starka individer och skapa goda

relationer med barn och unga, vårdnadshavare och samarbetspartners. Ett bra bemötande
och ett gott klimat bidrar till trygghet och gemenskap samt ger goda förutsättningar för den
enskilde att säga nej och avstå från droger.

En god dialog och samverkan med hemmen är en viktig skyddsfaktor. Andra exempel på
skyddsfaktorer är hög närvaro i skolan, goda kamratrelationer, en meningsfull fritid och
möjlighet till föräldrastöd. Att inkludera dessa aspekter i det förebyggande arbetet, samt en
väl implementerad drogpolicy, ökar förutsättningarna för ett gott utfall av det
hälsofrämjande och förebyggande arbetet.
Delaktighet

Möjligheten att kunna påverka sin närmiljö och livssituation är också en god

skyddsfaktor vilket gör delaktighet bland barn och unga särskilt viktig. Barns och ungas
perspektiv ska lyftas in i det hälsofrämjande och ANDT-förebyggande arbetet. Till exempel
genom redan befintliga påverkansforum som elevråd och elevkår. Det ska även strävas efter
en delaktighet bland vårdnadshavare samt bland personal i de kommunala verksamheterna.
Rutiner

Varje verksamhet ska upprätta sina rutiner för olika situationer som kan uppkomma.

Rutiner för skolpersonal och fritidsgårdspersonal har tagits fram som verksamheter kan utgå
ifrån när de skapar sina egna.
ÅRLIG INFORMATION OCH UPPFÖLJNING

Elever och vårdnadshavare ska genom skolan medvetandegöras om drogpolicyn samt om
planen för det hälsofrämjande och ANDT-förebyggande arbetet vid varje läsårsstart.
Drogpolicyn ska även årligen följas upp och vid behov revideras.
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