Styrdokument, policy
2014-03-19

Väsby Välfärd
Caroline Ankarström
 0859097780

Dnr

SÄN/2013:359
caroline.ankarstrom@upplandsvasby.se

UPPLANDS VÄSBYS
ANDT (Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak)STRATEGI

Nivå:
Antagen:
Reviderad:
Giltig t.o.m:
Ansvarig ägare:

Kommungemensamt styrdokument
Kommunstyrelsen ….
Den 31 december 2015
Social och äldrenämnden

Bakgrund och syfte
Den 14 februari 2011 genomfördes ett utökat övergripande trygghetsråd i kommunen
med nyckelpersoner från kommun och polis. Till detta möte var även Stockholms
läns ANDT-samordnare, Kaisa Snidare och Jonas Melinder inbjudna för att
presentera och sätta fokus på den nationella strategin för det alkohol, narkotika,
dopnings och tobaksförebyggande arbetet 2011-2015. Strategin, med huvudmålet
”Ett samhälle fritt från narkotika och doping, med minskade medicinska och sociala
skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk” bygger på sju
långsiktiga ANDT-politiska delmål som vart och ett är nedbrutna i mer specifika
primära mål för strategiperioden (se bilaga 1). Vid mötet arbetades det gemensamt
fram vilka primära mål från den nationella ANDT strategin som vi inom kommunen
anser viktiga för oss i vårt ANDT-arbete. Detta blev startskottet för arbetet med att ta
fram en kommunal ANDT- strategi, där kärnan utgör att ena den vuxna befolkningen
kring nolltolerans mot ungdomsdrickande före 18-års ålder med inspiration från
värderingsnormen inom Öckerömodellen* och dess ledord ”Alla överens”. Vi
landade i att prioritera följande åtta primära ANDT-politiska mål i Upplands Väsby
med fokus på barn och ungdomar.
1. En effektiv och samordnad alkohol- och tobakstillsyn.
2. Barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning
ska erbjudas ändamålsenligt stöd.
3. Minska nyrekrytering till narkotika- och dopningsmissbruk.
4. Utveckla metoder för att barn och ungdomar inte ska börja använda
tobaksprodukter.
5. En hälsofrämjande skola.
6. Ett ökat deltagande av föräldrar, idéburna organisationer och näringsliv i det
förebyggande arbetet.
7. Minskat riskbruk och intensivkonsumtion av alkohol bland studenter och bland
unga vuxna med psykisk ohälsa.
8. Antalet döda och skadade i trafiken på grund av alkohol och andra droger ska
minska.

*Öckerömodellen bottnar i en värderingsnorm där alla vuxna är överens om nolltolerans mot
ungdomsdrickande före 18 års ålder. Forskningen visar att för varje år som alkoholdebuten kan skjutas
upp så innebär det reducerade risker för framtida alkoholproblem.

Mål för Upplands Väsbys ANDT (Alkohol, Narkotika, Dopning och
Tobak)-Strategi
1. EN EFFEKTIV OCH SAMORDNAD ALKOHOL- OCH TOBAKSTILLSYN
Vad vi gör idag
- Regelbunden tillsyn av både alkohol och tobak genomförs av kommunens
alkoholhandläggare tillsammans med preventionssamordnaren och polisen. Vid
krogtillsynen deltar även miljö- och hälsoskyddskontorets miljö- och
hälsoskyddsinspektörer som bedriver tillsyn inom hälsoskydd och livsmedel och
någon gång per år även skatteverket och brandförsvaret.
- Miljö- och hälsoskyddskontoret i samarbete med Väsby Välfärd och Polisen
erbjuder krögarna utbildning i ansvarsfull alkoholservering
- Regelbundna möten med krögarna genomförs där de får möjlighet att framföra
sina tankar och få information om angelägna frågor från kommunen.
- Regelbundna samverkansmöten där stora fastighetsägare i kommunen, Kontoret
för samhällsbyggnad, Miljö- och hälsoskyddskontoret, Väsby Välfärd och polis
träffas för att utbyta erfarenheter kring krogar, uteserveringar och andra
gemensamma frågor.

