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Alkohol- och drogpolicy
Syfte
Policyn anger grundprinciper och inriktning för kommunens förebyggande
arbete mot alkohol, tobak och andra droger.
Grundprinciper och inriktning
Tyresö kommun ska sträva mot de nationella målen för alkohol-, narkotika-,
dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-politiken). De nationella målen finns i
bilagan.
Kommunen ska arbeta långsiktigt med förebyggande arbete och
tillgänglighetsbegränsande åtgärder för att minska drogernas medicinska,
ekonomiska och sociala skadeverkningar. Forsknings- och kunskapsbaserade
arbetsmetoder ska användas. Samverkan såväl inom kommunorganisationen
som med andra aktörer är nödvändig för att få goda resultat av det
förebyggande arbetet.
Inriktningen för Tyresö kommuns förebyggande arbete är att:
• minska den skadliga konsumtionen av alkohol och tobak samt motverka
konsumtionen av andra droger1.
• skydda barn och ungdomar mot skadliga effekter orsakade av alkohol,
narkotika, dopning eller tobak.
• minska berusningsdrickandet och det alkoholrelaterade våldet.

Barn och ungdomar
Kommunen ska arbeta för att:
• höja debutåldern för alkohol och tobak
• motverka narkotikabruket bland ungdomar
• minska berusningsdrickandet bland ungdomar
Alkohol och andra droger ska inte förekomma i verksamheter som riktar sig till
barn och ungdomar. Barn och ungdomar ska erbjudas attraktiva och drogfria
aktiviteter.

1

Allt ickemedicinskt bruk av läkemedel, samt bruk av narkotika och dopningspreparat ska i

möjligaste mån förebyggas och bekämpas.
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Föräldrarna är den enskilt viktigaste faktorn i ett barns utveckling. Föräldrastöd
i olika former är därför en prioriterad verksamhet i det förebyggande arbetet
mot drogbruk bland unga.
Föreningar för barn och ungdomar som får bidrag av kommunen ska ha ett
aktivt arbete mot tobak, alkohol och andra droger. Kommunen ska stödja detta
arbete genom att bland annat erbjuda utbildning i alkohol- och drogfrågor.
Kommunen ska säkerställa att kommunens lokaler inte används i strid mot
denna policy.
I skolornas värdegrundsarbete ska resultaten av drogvaneenkäten användas i
det fortsatta arbetet med att kartlägga risker och arbeta förebyggande med
ungdomars attityd och förhållningssätt till alkohol, tobak och andra droger.
Barn, ungdomar och anhöriga som lever i utsatta missbruksmiljöer ska särskilt
uppmärksammas och erbjudas råd, stöd och behandlingsinsatser när sådana
erfordras. Unga vuxna som riskerar att utveckla en allvarlig beroendeproblematik
ska prioriteras genom särskilda insatser.

Tyresö kommun som arbetsplats och arbetsgivare
I Tyresö kommun är det inte tillåtet att vara påverkad av alkohol eller andra
droger i samband med arbete. Måttfull representation med alkoholdrycker kan
dock tillåtas, enligt särskilda riktlinjer. Rökfri arbetstid tillämpas.

Tillstånd och tillsyn
Kommunen ska
• Tillsammans med polisen bedriva en regelbunden och effektiv alkohol- och
tobakstillsyn baserad på en individuell bedömning av tillsynsbehovet.
• Arbeta med ett förebyggande synsätt och samverka med innehavare av
restauranger och butiker.
• Erbjuda återkommande information och utbildning.

Ansvarsfördelning
Det förebyggande arbetet samordnas av kommunstyrelsen, som ska stödja
förvaltningarnas arbete och följa upp utvecklingen i kommunen. Här ingår
bland annat att stödja och inspirera lärare och annan personal, göra årliga
drogvaneunderökningar och genomföra antilangningskampanjer.
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Varje nämnd och förvaltning ska i sina nämnd- och enhetsplaner ange mål och
aktiviteter för hur man arbetar enligt policyn, samt ta fram eventuella
kompletterande styrdokument. Uppföljning av arbetet redovisas i nämndernas
årsredovisningar. I kommunens årsredovisning sammanfattas det gångna årets
arbete.
Policyn ska revideras i början av varje mandatperiod.
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Nationella mål (bilaga)
Riksdagen har den 30 mars 2011 beslutat om en samlad strategi för alkohol-,
narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-politiken). Där anges mål
och inriktning för hur samhällets insatser ska genomföras, samordnas och följas
upp under åren 2011-2015.
För att effekterna av samhällets insatser ska kunna mätas bättre kommer
målstrukturen vara kopplad till ett uppföljnings- och utvärderingssystem. De
långsiktiga målen i uppföljnings- och utvärderingssystemet anger inriktningen
för ANDT-arbetet som helhet. Dessa mål omfattar tillgångs- och
tillgänglighetsbegränsande arbete, skydd av barn och ungdomar, förebyggande
arbete, tidiga insatser, vård och behandling samt riktlinjer för samarbetet med
andra länder inom EU och internationellt.
Strategin föreslår även fortsatta satsningar på bland annat regional samordning,
samarbete mellan olika myndigheter och samarbete mellan myndigheter och
organisationer.
Övergripande mål
Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och
sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Målet
innebär:
1. en nolltolerans mot narkotika och dopning,
2. att minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda
tobak,
3. att förhindra all skadlig alkoholkonsumtion bl a genom att minska
konsumtionen och skadliga dryckesvanor.
Långsiktiga mål
1. Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska.
2. Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika,
dopning eller tobak.
3. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel
eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska.
4. Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av
alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
5. Personer med missbruk eller beroende ska ha ökad tillgänglighet till vård
och stöd av god kvalitet.
6. Antalet döda och skadade på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol,
narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
7. En folkhälsobaserad och restriktiv syn på ANDT inom EU och
internationellt.

