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Drogpolitiskt program med handlingsplaner för Sunne kommun
Inledning

Det första drogpolitiska dokumentet antogs av kommunfullmäktige
i april 2004, med reviderade efterföljare 2007 och 2011.
De utgick från de nationella handlingsplaner som då fanns för att
förebygga alkohol- och narkotikamissbruk. Det övergripande målet
med det drogpolitiska dokumentet är att bidra till god folkhälsa.
Under 2015 har arbetsgruppen för det drogpolitiska programmet
utvärderat den föregående handlingsplanen, reviderat och föreslår
antagande av ett nytt. I arbetsgruppen ingår representanter från
skolan, socialtjänsten, personalavdelningen, polisen samt
kommunens ANDT-samordnare.
Lokala rådet för trygghet rådet har ansvaret för en fortlöpande
uppföljning av arbetet. Kommunfullmäktige delges rapport varje år
om effekterna. Beslut om nytt drogpolitiskt program med
handlingsplan och uppföljning föreslås gälla för åren 2016-2020.
Programmet och handlingsplanen utgår som tidigare från de
nationella folkhälsomålen, nationella ANDT-målen (Alkohol,
Narkotika, Dopning och Tobak), kommunstrategin och kommunens
värdegrund.
De nationella ANDT-målen är sju till antalet och visas i detalj i
handlingsplanen. Det övergripande målet lyder:
Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade
sociala och medicinska skador orsakade av alkohol och ett minskat
tobaksbruk.
Arbetet ska bedrivas i enlighet med Sunnes kommunstrategi och
årligen följas upp av Lokala rådet för trygghet (f.d. lokala
förebyggande rådet).

Övergripande mål
Övergripande mål för Sunne kommuns alkohol och
drogförebyggande arbete är minskat bruk av tobak och
alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning
samt minskade skadeverkningar av överdrivet
spelande.
1. Alkohol
Att minska alkoholkonsumtionen och minimera
alkoholskadorna.
2. Narkotika
Ett samhälle fritt från narkotika.
3. Tobak
Att minska tobaksanvändningen och att ingen ska
använda tobak innan 18 års ålder. Ingen ska utan
eget val utsättas för tobaksrök i sin egen omgivning.
4. Spel-/nätberoende
Att minska skadeverkningar av överdrivet spelande.
5. Dopning
Ett samhälle fritt från dopning.
6. Mål som gäller barn (upp till 18 år)
Alla barn har rätt till en uppväxt som är fri från
tobakens, alkoholens och andra drogers negativa
konsekvenser samt spel/nätberoende.

Mål
0 – 18 år
• Inga unga ska göra alkoholdebut före
lagstadgad ålder
• Inga ungdomar ska prova narkotika
• Bevara och utveckla drogfria miljöer för
ungdomar att vistas i på fritiden
• Ingen ska använda tobak innan 18 - årsålder
• Inga unga ska använda dopningspreparat.
Vuxna
• Minska berusningsdrickandet
• Ingen användning av narkotika
• Tidig upptäckt och stöd i sitt val att vilja sluta
sitt missbruk
• Halvera tobaksanvändandet
• Ingen användning av dopning
Strategier
Detta program gäller för alla kommunala verksamheter
i arbetet med alkohol- och drogfrågor.
Allt arbete i syfte att begränsa alkohol- och drogskador
förutsätter långsiktighet och uthållighet i arbetet mot
de lokala och nationella målen.
Avgörande framgångsfaktorer är samverkan mellan
olika aktörer och nätverkskapande i hela kommunen.
Kommunalt alkohol- och drogförebyggande arbete ska
inrikta sig på att ge människor kunskap och på ett
ändamålsenligt sätt påverka attityder i den riktning
som målen anger.

Kommunens verksamheter ska fortlöpande följa
utvecklingen på alkohol- och drogområdet genom
kartläggningar, t ex av ungdomars alkohol- och
drogvanor. Extra uppmärksamhet ska riktas mot att
upptäcka särskilt utsatta grupper.
Kommunen arbetar med metoder där effekterna av
insatsen prövats vetenskapligt så långt det är möjligt.
Viktiga strategier i det drogförebyggande arbetet är att
arbeta utifrån risk- och skyddsfaktorer, begränsa
tillgängligheten och minska efterfrågan.