Vad vi vill uppnå/utveckla under strategiperioden 2014-2015:
Mål: Rökfria skolgårdar
□ Genomföra en specifik tillsyn av rökfria skolgårdar samt föra en dialog med
skolornas rektorer
Ansvarig: Miljö- och hälsoskyddskontoret- Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Mål: Minska tobaksexponeringen i våra butiker

□Föra samtal med våra lokala tobaksförsäljare vid tillsynen sex ggr per år om vikten
av att exponera så lite tobak som möjligt
Ansvarig: Miljö- och hälsoskyddskontoret- Alkoholhandläggare, Väsby Välfärd
Preventionssamordnare
Mål: Minska tillgängligheten av tobak för barn och ungdomar under 18 år

□Öka kontinuiteten i tillsynen och genomföra minst sex stycken tillsynstillfällen per
år vad gällande krogar och minst sex tillsyntillfällen per år vad gällande tobak och
folköl
Ansvarig: Miljö- och hälsoskyddskontoret- Alkoholhandläggare, Väsby Välfärd
Preventionssamordnare, Polisen

□ Verka för att formalisera ett samverkansavtal mellan miljö- och
hälsoskyddskontoret och polisen vad gäller alkohol- och tobakstillsynen.
Ansvarig: Miljö- och hälsoskyddskontoret - Alkoholhandläggare
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2. BARN I FAMILJER MED MISSBRUK, PSYKISK SJUKDOM ELLER
PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING SKA ERBJUDAS
ÄNDAMÅLSENLIGT STÖD

-

Vad vi gör idag:
Erbjuder fem olika stödgrupper per termin i samarbete med våra
samverkanskommuner Sollentuna, Sigtuna samt Familjerättsbyrån
Gemensamma stödgruppsledarträffar med samverkanskommunerna för
erfarenhetsutbyte
Utvecklar och uppdaterar gemensamma foldrar tillsammans med
samverkanskommunerna
Screenar alla blivande mammor på MVC med auditformuläret för att fånga upp
blivande mammor med missbruksproblem
Samverkansgrupp kring sköra mammor där MVC, BVC, kurator, socialtjänst och
öppen psykiatrin träffas
Erbjuder anhörigstöd
Har och utvecklar riktad information direkt till barn och ungdomar.

Vad vi vill uppnå/utveckla under strategiperioden 2014-2015:
Mål: Att förebygga att barn som lever i familjer med missbruk, psykisk
sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning utvecklar missbruk och/eller
psykisk ohälsa i vuxen ålder
□Information om kommunens stödgrupper läggs in som en stående punkt i
introduktionen för nya socialsekreterare
Ansvarig: Väsby Välfärd- Resultatsenhetschef

□Arbeta fram en rutin för att underlätta för personal som möter barn och ungdomar
att det motiverande samtalet för stödet kommer till stånd
Ansvarig: Väsby Välfärd – Resultatsenhetschef och folkhälsosamordnaren

□Utbilda socialsekreterare i samtalsmetoden ”Föra barnen på tal”
Ansvarig: Väsby Välfärd - Resultatsenhetschef

3. MINSKA NYREKRYTERINGEN TILL NARKOTIKA OCH
DOPNINGSMISSBRUK
Vad vi gör idag:
- Föreläsningsserier om aktuella ämnen inom ANDT
- Genomför TÄNK OM-kampanjen vid valborg, skolavslutning samt Halloween
- Arbetar för att flera skolor ska genomföra EFFEKT på föräldramöten
- Fältare och polisen genomför ”orossamtal” med föräldrar vid oro för
barn/ungdomar
- Fritidsledare är uppmärksamma när ungdomar förändrar beteende
- Har hjälpledare på fritidsgårdarna som en extra länk mellan ungdomar och
fritidsledare
- Kommun och ett brett föreningsutbud erbjuder meningsfulla fritidsaktiviteter för
barn och ungdomar
Vad vi vill uppnå/utveckla under strategiperioden 2014-2015:
Mål: Att minska nyrekryteringen till narkotika och dopningsmissbruk
□ Utveckla TÄNK OM kampanjen tillsammans med kommunens idéburna
organisationer och föreningsliv utifrån ”Alla är överens”.
Ansvarig: Väsby Välfärd – Preventionssamordnare

□Fortsätta utveckla arbetet med meningsfulla fritidsaktiviteter som en proaktiv
motkraft till narkotika och dopning
Ansvarig: Utförare av fritidsverksamheten, Väsby Välfärd-Fältare, idéburna
organisationer och föreningar samt Kundvalskontoret-Fritidssamordnare

