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Policy för drogförebyggande arbete i Täby kommun

Målområden

I februari 2016 beslutade regeringen om en förnyad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- 
och tobakspolitiken, den så kallade ANDT-strategin. Strategin avser perioden 2016–2020.

Det övergripande målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade 
medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Täby kommun fokuserar på målgruppen barn och unga i det hälsofrämjande och 
drogförebyggande arbetet. 

Det lokala arbetet ryms därför inom den nationella strategins första fem målområden:

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.

Ansvar

Respektive nämnd och styrelse är ansvarig för att det bedrivs ett aktivt drogförebyggande 
arbete inom nämndens verksamhetsområde. Kommundirektören ansvarar för att fastställa 
kommunövergripande riktlinjer för arbetet.  
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Genomförande

Samtliga berörda verksamheter ska utarbeta operativa mål och aktiviteter utifrån målområden 
i denna policy. 

Arbetet ska i möjligaste mån ske i samverkan mellan verksamheterna för att skapa synergi och 
effektivitet samt bidra till att synliggöra helheten i satsningen. Arbetet ska också i möjligaste 
mån integreras i ordinarie verksamhet. 

Uppföljning

Respektive nämnd ansvarar för uppföljningen av ANDT-arbetet inom nämndens 
ansvarsområde. Trygghets- och säkerhetsenheten ansvarar för den kommunövergripande 
uppföljningen av arbetet. Rapportering av det kommunövergripande trygghets- och 
säkerhetsarbetet ska ske minst en gång per år till kommunstyrelsen.


