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Rapportsammandrag - Granskning av drogforebyggande arbetet
Förutsättningarna behöver förbättras
På uppdrag av oss revisorer har Deloitte granskat
kommunstyrelsens, barn– och utbildningsnämndens
och socialnämndens drogförebyggande arbeten.
Vår bedömning är att förutsättningarna för
måluppfyllelse behöver förbättras.

Målen är tydliga
Målen i fullmäktiges drogpolitiska program syftar till att
främja samverkan genom prioriterade insatser och
aktiviteter för att motverka användandet av alkohol,
narkotika, doping och tobak. Handlingsplan med nio
utpekade arbetsområden finns framme med tydlig
ansvarfördelning.

Uppdraget
Kommunövergripande koordinator är organiserad
under kommunstyrelsens område tillväxt. Koordinators
uppdrag är att samordna resurser och arbetsinsatser.
Styrgrupper finns utsedda. Koordinator har tillgång till
två arbetsgrupper inom skol- och idéburen verksamhet
för förankring och synpunkter på inriktning av arbetet.
Samverkan sker inom nätverk med ett 30-tal
representanter på regional nivå.

otydligt hur uppföljning ska göras samt att aktiviteten
saknar aktualitet.
Alkohol- och drogpolicyn följs inte upp enligt
riktlinjerna.

Utvärdering av aktiviteter
Koordinator tar initiativ till utvärderingar av aktiviteter
som exempelvis erfarenhetsutbyten ANTDrepresentanter i skolan, föräldraföreläsning,
brevutskick till föräldrar m.m. Resultaten används till
att förbättra aktiviteter.

Resultat används till viss del
De kommunala skolornas drogförebyggande arbeten
har följts upp och resultat återkopplas till respektive
skola med råd och tips. Senare uppföljning har inte
kunnat användas på grund av för låg svarsfrekvens.
Utvecklingsområden kommer att kunna identifieras.
Metoder för skolornas uppsökande arbete och ANDT
arbete har undersökts och följts upp vid flertal tillfällen.
Någon samlad analys eller bedömning kring effekter
och infriandet av målsättningar i drogpolitiska
programmet har inte gått att få fram.

Uppföljning
Årlig uppföljning upprättas av koordinator och syftar till
att mäta effekter och ta reda på om målsättningar
infrias utifrån riktlinjerna. I uppföljningsrapporten följs
aktiviterna inom de nio insatsområdena upp. I
rapporten framkommer att det inte varit möjligt att
följa upp några av aktiviteterna då ansvaret varit
otydligt, föreskrifter inte har uppdaterats, det är
Rapporten finns att hämta på http://www.ostersund.se/kommun-och-politik/revisionen