□ Fortlöpande erbjuda fördjupningsföreläsningar och/eller utbildningar för föräldrar,
föreningar, idéburna organisationer, näringsliv och tjänstemän på teman relaterade
till alkohol, narkotika, dopning och tobak.
Ansvarig: Social och äldrenämnden, Väsby Välfärd – Preventionssamordnare

□ Undersöka möjligheten och intresset för att prova insamlingsstiftelsen choice
utbildningsmetod där läkarstudenter förebygger skadligt bruk av alkohol, narkotika
och tobak bland gymnasieungdomar.
Ansvarig: Väsby Välfärd- Preventionssamordnare

□ Undersöka möjligheten och intresset för att införa ”100 % ren hårdträning”* i
kommunen.
Ansvarig: Väsby Välfärd- Preventionssamordnare och Polisen

□ Föra en dialog och informera kommunens postutlämningsställen kring företag de
bör vara uppmärksamma på vad gäller nätdroger
Ansvarig: Väsby Välfärd – Preventionssamordnare och Polisen

100 % ren hårdträning- en samverkansmodell för att minska användningen av och tillgången på
anabola androgena steroider (AAS) och andra dopningspreparat på träningsanläggningar.
* EFFEKT-Ett evidensbaserat alkohol och drogförebyggande program som syftar till att påverka
föräldrars förhållningssätt till ungdomsdrickande och informera om hur man som förälder kan agera
för att förhindra berusningsdrickande och tidiga alkoholdebut.
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Mål: Att alla kommunens 6-9 skolor arbetar med ”EFFEKT”*
□ Uppmuntra och stödja de skolor som arbetar med EFFEKT. När det gäller de
fristående aktörerna inom skola och fritid utgår vi ifrån att vi kan ha ett fruktbart
samarbete för att uppnå målet ovan även om vi inte formellt kan ställa samma krav
på dem som på de kommunala skolorna.
Ansvarig: Väsby Välfärd - Preventionssamordnare

□ Uppmuntra och motivera de skolor som ännu inte arbetar med
EFFEKT att starta upp.
Ansvarig: Väsby Välfärd- Preventionssamordnare

100 % ren hårdträning- en samverkansmodell för att minska användningen av och tillgången på
anabola androgena steroider (AAS) och andra dopningspreparat på träningsanläggningar.
* EFFEKT-Ett evidensbaserat alkohol och drogförebyggande program som syftar till att påverka
föräldrars förhållningssätt till ungdomsdrickande och informera om hur man som förälder kan agera
för att förhindra berusningsdrickande och tidiga alkoholdebut.

4. UTVECKLA METODER FÖR ATT BARN OCH UNGDOMAR INTE SKA
BÖRJA ANVÄNDA TOBAKSPRODUKTER
Vad vi gör idag:
- Tillsyn av försäljningsställen av tobak
- Fritidsledarna har ett förhållningssätt att alltid ringa hem när något barn/ungdom
påträffas använda tobak
- Flera skolor har en tobakspolicy och ringer hem när något barn/ungdom påträffas
använda tobak
- Information om tobak ingår i ANDT-undervisningen på skolorna
- Några skolsköterskor arbetar med SOTIS (Samtal om tobak i skolan)
Vad vi vill uppnå/utveckla under strategiperioden 2014-2015:
Mål: Alla skolor och fritidsgårdar har en levande ANDT-policy
□Alla skolor och fritidsgårdar som saknar en levande ANDT-policy (alkohol,
narkotika, dopning och tobakspolicy) där tobak utgör en tydlig del, arbetar fram en.
När det gäller de fristående aktörerna inom skola och fritid utgår vi ifrån att vi kan ha
ett fruktbart samarbete för att uppnå målet ovan även om vi inte formellt kan ställa
samma krav på dem som på de kommunala skolorna.
Ansvarig: Väsby Välfärd- Kommunens skolor kommunala och privata samt utförare
av fritidsgårdarna.

