Styrdokument
Dokumenttyp: Policy med riktlinjer
Beslutat av: Kommunfullmäktige
Fastställelsedatum: 2012-10-08 § 133
Ansvarig: Folkhälsorådet
Revideras: Vid behov
Följas upp:

POLICY MED RIKTLINJER FÖR DET DROGPOLITISKA ARBETET I
SVENLJUNGA KOMMUN
Policyns syfte: Policyn klargör kommunens förhållningssätt i det drogpolitiska arbetet.
Policyn kompletteras med en handlingsplan, som uppdateras vartannat år.
Omfattning: Innevånarna i Svenljunga kommun.
Ansvar: Kommunstyrelsen är huvudansvarig för det drogpolitiska arbetet.
Folkhälsorådet informerar om drogsituationen i kommunen samt redovisar insatser och
uppföljning årsvis till kommunstyrelsen.
Respektive förvaltning har ansvaret för att verksamheten drivs i linje med och följs upp utifrån
målen i denna policy.
Förvaltningscheferna ansvarar för att policyn beaktas i verksamhetsplan och återkopplas till
folkhälsorådet.
Övergripande mål:
 Ungdomar under 18 år ska vara drogfria.
 Tobakskonsumtion och alkoholkonsumtionen i berusningssyfte ska minska.
 Andelen innevånare som använder narkotika och andra droger ska minska.
Nationella mål och styrande dokument: Som grund för policyns mål står befintliga lagar och
såväl nationella, regionala samt andra styrande dokument 1.
Specifika mål för arbetet:
Effektmål:
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•

Andelen alkoholfria ungdomar i åk 9 i Svenljunga kommun bör öka från 24 % (CAN:s
drogvaneundersökning 2010) till 30 % vid nästa mätning.

•

Andelen rökfria ungdomar i åk 9 i Svenljunga kommun bör öka från 66 % (CAN:s
drogvaneundersökning 2010) till 72 % vid nästa mätning.

FN:s barnkonvention: http://unicef.se/barnkonventionen WHO:s Hälsa 21:
http://www.fhi.se/PageFiles/3162/h21.pdf, Socialtjänstlagen:
http://www.socialstyrelsen.se/regelverk/lagarochforordningar/socialtjanstlagensol
Regeringens ANTD-mål: http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/84/36/1abd7a0e.pdf
11 målområden för hälsa: http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/
VGR folkhälsopolitiska policy:
http://www.vgregion.se/upload/Folkh%C3%A4lsa/policy/Folkh%C3%A4lsopolitisk%20policy_till
g%C3%A4nglig.pdf

•

Andelen intensivkonsumenter (av alkohol) i åk 9 i Svenljunga kommun bör minska
från 31 % (CAN:s drogvaneundersökning 2010) till 25 % till nästa mätning.

•

Langningen av alkohol till ungdomar i åk 9 i Svenljunga kommun bör minska. Från 26
% när det gäller föräldrar (CAN:s drogvaneundersökning 2010) till 20 % vid nästa
mätning.

•

Andelen ungdomar i åk 9 i Svenljunga kommun som prövat narkotika bör minska från
9 % (CAN:s drogvaneundersökning 2010) till 5 % vid nästa mätning.

•

Andelen vuxna (över 16 år) i Svenljunga kommun som röker dagligen bör minska från
15 % (HPLV 2011 2) till 14 % vid nästa mätning.

Förvaltningsövergripande arbete:
•

De olika förvaltningarnas arbete bedrivs i form av allmänt inriktade insatser, som har
till syfte att förhindra att problem uppstår, åtgärder för att tidigt upptäcka människor
med begynnande drogproblem samt behandling av drogproblematik.

Arbetet syftar till:
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•

I samverkan med polis, föreningsliv, sjukvård med flera bedriva ett aktivt
förebyggande och attitydpåverkande arbete i skolor, föreningar, fritidsgårdar samt
övriga platser där ungdomar vistas.

•

Genom bred samverkan mellan berörda nämnder, polis, föreningar med flera erbjuda
ungdomar möjlighet att träffas och roa sig i drogfria miljöer.

•

Medverka i åtgärder som syftar till att förhindra försäljning och langning av alkohol,
narkotika och tobak till underåriga.

•

Arrangemang riktade till ungdomar under 18 år, som äger rum i kommunens
anläggningar eller där kommunen är arrangör, ska vara fria från alkohol, narkotika
och andra beroendeframkallande medel.

•

Huvudregeln är att kommunala medel inte ska bekosta alkoholkonsumtion. Undantag
från detta kan göras i samband med speciella aktiviteter eller representation.

•

Alkoholservering får inte ske i kommunens lokaler utan tillstånd enligt alkohollagen,
när så krävs.

HPLV: Hälsa på lika villkor, Statens folkhälsoinstitut och Västra Götalandsregionen 2011

