
Nystartade Alkohol- och droggruppen (ANG) presenterar ett förslag till handlingsplan för 
verksamheten. !
På grund av att det finns indikationer på ett ökat missbruk, främst narkotika, bland unga i 
Nora, bildades ANG. Någon konkret utredning kring det faktiska läget detta finns dock inte. !
Enligt uppdraget till ANG:s så bör verksamheten rikta sig mot barn och ungdomar, med ett 
preventivt, behandlande, samordnande och opinionsbildande fokus. ANG ska ha en 
styrgrupp/referensgrupp bestående av förvaltningschefer, nämndordförande, en chef med 
tydligt mandat från Barn- och ungdomsnämnden (BUN) och Socialförvaltningen att leda 
den operativa verksamheten. Utvärdering ska ske kontinuerligt och slutligt efter tre år. !
I grunden så är vi alla ense om att det är en viktig att minska narkotika- och 
alkoholmissbruket bland våra unga. När det nu fattats ett beslut att starta en 
missbrukarenhet så ska vi göra det bästa av det.  !
Hur matchar då förslaget till handlingsplan det underlag som beslutet att starta 
verksamheten fattades utifrån?   !
• Vad gäller organisation så är det oklart vem som är den operativa chefen.  
• Det finns ingen uttalad styrgrupp, endast en löst sammansatt referensgrupp. 
• Verksamhetens arbete ska utgå från fyra huvudinriktningar men i handlingsplanen så 

utgår man istället från olika nivåer. 
• Någon plan för löpande utvärdering  och efter tre år finns inte. !
Med anledning av ovanstående så anser Norapartiet att det inför nästa socialnämnd 
ska tas fram: 
1. en tydlig organisation där det framgår vilken den operativa chefen är, vilka som ingår i 

styrgruppen och hur uppföljning ska ske mellan dessa.  
2. en planer som baseras på de fyra huvudriktlinjerna i beslutsunderlaget. 
3. en tidsplan med tydlig prioritering av de aktiviteter man tänkt göra för att uppnå 

målen. 
4. en plan för hur uppföljning av arbetet ska ske, löpande och efter tre år. För att 

uppföljning ska kunna göras så behövs en analys av nuläget tas fram för att sedan sätta 
mål för ett önskat läge, som är mätbara och uppföljningsbara.


