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Introduktion

Målområde 5

Den samlade strategin för alkohol-, narkotika-, dopningsoch tobakspolitiken 2016–2021 bygger vidare på den tidigare
strategin för åren 2011–2015 genom att ta tillvara de erfarenheter och den kunskap som kommit fram.

Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör eller
skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol,
narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska

För att främja långsiktighet och kontinuitet anser regeringen att
det övergripande målet för alkohol-, narkotika-, dopnings- och
tobakspolitiken, ska vara detsamma som tidigare:

Tidig uppmärksamhet av riskbruk och beroende bland blivande
föräldrar.

”Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade
medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett
minskat tobaksbruk”

Insatsområden

Uppmärksamma och erbjuda ändamålsenligt stöd till flickor och
pojkar som föds med skador till följd av ANDT eller som växer
upp i familjer med missbruk eller annan omsorgssvikt, inklusive
förekomst av våld, med koppling till alkohol eller narkotika
utifrån deras förutsättningar och behov.
Strategiskt och långsiktigt arbete för att motverka narkotikarelaterad dödlighet bland kvinnor och män samt flickor och pojkar.
Insatser för att motverka trafikrelaterade skador och dödsfall till
följd av alkohol- och narkotikabruk

Aktiviteter
 MVC personal på familjecentralerna i kommunen
 Att använda AUDIT enkäten frekvent inom kommunens

verksamheter
 Samverkan mellan kommunal verksamhet, polis och Region

Gävleborg (primärvården)
 Kunskapshöjande aktiviteter inom förskola/skola med stöd-

material, utbildningsinsatser i samverkan mellan primärvården
och kommun.
 ANDT på schemat i skolan
 Stödinsatser till barn i familjer med missbruk
 Stödinsatser till vuxna och barn
 Temaveckor ANDT på skolorna 2 ggr/ läsår i samverkan skola,

socialtjänst, polis, ungdoms och drogsamordnare.

Målområde 4

Regeringens bedömning

Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller
beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad
tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.

Det finns skäl att ta nya steg inom ANDT-politiken för att öka
engagemanget och aktiviteten inom området och bidra till
regeringens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom
en generation. För att uppnå regeringens ambition måste både
jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet tydliggöras och
genomsyra ANDT-arbetet på alla nivåer. Insatser för att skydda
barn och unga mot eget och andras skadliga bruk utgör grunden för det hälsofrämjande och förebyggande ANDT-arbetet.

Insatsområden
Samverkan mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst samt
med andra aktörer för en sammanhållen vård utifrån kvinnors
och mäns samt flickors och pojkars specifika förutsättningar
och behov.
Insatser för att nå kvinnor och män samt flickor och pojkar i en
socialt och hälsomässigt utsatt situation till följd av missbruk
eller beroende.

Aktiviteter
 Ökad samverkan mellan landsting och kommuner för att

få en helhetssyn då samordnade insatser är av stor vikt.
 SIP (samordnad individuell plan)
 Polisens fortsatta arbete med SMADIT (samverkan mot

alkohol och droger i trafiken)
 Polisen och socialtjänsten samverkar i LOB (lagen om

omhändertagande av berusade personer)
 Att polis, socialtjänst, Region Gävleborg och arbetsför-

medling samverkar för att erbjuda motiverade personer som
vill ändra sin livsstil stöd och hjälp.
 SIG- Sociala insatsgrupper
 Temaveckor ANDT på skolorna 2 ggr/ läsår i samverkan

skola, socialtjänst, polis, ungdoms och drogsamordnare.

Det övergripande målet för ANDT-politiken omfattar såväl
lagliga som olagliga substanser. Det innebär att förutsättningar
och mål skiljer sig åt för respektive substans. En gemensam
utgångspunkt för den fortsatta utformningen av hela ANDTpolitiken är rätten för var och en att åtnjuta bästa möjliga
fysiska och psykiska hälsa.
En regional strategi och handlingsplan är under revidering i
Region Gävleborg för 2016–2021.
Utifrån den samlade strategin för alkohol-, narkotika-, dopnings
- och tobakspolitiken 2016–2020 har kommunen reviderat det
drogpolitiska handlingsprogrammet som antogs i
kommunstyrelsen 2014-12-11 § 314.

