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Policy för drogförebyggande arbete i Karlsborgs kommun 

Inledning 
Karlsborgs kommuns policy för det drogförebyggande arbete har sitt ursprung i den nationella 
strategin för arbetet mot Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak (ANDT), Vision Västra Götaland -
Det goda livet, Karlsborgs kommuns Vision 2020 samt den av kommunfullmäktige fastställda 
målsättningen att "Karlsborg ska ha Skaraborgs bästa hälsa 2020". Kommunen står inför några 
kända utmaningar som visar var folkhälsan behöver förbättras och för att målet ska nås. Över tid 
kan fler utmaningar tillkomma och befintliga kan komma att ändras. 

En av utmaningarna är att fårre personer ska vara dagligrökare och en annan utmaning som direkt 
berör ANDT -arbetet är att fårre personer ska ha nedsatt psykiskt välbefinnande. Strategin för att 
möta utmaningarna och det övergripande målet är att stödja utvecklingen av det förebyggande 
arbetet mot droger. 

Policydokumentet är grunden för ett kommun gemensamt och långsiktigt utvecklingsarbete som 
också omfattar kommunens samverkan med andra huvudmän och organisationer. Policyn arbetas in 
i verksamhetsplanerna i respektive nämnd och berörda råd. Dokumentet ersätter det tidigare 
drogpolitiska handlingsprogrammet för Karlsborgs kommun som antogs av kommunfullmäktige 
1996-04-23. 

Målgrupper 
Målgrupp för Policy för drogförebyggande arbete är samtliga invånare i Karlsborgs kommun. 

Mål 

Övergripande mål 

Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador 
orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Målet sammanfaller med det nationella målet 
inom området. 
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Delrnål 
oMinskad tillgänglighet av ANDT 

- Minskad ANDT-konsumtion (självrapporterad). 
- Andel ungdomar under 18 år som handlar alkohol, snus och cigaretter ska minska. 
- Andel ungdomar som uppger tillgänglighet av narkotika (självuppskattad) ska minska. 
- Andel som uppger intensiv konsumtion av alkohol (självrapporterad) ska minska. 

oBegränsad efterfrågan av ANDT 

-ANDT -konsumenter ska minska. 
-Debutålder för alkohol och tobak ska senareläggas. 
-Debutålder för berusningsdrickande ska senareläggas. 

Strategier 
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För att nå målsättningarna och för att minska skadeverkningarna av tobak, alkohol, dopning och 
narkotika i hela befolkningen bör det lokala förebyggande arbetet syfta till att begränsa 
tillgängligheten men också efterfrågan av tobak, alkohol, dopning och narkotika. Främjande och 
förebyggande insatser riktade till barn och ungdomar prioriteras. Tillgängligheten påverkas av 
kommunens och polisens tillsynsarbete, tillstånd för alkohol servering, öppettider, föräldrars 
bjudvanor till ungdomar samt förekomsten av langning. Efterfrågan påverkas genom 
kunskapsbaserade skolprogram, mediainsatser samt hälsoupplysning inom till exempel hälso- och 
sjukvården. 

Regler 
I alla kommunens lokaler och dess närområde råder rök-, drog- och alkohol förbud. Dopning i 
samband med idrottsutövning i kommunens lokaler och anläggningar är förbjuden. 

Ansvar 
Kommunen ansvarar för flertalet av de föreslagna insatserna men samverkan med andra aktörer och 
kommuninvånarna är också viktig för att nå målsättningarna. Kommunens övergripande 
folkhälsoarbete är också av vikt för det drogförebyggande arbetet eftersom människors 
levnadsvanor påverkas av livsvillkor som till exempel utbildningsnivå, arbetslöshet, ekonomi, 
sociala nätverk och boende. Ett långsiktigt arbete för att förbättra kommuninvånarnas livsvillkor 
kan således också resultera i goda levnadsvanor. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunens samlade resurser inom området används på ett 
effektivt och för kommuninvånarna önskvärt sätt. Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna och 
följa upp det drogförebyggande arbetet genom folkhälsorådet och brottsförebyggande rådet. 

Barn och utbildningsnämnden 

Barn och utbildningsnämnden ansvarar för att personalen på kommunens skolor har tillräcklig 
kompetens för klassrumsbaserad undervisning i frågor som rör tobak, alkohol och narkotika. 
Kommunens rektorer ansvarar för att det förebyggande arbetet riktat till elever är en del av 
ordinarie verksamhet och att föräldrar eller föräldraföreningar uppmuntras att delta i 
föräldrautbildningar eller annat förebyggande arbete. Rektorerna ansvarar också för att skolan har 



/ f I I J'!' 
\, I 

Kartsborgs kommun 2014-06-16 3(3) 

en handlingsplan för hur skolans personal ska agera vid misstanke om bruk av tobak, alkohol och 
narkotika. 

Socialnämnden 

Socialnämnden ansvarar för tillsynen av alkoholförsäljning på restauranger och försäljningen av 
folköl i butik. Vid brott mot alkohollagen ska socialnämnden ingripa med nödvändiga 
åtgärder. Socialnämnden ansvarar för att avsätta resurser för familjecentralens förebyggande arbete. 
Socialnämnden bör regelbundet erbjuda utbildning i ansvarsfull alkoholservering till kommunens 
restauranger/krögare. Socialnämnden har även ansvar för tillsynen av tobaksförsäljningen i 
kommunen. 

Kultur- och fritidsnämnden 

An'angemang eller aktiviteter som får stöd från kultur och fritidsnämnden ska vara fria från 
tobak och alkohol för barn och ungdomar, samt helt fria från dopning och narkotika. 
Kultur- och fritidsnämnden kan genom att rikta sina bidrag uppmuntra förenings livet att verka 
för en tobaks- och alkoholfri verksamhet. 

Fritidsgårdsverksamheten ska bedrivas utifrån ett drogförebyggande perspektiv. 
Verksamhets ansvarig ansvarar för att informera föräldrar eller målsman om barn/ungdomar 
bryter mot tobak, alkohol eller narkotika förbudet. 

Uppföljning/Utvärdering 
Det drogförebyggande arbetet skall kontinuerligt följas upp av folkhälsorådet och 
brottsförebyggande rådet. Den drogförebyggande policyn ska revideras varje mandatperiod för att 
behålla sin aktualitet och vara ett levande dokument. 


