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Plats och tid: Sammanträdesrum Rum Grå, stadshuset Ängelholm, 2020-09-16, 

klockan 14:45 – 15:30

Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan

Besök: Ärende 3: Sofia Glantz
Ärende 4: Karin Dahl
Ärende 5,6: Helena Gottfriedsson
Ärende 7: Charlotte Sandström
Ärende 8: Björn Klemedsson

Ingela Sylwander Kerstin Björkäng Wirehed
Ordförande Sekreterare

Föredragningslista

Ärendebeskrivning Dnr.

1 Justerare

2 Ärendelista

3 Information av Sofia Glanz om ANDT

4 Ensamhetsprojekt

5 Renoveringsplan

6 Evakuering särskilt boende

7 projekt hembesök - biståndshandläggare/arbetsterapeut
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8 Aktuell information Covid-19
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Kartläggning av ANDTS arbetet i Ängelholm  

ANDTS står för: Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel om pengar. 
 

Regeringen har antagit en strategi som ska styra det förebyggande arbetet där 

det övergripande målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, 

minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat 

tobaksbruk. I Ängelholms kommun har vi antagit det nationella målet i Plan 

för trygghet och säkerhet där det står angivet att vi ska arbeta aktivt med ANDTS- 

förebyggande insatser genom drogförebyggande arbete i samverkan mellan 

polis och andra berörda samt genom tillsynsarbete. I dagsläget saknas struktur 

och organisering för arbetet och därför har det tillsatts en agil arena* med 

syftet att skapa en organisation, en struktur och ett arbetssätt i samverkan 

med berörda aktörer för att skydda och ge kunskap så att ingen ska fastna i 

effekterna av ANDTS. 

 

Vi är nu i skedet att skapa oss en bild av hur läget ser ut i Ängelholm. Detta 

gör vi genom att samla in aktuell statistik samt att föra dialog, med nedan 

frågeställningar som bas, med kommunens verksamheter och civilsamhället. 

 

 

 

 

 

*En agil arena är en samverkansform i syfte att samla rätt kunskap och förmågor för att 

bättre kunna tillgodose medborgarnas behov. 
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Vad ser er målgrupp för problem med ANDTS i Ängelholms 

kommun? 

 

 

Finns det något område som utmärker sig? Hur yttrar sig 

detta? 

 

 

Vad gör er organisation för insatser som kan kopplas till 

ANDTS idag? 

 

 

Vad skulle ni önska från kommunen, gällande dessa frågor? 

 

 

Vad skulle ni ytterligare kunna bidra med? 

 

 

På vilket sätt vill ni att samverkan mellan kommunen och er 

organisation ska formaliseras framöver? Behövs samverkan? 

Vad ska den leda till? Hur blir den i så fall regelbunden och 

systematisk? 
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