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Inledning
Detta program ersätter det tidigare
drogpolitiska handlingsprogrammet och
har tagits fram på uppdrag av
folkhälsoutskottet, numera
folkhälsorådet, i Askersunds kommun.
Programmet anger Askersunds
kommuns övergripande prioriteringar
inom ANDT-området. Askersunds
kommun ska i sitt arbete följa de
övergripande nationella målen för
alkohol-, narkotika-, dopnings och
tobakspolitiken. Spelmissbruk om
pengar ingår inte i de nationella målen
men kommunens ansvar vid
spelmissbruk om pengar har
förtydligats i socialtjänstlagen och
hälso- och sjukvårdslagen från och med
den 1 januari 2018. Vad gäller
läkemedel har kommunen sedan den 1
juli 2013 en skyldighet att med
regionen ingå gemensamma
överenskommelser om samarbete i
fråga om personer som missbrukar
läkemedel.

Programmet konkretiseras genom en
förvaltningsövergripande handlingsplan
som beslutas i respektive nämnd.

Syfte
Det övergripande syftet med detta
program är att bidra till en god
folkhälsa, en minskad brottslighet samt
minskade sociala och ekonomiska
kostnader för samhället. Programmet är
till för samtliga medborgare i
Askersunds kommun; barn, ungdomar,
vuxna och äldre. Askersunds kommun
ska aktivt verka för skapande av trygga
miljöer inom alla områden och för alla
individer. Allt förebyggande arbete ska
genomsyras av ett jämlikhets- och
jämställdhetsperspektiv. Barn ska
skyddas mot skadliga effekter av
ANDT och barns rättigheter ska beaktas
utifrån FN:s konvention om barnets
rättigheter.

Att förebygga ANDT
Några av de största riskfaktorerna mot
en god hälsa är alkohol, narkotika,
dopning och tobak. Även de sociala
konsekvenserna är negativa och
förutom att de orsakar tragedier för
enskilda individer och familjer orsakar
de också stora kostnader för samhället.
För en god folkhälsa samt trygghet i vår
vardag är det viktigt att tillgång och
konsumtion av ANDT minskar. Särskilt
viktigt är det att barn och unga får en
trygg uppväxtmiljö och mår bra.
Kunskaperna om vilka förebyggande
åtgärder som fungerar gällande ANDTrelaterade problem ökar stadigt.
Avgörande för utformningen av det
förebyggande arbetet är kunskap om
vilka de viktigaste skydds- och
riskfaktorerna är och hur dessa ska

kunna främjas respektive motverkas.
Aktiva och engagerade vuxna är den
viktigaste förutsättningen för ett
framgångsrikt förebyggande arbete. För
att skjuta upp alkoholdebut, minska
totalkonsumtion och förhindra att unga
provar narkotika krävs förändringar av
attityder och beteende hos vuxna. Att ge
ungdomarna olika valmöjligheter på
alkohol/drogfria scener är viktigt. Det
är också viktigt att ge tonårsföräldrar
stöd och information för att minska
användandet hos ungdomarna. Det
behövs ständigt aktuell kunskap om
ANDT-användandet bland Askersunds
ungdomar. Viktiga samarbetsparters i
det ANDT-förebyggande arbetet är
polis, länsstyrelse, ideella
organisationer, näringsliv, föreningsliv
och region.

Mål för ANDT
Regeringen har antagit ”En samlad
strategi för alkohol-, narkotika-,
dopnings- och tobakspolitiken 20162020”. Regeringen står kvar i sin
bedömning sedan föregående strategi
att det övergripande målet för ANDTpolitiken är ett samhälle fritt från
narkotika och dopning, med minskade
medicinska och sociala skador av
alkohol och med ett minskat
tobaksbruk. Ett av regeringens mål är
att sluta de påverkbara hälsoklyftorna
inom en generation samt att barn och
unga ska skyddas mot eget och andras
skadliga bruk. Flera faktorer som
kraftigt bidrar till hälsoklyftorna finns
inom ANDT-området det är därför
strategiskt viktigt med förebyggande
arbete inom detta område. För att uppnå
regeringens ambition kring jämlikhet i
hälsa måste både jämlikhets- och
jämställdhetsperspektivet tydliggöras
och genomsyra ANDT-arbetet.
Utifrån den nationella strategin har en
länsstrategi har tagits fram för åren
2017-2021 och är en överenskommelse
mellan parterna i Samhällsråd T
(Länsstyrelsen, Region Örebro län,
polisområde Örebro län och Örebro
universitet). Länets mål följer de
nationella målen och har prioriterade
insatsmål.

Askersunds kommun fokuserar liksom
länet på de första fem målen då det
sjätte målet lyfter det internationella
ANDT-arbetet.
Askersunds kommuns mål 2018-2021
1. Tillgång till alkohol, narkotika,
dopningsmedel och tobak ska
minska.
2. Antalet barn och unga som börjar
använda narkotika,
dopningsmedel och tobak eller
debuterar tidigt med alkohol ska
successivt minska.
3. Antalet kvinnor och män samt
flickor och pojkar som utvecklar
skadligt bruk, missbruk eller
beroende av alkohol, narkotika,
dopningsmedel eller tobak ska
successivt minska.
4. 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.
5. 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.

Handlingsplan
Programmet ska användas av alla
nämnder som har uppdrag inom
programmets innehåll. Nämnderna ska
utifrån programmet och övriga
kommunala och regionala styrdokument
utforma mål, indikatorer och aktiviteter,
samt inkludera dessa i
verksamhetsplanerna inom respektive

förvaltning. Nämndernas mål,
aktiviteter och indikatorer sammanställs
till en gemensam handlingsplan.
ANDT-samordnaren är ansvarig för
sammanställningen.

Uppföljning
Uppföljning av handlingsplanen ska ske
årligen och redovisas för
Kommunstyrelsen.