Alkohol- och drogpolitiska handlingsplanen för åren
2016-2020
De insatser som påbörjades under tidsperioden 20112015 och som har fungerat bra kommer att fortsätta
och vidareutvecklas under kommande period för att
behålla långsiktigheten i de satsningar kommunen gör.
Flera av dessa insatser ryms idag inom ordinarie arbete
i de olika verksamheterna.
Handlingsplanen gäller från och med 2016 till och med
2020 men ska årligen ses över och vid behov revideras.
För att genomföra vissa åtgärder finns det behov av
ekonomiskt stöd. Detta redovisas under rubriken
kostnad/år. Där kostnader inte redovisas ska dessa
rymmas i befintlig budget.

Uppföljning
Ansvaret för handlingsplanen vilar på de olika
kommunala verksamheterna och ytterst
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Varje
verksamhet ansvarar för att konkretisera sina
åtaganden utifrån de övergripande mål och strategier
som redovisas i programmet.

Organisation:

Ansvaret för att årligen följa upp och vidareutveckla
handlingsplanen i sin helhet vilar på kommunstyrelsens
uppdrag till Lokala rådet för trygghet.

Handlingsplan Sunne kommuns drogpolitiska program, 2016-2020 kopplat till de nationella ANDT-målen

Insatser

Mätmetod

Förväntat resultat

Delta i länssamverkan
i ANDT-frågor, både
politiker och
tjänstemän
Antilangningskampanj info till
föräldrar

Antal träffar där
kommunen varit
delaktig

Stärka samarbete och kompetens

ANDT-samordn/
Ordförande
socialutskottet

Antal träffar i våra
kommunövergripande
mediesatsningar

Att ge föräldrar verktyg för att kunna
föra goda samtal med sina barn

ANDT-samordn

1, 3

Antal ungdomar som påträffas med
alkohol skall minska varje år

Polis

1,3

Tiden för behov av stöd skall minska

IFO/ Polis

1, 4

Fler i behov av stöd ska nås av insatsen

IFO/Svenska
kyrkan
BL/UVL

2

KronobergsAntal ingripande
modellen, ingripande
mot ungdomarnas
befattning med
alkohol i offentlig
miljö
Samverkan polis och
Antal
kommun på
individnivå (SIG)
Fjärilen – Barn till
Antal deltagare
missbrukare
Förverkliga tobaksfria Tydliggöra med aktuella
skolområden
policyer och skyltar
Effekt föräldramöten i
Antal/klass.
åk 7-9
Marte Meo, KOMET,
Stegen

Antal utredningar,
familjer

Ingen ska påträffas med att röka inom
angivet skolområde
Andel deltagande med två
vårdnadstagare/klass skall öka
Andel deltagare med två
vårdnadshavare skall öka. Tiden för
behov av stöd skall minska

Budget

5 000
kr/år

Ansvar

Nationella
MÅL
1-7

2

ANDTsamordnaren/FX

3

Familjecentralen

3

Insatser

Mätmetod

Familjecentralen Besöksstatistik
barnens rätt till
drogfri uppväxt
Polis i skolan,
Besöksfrekvens
samarbetet mellan
skola och polis
Tobaksfriduo för åk 7- Antal deltagande elever
9
”Blås Grönt”
Antal/tillfälle
Entréer i retur
Nattvandring
Antal deltagande
nattvandrare
Utveckling av insatser
Antal utbildningsmot nätdroger.
informations-tillfällen
Utbildning och
beredskap
TC, remissinstans i
Antal förfrågningar
planarbete
Utveckling av ANDT
Aktiviteter i skolan
undervisning
Föreningar har drog-,
Antal utbetalade
tobak-* och
föreningsbidrag
dopningspolicys för
(*Tobakspolicy innebär
att få föreningsbidrag
att man respekterar
tobaksfritt skolområde)
Arrangemang för
Antal arrangemang och
ungdomar
besökare

