Avtal april 2018 - april 2020

Det nationella nätverket Krogar Mot Knark tillsammans med Karlstads kommun,
lokalpolisområde Karlstad och Clarahälsan är stolta över att:

O´LEARYS
--------------------------------------------------------------------härmed förbinder sig att uppfylla de krav som ställs för att vara en
certifierad Krogar Mot Knark krog i Karlstad.

Datum

-----------------------------------------Lokalpolisområdeschef

----------------------------------------

------------------------------------------------Samordnare, Krogar Mot Knark i Karlstad

---------------------------------------------VD, Clarahälsan

------------------------------------------------Alkoholhandläggare

-----------------------------------------------Ordförande
Arbetsmarknads- och socialnämnden

Krögare

Krogar Mot Knark i Karlstad –
avtal april 2018- april 2020
Krogens åtagande
•
•
•
•
•
•

•

•

Utbildning – O `Learys åtar sig att skicka sin personal och nyckelpersoner
på nätverkets utbildning.
Drogtester – O `Learys åtar sig att genom avtalet med Clarahälsans att slumpmässigt
drogtesta all personal. Minst 10% av personalen/ år
Möten - O `Learys ska närvara med en representant i ledningsposition vid samtliga
nätverksmöten som arrangeras av styrgruppen.
Samverkan – O `Learys åtar sig att samverka med den lokala polisen och kommunen för att
med gemensamma krafter samverka mot narkotika i krogmiljö.
Personal - O `Learys ansvarar för att all personal ska vara medvetna om att man arbetar
på en krog som är aktiv inom nätverket Krogar Mot Knark.
Policyarbete – O `Learys ska ha en nedskriven policy/riktlinjer och ett aktivt arbete gällande
narkotika där man återkommande diskuterar restaurangens riktlinjer inklusive
handlingsplan med sin personal.
Kampanj och mediesatsningar – O `Learys ska aktivt delta och stödja nätverkets
kampanjer och massmediala insatser mot narkotika.
Artister – O `Learys åtar sig att inte boka artister som öppet massmedialt
förespråkar narkotika.

Polisens åtaganden
•
•
•
•
•
•

Utbildning - Polisen åtar sig att utbilda personal och nyckelpersoner på nätverksanslutna
krogar i Karlstads kommun.
Samverkan - Polisen åtar sig att samarbeta med krogar och kommun i frågan.
Funktion - Polisen ska ha en tydlig funktion dit krogägare kan vända sig för att lämna tips,
diskutera problembilder eller få hjälp.
Möten - Polisen ska närvara med en representant med god insyn och mandat på
nätverksmötena. Informera om aktuella problembilder och ge konkreta tips och redskap.
Kampanj och mediesatsningar - Polisen ska aktivt delta och stödja nätverkets kampanjer
och massmediala insatser mot narkotika
Riktade insatser - Polisen åtar sig att genomföra riktade insatser mot narkotika i krogmiljö.
Resultat ska återkopplas till nätverket.

Kommunens åtaganden
•
•
•
•
•
•

Utbildning - Kommunen åtar sig att samordna utbildningsinsatser.
Kampanjer och mediesatsning - Kommunen åtar sig att samordna nätverkets kampanjer
och massmediala insatser mot narkotika.
Möten - Kommunen ansvar för att kalla till möten och boka lokal.
Enkätundersökning - Kommunen ansvarar för att under avtalstid genomföra en enkätundersökning
på krogpersonalen på de nätverksanslutna krogarna.
Avstämning - Kommunen åtar sig för att årligen stämma av med Clarahälsan.
Uppföljning - Kommunen åtar sig att ansvara för uppföljningsarbete med avtalet.

Medlemskap - Medlemskapet i nätverket Krogar Mot Knark i Karlstad är knutet till O `Learys,
Karlstad och gäller april 2018 – april 2020. Medlemskapet förnyas efter två år om O `Learys
fortsatt uppfyller samtliga kriterier. Efter periodens slut revideras avtalet.
Utträde ur KMK - Det finns en ömsesidig möjlighet till att avbryta samarbetet mellan nätverket
Krogar Mot Knark och O `Learys. Nätverket genom styrgruppen, har rätt att avbryta samarbetet
om O `Learys inte följer överenskommelser i avtalet och tillika har O `Learys möjligheten att
när som helst skriftligt begära utträde ur nätverket.

KMK ger dig - Som medlem i nätverk Krogar Mot Knark kommer ni att:
Bjudas in till regelbundna nätverksmöten.
Få delta i samtliga massmediesatningar och kampanjer som nätverket initierar.
Ha möjlighet att påverka nätverkets arbete och inriktning om ni har speciella önskemål.
Vara en del av en god samverkan mellan myndigheter och krogbransch.
Kunna erbjuda era anställda och gäster en tryggare arbets- och krogmiljö.
Erbjudas stöd, tips och råd i frågor gällande narkotikaproblematik i anknytning till O `Learys.