□Se till att ANDT-policyn efterfrågas och utgör en del vid
kundvalskontorets/Utbildningsnämndens uppföljning av skolorna och fritidsgårdarna
Ansvarig: Kundvalskontoret/Utbildningsnämnden – Sakkunnig grundskola
utbildningsavdelningen

Mål: Öka kunskapen om farorna med tobak och arbeta för att införa metoder
för att minska tobaksbruket

□Varje år i samband med ”Rökfria veckan” (vecka 47) på olika sätt upplysa
föräldrar om farorna med tobakskonsumtion bland unga.
Ansvarig: Väsby Välfärd - Preventionssamordnaren tillsammans med skolor och
föreningar

□Undersöka intresset för att i någon klass pröva ”Tobaksfri Duo/kontraktsmetoden”
Ansvarig: Väsby Välfärd - Preventionssamordnare tillsammans med eventuell
intresserad skola

5. EN HÄLSOFRÄMJANDE SKOLA
Vad vi gör idag:
- ANDT (Alkohol, narkotika, dopning och tobak) undervisning i ämnen som
naturkunskap, samhällsvetenskap och Idrott och Hälsa.
- Värdegrundsarbete och värdegrundsdagar
- Alkohol och drogpolicy samt tobakspolicy förekommer i viss utsträckning
- EFFEKT genomförs på ett antal skolor där föräldrar får information om hur de
kan agera för att förhindra tidig alkoholdebut och berusningsdrickande bland
ungdomar samt prata ihop sig om dessa frågor med andra föräldrar.
- SOTIS (Samtal om tobak i skolan) används av vissa skolsköterskor

Vad vi vill uppnå/utveckla under strategiperioden 2014-2015:
Mål: Alla skolor och fritidsgårdar har en levande ANDT policy
□ Alla skolor och fritidsgårdar som saknar en levande ANDT-policy (alkohol,
narkotika, dopning och tobakspolicy) där tobak utgör en tydlig del, arbetar fram en.
När det gäller de fristående aktörerna inom skola och fritid utgår vi ifrån att vi kan ha
ett fruktbart samarbete för att uppnå målet ovan även om vi inte formellt kan ställa
samma krav på dem som på de kommunala skolorna.
Ansvarig: Väsby Välfärd- Kommunens skolor kommunala och privata samt utförare
av fritidsgårdarna

□Se till att ANDT-policyn efterfrågas och utgör en del vid
kundvalskontorets/Utbildningsnämndens uppföljning av skolorna och fritidsgårdarna
Ansvarig: Kundvalskontoret/Utbildningsnämnden – Sakkunnig grundskola
utbildningsavdelningen
Mål: Att alla kommunens 6-9 skolor arbetar med ”EFFEKT”*
□ Uppmuntra och stödja de skolor som arbetar med EFFEKT. När det gäller de
fristående aktörerna inom skola och fritid utgår vi ifrån att vi kan ha ett fruktbart
samarbete för att uppnå målet ovan även om vi inte formellt kan ställa samma krav
på dem som på de kommunala skolorna.
Ansvarig: Väsby Välfärd - Preventionssamordnare

□ Uppmuntra och motivera de skolor som ännu inte arbetar med
EFFEKT att starta upp
Ansvarig: Väsby Välfärd- Preventionssamordnare

* EFFEKT-Ett evidensbaserat alkohol och drogförebyggande program som syftar till att påverka
föräldrars förhållningssätt till ungdomsdrickande och informera om hur man som förälder kan agera
för att förhindra berusningsdrickande och tidiga alkoholdebut.
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6. ETT ÖKAT DELTAGANDE AV FÖRÄLDRAR; IDÈBURNA
ORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV I DET FÖREBYGGANDE
ARBETET

-

-

Vad kommunen gör idag:
Föräldravandringar genomförs utifrån Runby- och Grimbogården samt
Söderviksskolan
Nätverksträffar för idéburna organisationer med ANDT-fokus
Organisationer och föreningar deltar i ”TÄNK OM” kampanjerna
Alla kommunens idrottsföreningar som får föreningsbidrag har en alkohol- och
drogpolicy och en policy mot kosttillskott.
Alla kommunens bilar är försedda med alkolås
Vad civilsamhället gör idag:
Information kring förebyggande arbetet för föräldrar på föräldramöten och delar i
samband med detta ut drogsnurran
Erbjuder föräldra- och anhörigprogram
Erbjuder och arbetar med värdegrundsprogrammet ”Tillsammans” i kommunens
förskolor och skolor
Vuxenvandring av ”Trygga Väsby-gänget” i stort sett varje helg som
återrapporterar till preventionssamordnaren
Erbjuder och sysselsätter en stor del av barnen och ungdomarna i Upplands Väsby
i meningsfulla fritidsaktiviteter