Förväntat resultat

Budget

Antal besök av både män och kvinnor
skall öka

Familjecentralen/
MVC/Ungdomsmottagningen
Polis/BL/UVL

Öka kontaktytorna mellan Polis och
ungdomar
Andel försäkransintyg skall öka
Andel av besökarna som får delar av
entrékostnaden tillbaka skall öka
Närvaron av vuxna stödpersoner skall
öka vid riskhelger
Kunskapen om nätdroger och hur man
upptäcker dessa ska öka

15 000
kr/år

10 000
kr/år

Andel beslut med behovsanpassat
förebyggande arbete ska öka
Positiv utveckling av ANDT-integrerad
undervisning i skolan
Föreningar som avstår droger och
dopning skall öka. Målet med tobaksfria
skolområden skall infrias
Antal besökande skall öka

Ansvar

Nationella
MÅL
3
3

ANDT-samordn/FX

3

KS/Sunne Turism

3

Fältgruppen

3

TC

3

KS/Samhällsbyggn

20 000
kr/år

BL/UVL

3

Samhällsbyggnad/
Fritid

3

Samhällsbyggnad/
Fritid

3

Insatser

Mätmetod

Förväntat resultat

Fortsatt drogfritt
elevboende
Kommunen ska i
normalfallet inte
servera alkoholhaltiga
drycker vid
representation
Kommunen ska vara
restriktiv i sin tolkning
vid tillståndsgivning
enl. alkohollagen
Tobaksfri arbetstid

Avstämning med
personal och boendet
Antal tillfällen
alkoholservering skett

Störningsrapporter skall minska

UVL/Gymnasiet

Nationella
MÅL
3

Att andelen tillfällen som hamnar
utanför normalfallet ska minska

KS

4

Antal permanenta och
tillfälliga tillstånd

Att exponering av alkohol i det offentliga
rummet på sikt skall minska

IFO/Polis

1

Uppskattat antal
tobaksanvändare
Antal sidbesökare

Större andel av personalen skall sluta
använda tobak
Öka kunskapen om sitt eget bruk och ge
möjlighet att söka hjälp

KS

4

KS/
ANDT-samordn

4

Antal medborgare som
söker stöd hos t.ex.
missbruksenheten

Andelen som får hjälp att ta sig ur ett
missbruk eller får stöd i ett riskbruk skall
öka i proportion till problembilden

IFO

5

Antal rattonykterhet/
SMADIT-insats

Antal rattonyktra skall minska. Större
andel av rattonyktra skall ta emot
SMADIT
Utvärdering lämnas på årets första träff
med Lokala rådet för trygghet

IFO/Polis

6

”Alkoholprofil och
Sluta röka-test” på
hemsidan för att
kunna skatta sin egen
konsumtion
Tydliggöra de
möjligheter
medborgaren har att
bryta sitt missbruk
Fortsatt utveckling av
SMADIT, insats mot
rattonykterhet
Utvärdering

Enkäter/Analyser

Budget

15 000
kr/år

Ansvar

Sunnes Ansvar
/Arbetsgruppen

Förklaringar till förkortningar och begrepp:
ANDT

Alkohol, Narkotika, Droger och Tobak

BL

Verksamheten för Barns lärande

EFFEKT

Föräldrastödsmetod kring alkohol Åk 7-9

FX

Fryxellska skolan åk 7-9

IFO

Individ- och familjeomsorg

KOMET

Kommunikationsmetod

KS

Kommunstyrelsen

Marte Meo

Arbetsmetod för föräldrastöd

MVC

Mödravårdscentral

SMADIT

Samverkan Mot Alkohol och Droger I Trafiken

SIG

Sociala insatsgrupper. Samarbete mellan polis och social för att stödja unga i riskzonen

Tobaksfri DUO

Program med avtal för två personer (en ungdom och en vuxen) att inte använda tobak

TC

Trygghetscenter

UVL

Verksamheten för Unga och Vuxnas lärande

