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Barn- och utbildningsnämnden

Drogenkäten
Redogörelse för ärendet

En drogvaneenkät genomförs varje år i år 8 och år 2 på gymnasiet. Våren 2017
svarade 84% av år 8 på enkäten och 66 % av eleverna i år 2 på gymnasiet.
Svarsfrekvensen på gymnasiet var relativt låg 2017 och för år 8 svarade på någon
högstadieskola fler elever än vad som finns för årskursen, vilket medför en
felmarginal.
Uppgiften till ANDT-samordnaren utifrån ovanstående information var att kartlägga
vilket arbete som genomförs på högstadiet samt gymnasiet i Ljungby kommun.
Arbetet med ANDT har kartlagts genom frågeställningar gällande pågående arbete
med ANDT, behov som finns i verksamheterna samt yttre aktörers påverkan på
arbetet. Handlingsplan för skolornas arbete har efterfrågats.
Kartläggningen visar ett behov av stöd inom verksamheten för att skapa en röd tråd i
arbetet, en gemensam samsyn från huvudmannanivå ses som en förutsättning för ett
lyckat ANDT- arbete i enlighet med regionens ANDT-arbete.
Förslag till beslut

Utarbeta en gemensam handlingsplan gällande ANDT-arbetet i kommunen för att
säkerställa en likvärdig utbildning. Handlingsplanen bör innehålla en röd tråd mellan
år 6 och upp till gymnasiet för att bli en aktiv del i ett hälsofrämjande arbete.
Bilda en arbetsgrupp innehållande representanter från en F-6 skola, en 7-9 skola samt
en gymnasierektor där ANDT-samordnaren är sammankallande. Arbetsgruppen bör
innehålla såväl landsbygdsskola som stadsskola.
Upprätta en tydlig arbetsbeskrivning för uppdraget som ANDT-samordnare utifrån
huvudmannens inriktning på ANDT-arbetet.
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När ärendet har utretts har hänsyn tagits till följande:
Om du svarar ja på någon utav frågorna ska du fylla i checklistan för det berörda
området och bifoga den med tjänsteskrivelsen.
1. Barnkonventionen
Ärendet berör barn. En barnkonsekvensanalys bör göras i enlighet med FN:s barnkonvention.
Ja
Nej.
2. Jämställdhet
Ärendet berör jämställdheten mellan kvinnor och män/pojkar och flickor. En analys bör
göras i enlighet med Ljungby kommuns jämställdhetsplan.
Ja
Nej
3. Tillgänglighet
Beslutet berör personer med funktionsnedsättning. En analys bör göras i enlighet med
Handlingsplan för tillgänglighet i Ljungby.
Ja
Nej.
4. Hållbar utveckling
Beslutet påverkar ekologisk/ekonomisk/social hållbarhet. En analys bör göras i enlighet med
Plan för hållbar utveckling.
Ja
Nej