Vad vi vill uppnå/utveckla under strategiperioden:
Mål: Öka antalet företagsbilar i Upplands Väsby som har alkolås
□Samverka med UVP om att ha alkolås på de bilar som nyttjas av företag i Upplands
Väsby
Ansvarig: Kommunstyrelsens näringslivsråd och Upplands Väsby Promotion
Mål: Öka engagemanget kring ANDT-relaterade frågor
□ Fortlöpande erbjuda fördjupningsföreläsningar och/eller utbildningar för föräldrar,
föreningar, idéburna organisationer, näringsliv och tjänstemän på teman relaterade
till alkohol, narkotika, dopning och tobak.
Ansvarig: Social och äldrenämnden, Väsby Välfärd – Preventionssamordnare

□ Utveckla TÄNK OM kampanjen tillsammans med kommunens idéburna
organisationer och föreningsliv utifrån ”Alla är överens”.
Ansvarig: Väsby Välfärd – Preventionssamordnare
Mål: Öka informationen kring vad de idéburna stödorganisationerna erbjuder
□ Producera en gemensam folder för vad de idéburna stödorganisationerna erbjuder
Ansvarig: Väsby Välfärd- Folkhälsosamordnaren och Preventionssamordnaren
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7. MINSKAT RISKBRUK OCH INTENSIVKONSUMTION AV ALKOHOL
BLAND STUDENTER OCH BLAND UNGA VUXNA MED PSYKISK
OHÄLSA
Vad vi gör idag:
- Tillsyn med fokus på överservering och ålderskontroll
- Vega mötesplats för ungdomar i åldern 16-20 år
Vad vi vill uppnå/utveckla under strategiperioden 2014-2015:
Mål: Öka kunskapen om alkohol, narkotika och tobak bland unga vuxna
□ Undersöka möjligheten och intresset för att prova insamlingsstiftelsen choice
utbildningsmetod där läkarstudenter förebygger skadligt bruk av alkohol, narkotika
och tobak bland gymnasieungdomar.
Ansvarig: Väsby Välfärd- Preventionssamordnare
Mål: Öka tillgängligheten för unga vuxna att komma i kontakt med kommunens
stöd verksamheter
□Se över och utveckla tillgängligheten och marknadsföringen av kommunens
stödverksamheter
Ansvarig: Väsby Välfärd-Resultatsenhetschef
Mål: Att på ett bättre sätt fånga upp unga missbrukare och deras anhörigas
behov
□Se över och utveckla arbetet för att på ett bättre sätt kunna möta unga missbrukare
och deras anhörigas behov
Ansvarig: Väsby Välfärd- Resultatsenhetschef
Mål: Erbjuda mötesplatser för unga vuxna
□Fortsätta utveckla mötesplatsen Vega och andra aktiviteter för unga vuxna som
en proaktiv motkraft
Ansvarig: Väsby Välfärd-Vega, idéburna organisationer och föreningar.
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8. ANTALET DÖDA OCH SKADADE I TRAFIKEN PÅ GRUND AV
ALKOHOL OCH ANDRA DROGER SKA MINSKA
Vad vi gör idag:
- Regelbundna kontroller av trafiknykterheten i kommunen görs av polisen
- Samverkar med lokala Motorförarnas helnykterhetsförbund (MHF)
- Alla kommunens bilar är försedda med alkolås
Vad vi vill uppnå/utveckla under strategiperioden 2014/2015:
Mål: Öka antalet företagsbilar i Upplands Väsby som har alkolås
□Samverka med UVP om att ha alkolås på de bilar som nyttjas av företag i Upplands
Väsby
Ansvarig: Kommunstyrelsens näringslivsråd och Upplands Väsby Promotion