Långsiktiga ANDT-politiska mål

Målområde 3

 Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak

Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar
skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika,
dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.

ska minska.
 Antalet barn och unga som börjar använda narkotika,

dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol
ska successivt minska.
 Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som

utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol,
narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
 Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller

beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad
tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
 Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör

eller skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av
alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
 En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och inter-

nationellt.

Insatsområden
Uppmärksamma och förebygga ANDT-relaterad ohälsa bland
kvinnor och män samt flickor och pojkar inom hälso– och
sjukvården, socialtjänsten och inom andra arenor
Dopningsförebyggande arbete inom motionsidrotten

Aktiviteter
 Anordna möten mellan idrotts- och ungdomsföreningar

och PRODIS för information och föreläsningar
 Stöd, vård och behandlingsinsatser
 Webbaserat stöd med lättillgänglig info
 AUDIT & DUDIT Enkäter
 Öka antalet rökfria miljöer
 Aktivt arbete med tillsyn/tillståndsgivning
 Kartlägga vilka drogfria aktiviteter som finns för ungdomar
 Utveckla metoden TobaksFRI duo i skolor och föreningar
 Utbildning SOTIS
 Implementera SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid i

samverkan)
 Temaveckor ANDT på skolorna 2 ggr/ läsår i samverkan

skola, socialtjänst, polis, ungdoms och drogsamordnare.

Målområde 2
Antalet barn och unga som börjar använda narkotika,
dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol
ska successivt minska.

Insatsområden
Reglering och tillsyn för att begränsa marknadsföring och exponering av alkohol och tobak
En hälsofrämjande skola utifrån elevers olika förutsättningar
och behov
Effektivt arbete mot langning av alkohol och tobak
Spridning och tillämpning av ett kunskapsbaserat cannabisförebyggande arbete

Aktiviteter
 Aktivt arbete med tillsyn/tillståndsgivning
 Kontraktsmetoden TobaksFRI duo
 Kunskapshöjande ANDT på schemat
 Temaveckor ANDT på skolorna 2 ggr/ läsår i samverkan

skola, socialtjänst, polis, ungdoms och drogsamordnare.
 Elevhälsan
 Föräldrastöd
 Likabehandlingsplan
 Likabehandlingsråd
 Erbjuda ungdomar under 18 år drogfria mötesplatser
 Vidmakthålla ungdomsinitiativstödet
 Arbeta aktivt förebyggande med fältare, fritidsledare i sam-

verkan med polisen
 Tillgänglig information till föräldrar och barn hos primärvår-

den, skola och familjecentraler. Via folder, app och webb.

De prioriterade målområdena 2016–2021 för
Nordanstigs kommun är
 Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak

ska minska.
 Antalet barn och unga som börjar använda narkotika,

dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol
ska successivt minska.
 Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som

utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol,
narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
 Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller

beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad
tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
 Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör

och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol,
narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.

Utifrån de prioriterade målområdena
ska Nordanstigs kommun

Målområde 1

 Öka medvetenheten om ANDT.

Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak
ska minska.

 Arbeta aktivt med att tillgängligheten och utbudet av alko-

Insatsområden

hol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.

Skarpare reglering för att minska illegal handel av tobak

 Använda åtgärdande insatser.

Samordnad, effektiv och likvärdig alkohol- och tobakstillsyn

 Ska samverka för hållbar organisering och uppföljning.

Samverkan mellan ANDT-förebyggande och brottsförebyggande arbete på alla nivåer

Uppföljning
De undersökningar som man framför allt kommer att
använda sig av vid uppföljning av drog- och hälsoläget i
kommunen är centralförbundet för alkohol– och narkotikaupplysning (CAN), lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP)
och hälsa på lika villkor-undersökningarna (HLV).
Återrapportering av aktiviteter kommer att göras årligen i
BRÅ- och folkhälsorådet, vidare till ledningsgrupp och
ledningsutskott.

Bekämpning av illegal handel och en restriktiv och tydligt
reglerad och legal handel via digitala medier.

Aktiviteter
 Medverkan vid föräldramöten
 Utbildning och information om internetdroger
 Informera arrangörer om vad som gäller vid evenemang via

webbsidan och alkoholhandläggaren
 Öka samverkan mellan skola, socialtjänst och polis
 Använda metoden ”Krogar mot Knark”
 Arbeta fram en drogpolicy för föreningar som harmoniserar

med kommunens.
 Temaveckor ANDT på skolorna 2 ggr/läsår i samverkan

skola, socialtjänst, polis, ungdoms- och drogsamordnare.