UPPFÖLJNING
Denna ANDT-strategi löper från och med antagandet ?? till och med 31 december
2015. En gång per halvår sammankallar kommunens preventionssamordnare samt
ordföranden i social och äldrenämnden utsedda ansvariga aktörer från respektive
kontor till en avstämning då de punkter i åtgärdsplanen som är genomförda checkas
av. En plan för hur vi ska nå de punkter som återstår tas fram.
Utöver detta kommer följande kvalitetsindikatorer följas under arbetets gång och vara
en del vid avstämningar och uppföljningar. Inom parentes framgår 2012 års siffror
från Stockholmsenkäten.
En effektiv och samordnad alkohol och tobakstillsyn
Andelen elever under 18 år som uppger att de köper cigaretter själv i butik eller kiosk
(Skolår 9: ♀ 28% ♂ 38 % Gymn skolår 2: ♀ 37% ♂ 57 %)
Barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller psykisk
funktionsnedsättning ska erbjudas ändamålsenligt stöd
Antalet barn i barngrupperna
Minska nyrekryteringen till narkotika och dopningsmissbruk
Andelen som någon gång använt narkotika
(Skolår 9: ♀ 4% ♂ 14 % Gymn skolår 2: ♀ 13% ♂ 30 %)
Andelen som storkonsumerar alkohol minst en gång i månaden
(Skolår 9: ♀ 15% ♂ 17 % Gymn skolår 2: ♀ 39% ♂ 37 %)
Andelen som inte dricker alkohol
(Skolår 9: ♀ 43% ♂ 52 % Gymn skolår 2: ♀ 19% ♂ 25 %)
Ålder för alkoholdebut
(Skolår 9: ♀ 13,8 ♂ 13,1 Gymn skolår 2: ♀ 14,7 ♂ 14,6)
Andelen som bli bjuden på alkohol av sina föräldrar(från smaka ur glas till att fota bli
bjuden)
(Skolår 9: ♀ 34 % ♂ 33 % Gymn skolår 2: ♀ 52 % ♂ 49 %)
Andelen som ofta eller ibland besöker en fritidsgård
(Skolår 9: ♀ 28 % ♂ 47 % Gymn skolår 2: ♀ 8 % ♂ 13 %)
Andelen som ofta eller ibland deltar i en ledarledd fritidsaktivitet eller träning
(Skolår 9: ♀ 59 % ♂ 60 % Gymn skolår 2: ♀43 % ♂ 55 %)
Utveckla metoder för att barn och ungdomar inte ska börja använda
tobaksprodukter
Andelen elever i skolår 9 och 2 på gymnasiet som röker dagligen eller ibland
(Skolår 9: ♀ 20% ♂ 16% Gymn skolår 2: ♀ 28% ♂ 25%)
Andelen som uppger att de får röka för sina föräldrar
(Skolår 9: ♀ 4 % ♂ 5 % Gymn skolår 2: ♀ 9% ♂ 15%)
En hälsofrämjande skola
Andelen som trivs bra i skolan
(Skolår 9: ♀ 83% ♂ 87% Gymn skolår 2: ♀ 94% ♂ 92%)
God anknytning till skola
(Skolår 9: ♀ 50% ♂ 54 % Gymn skolår 2: ♀ 52% ♂ 52%)
Grad av inflytande i skolan
(Skolår 9: ♀ 47% ♂ 45% Gymn skolår 2: ♀ 60% ♂ 55%)
Positiv uppmärksamhet från lärare
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(Skolår 9: ♀ 47% ♂ 46 % Gymn skolår 2: ♀49 % ♂ 50%)
Tydliga förväntningar i skolan
(Skolår 9: ♀ 67% ♂ 65% Gymn skolår 2: ♀ 72% ♂ 71%)
Kränkande behandling Elever som har mobbats eller trakasserats i något avseende
under läsåret
(Skolår 9: ♀ 19% ♂ 13 % Gymn skolår 2: ♀ 8% ♂ 5%)

Ett ökat deltagande av föräldrar, idéburna organisationer och näringsliv i det
förebyggande arbetet
Andelen föreningar som deltar i TÄNK OM kampanjen (2013, 12 st)
Från antalet fritidsgårdar som det bedrivs föräldravandringar (2013, Två fritidsgårdar,
Runbygården-Runbyskolan, Grimbogården- Grimstaskolan och Södervikskolan)
Minskat riskbruk och intensivkonsumtion av alkohol bland studenter och bland
unga vuxna med psykisk ohälsa
Andel 18-24 åringar som skrivs in på beroendeenheten på grund av alkohol- eller
drogmissbruk
Antalet dödade och skadade i trafiken på grund av alkohol eller andra droger
ska minska
Antalet skadade och dödade i trafiken per 100 000 utifrån Statoils och NTF:s
trafikskadeindex
78 skadade och dödade 2012, 92/100 000 invånare. Ligger på plats 198 av 290
kommuner.
Ansvarig uppföljning: Social och äldrenämnden och Väsby Välfärd Preventionssamordnaren
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Bilaga 1

Kommunalt ansvar
Övergripande mål

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

Långsiktiga ANDT-politiska mål
Tillgång till narkotika,
dopningsmedel, alkohol
och tobak ska minska

Barn ska skyddas mot
skadliga effekter
orsakade av alkohol,
narkotika, dopning eller
tobak

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

Antalet personer som
utvecklar skadligt bruk,
missbruk eller beroende av
alkohol, narkotika
dopningsmedel eller tobak
ska successivt minska

2

Prioriterade mål under
femårsperioden

Prioriterade mål under
femårsperioden

Prioriterade mål under
femårsperioden

Prioriterade mål under
femårsperioden

Prioriterade mål under
femårsperioden

Prioriterade mål under
femårsperioden

En effektiv och
samordnad alkoholoch tobakstillsyn

Färre barn ska födas
med skador orsakade
av alkohol, narkotika,
dopning och tobak

Minska nyrekrytering
till narkotika- och
dopningsmissbruk

Hälso- och sjukvårdens
arbete med att förebygga
ANDT-relaterad ohälsa
ska utvecklas

Tillgång till
kunskapsbaserade
vård- och stödinsatser
ska öka

Antalet döda och
skadade i trafiken p.g.a.
alkohol och andra
droger ska minska

•

•

•
En effektiv
bekämpning av illegal
försäljning via digitala
medier

•
En fungerande lokal
och regional
samverkan och
samordning mellan
ANDT-förebyggande
och brottsförebyggande arbete

4

Antalet döda och skadade
p.g.a. sitt eget eller andras
bruk av alkohol, narkotika,
dopning eller tobak ska
minska

1

En effektiv
brottsbekämpning av
illegal handel

3

Personer med missbruk
eller beroende ska ha
ökad tillgänglighet till
vård och stöd av god
kvalitet

•
Barn i familjer med
missbruk, psykisk
sjukdom eller psykisk
funktionsnedsättning
ska erbjudas
ändamålsenligt stöd

•
Ökad kunskap om
marknadsföring av
alkohol och tobak via
digitala medier, samt
marknadsföringens
effekter på
konsumtionen

Utveckla metoder för att
barn och ungdomar inte
ska börja använda
tobaksprodukter

•
Ökad användning av
befintliga verksamma
metoder för att skjuta
upp alkoholdebuten och
minska
alkoholkonsumtionen

•
En hälsofrämjande
skola

•

Ett ökat deltagande
av föräldrar, idéburna
organisationer och
näringsliv i det
förebyggande arbetet

•
Minskat riskbruk och
intensivkonsumtion
av alkohol bland
studenter och bland
unga vuxna med
psykisk ohälsa

•
Förutsättningarna för
tandvården att arbeta
med tobaksprevention
bör öka

•

Förutsättningarna att i ett
tidigt skede kunna
uppmärksamma och
åtgärda ANDT-problem i
arbetslivet bör förbättras

5

6

•

•

En tydligare och mer
ändamålsenlig
ansvarsfördelning
mellan huvudmännen för
missbruks- och
beroendevården ska
uppnås

Antalet döda och
skadade p.g.a.
alkohol- narkotikaoch dopningsrelaterat
våld ska minska

•
Regionala och lokala
skillnader i kvalitet,
tillgänglighet och
resultat ska minska

•
Dödligheten bland
ungdomar och unga
vuxna p.g.a.
alkoholförgiftningar
och
experimenterande
med droger ska
minska

•

Medvetenheten i hela
befolkningen om
ANDT-användningens
effekter på hälsan bör
öka

En folkhälsobaserad
och restriktiv syn på
ANDT inom EU och
internationellt

7
Prioriterade mål under
femårsperioden

Aktivt verka för att
FN-konventioner på
narkotikaområdet efterlevs

•
Aktivt verka för att
EU:s och WHO:s
strategier avseende
alkohol och hälsa
genomförs

•
Aktivt verka för att
WHO:s
ramkonvention om
tobakskontroll
efterlevs

•
En ökad samordning
och prioritering av
det nordiska
samarbetet inom
ANDT-området

