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Syfte 
Säffle kommuns drogpolitiska policy visar den politiska viljan, anger målen och 
strävan efter ett gemensamt förhållningssätt till drogfrågor i kommunen.����
 
Grundsyn 
Säffle kommun tar med denna policy ett helhetsgrepp när det gäller arbetet mot droger och 
missbruk. Vi vill i samverkan med myndigheter, organisationer, föreningar och enskilda, 
arbeta för att kraftigt minska de medicinska och sociala skadeverkningarna av 
beroendeframkallande substanser och därigenom även minska samhällets kostnader 
 
Ett Säffle fritt från drogmissbruk kommer att påverka utvecklingen i kommunen i positiv 
riktning och därigenom bidra till ökad tillväxt och en bättre livsmiljö. 
 
Det alkohol- och drogförebyggande arbetet ska utgå från ett folkhälsoperspektiv som 
omfattar alla åldrar och de viktigaste miljöerna och situationerna i samhället.  
 
Arbetet ska ha ett hälsofrämjande perspektiv där man utgår från de faktorer som främjar 
hälsa. Basen ska vara befolkningsinriktade insatser. Dessa ska kompletteras med insatser 
riktade till riskgrupper. Särskild uppmärksamhet ska riktas mot barn och ungdomar samt de 
grupper som förenar en omfattande drogkonsumtion med en socialt utsatt situation.  

 
Droger ska överhuvudtaget inte förekomma i vissa situationer och skeenden i livet som 
under graviditet eller i barn och ungdomsåren. Alkohol, narkotika, dopingpreparat samt 
icke-medicinskt bruk av läkemedel och sniffning ska heller inte förekomma i trafiken, till 
sjöss eller på arbetsplatsen.  
 
Säffle kommuns roll 
Säffle kommun ska genom samordning och aktiva insatser begränsa alkoholkonsumtionen, 
motverka missbruk av alkohol och andra vanebildande droger och därmed främja en trygg 
livsmiljö för kommunens invånare. Kommunstyrelsen ansvarar för samordning. 

 
Kommunfullmäktige har huvudansvaret för genomförande, uppföljning och revidering av 
drogpolitiska policyn. Kommunens nämnder ska utifrån policyn utarbeta handlingsprogram 
med konkreta åtgärder för att nå de angivna målen. Handlingsplaner och resultat skall 
årligen redovisas till kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen. 
 
 
Definition droger 
• Alkohol  
• Narkotika  
• Tobak 
• Icke-medicinskt bruk av läkemedel 
• Sniffning 
• Dopningspreparat 
 



 
 
 
 
Nationella och regionala mål 
De lokala huvud- och delmålen i Drogpolitiska policyn utgår från de nationella mål som 
riksdagen fastslagit och de regionala mål som antagits av Länssamverkansgruppen för alkohol 
och drogfrågor  
  
 

Lokala huvudmål 
• Tobaksbruket skall minska 
• Totalkonsumtionen av alkohol skall minska 
• Kommunen ska vara doping– och narkotikafri 
• Alla missbrukare skall erbjudas hjälp att sluta sitt missbruk 
• Föräldrar ska stöttas i det förebyggande arbetet mot droger 
• Kommunen ska samverka med föreningar, organisationer och andra myndigheter  
 

 
Lokala delmål 

• Fler alkohol- och drogfria miljöer 
• Minska nyrekryteringen till tobaksbruk 
• Höja debutåldern för alkohol och tobaksanvändning  
• Minska andelen högkonsumenter av alkohol  
• Motverka tillgången på narkotika 
• Stoppa nyrekryteringen av narkotikamissbrukare 
• Motverka tillgången på dopningpreparat 

 
 
Handlingsplaner 
Det är viktigt att denna policy blir ett levande styrdokument i kommunens alkohol- och 
drogförebyggande arbete. Varje nämnd skall därför upprätta en handlingsplan med 
utgångspunkt i grundsynen och de mål och som är angivna. Det är upp till varje nämnd att 
avgöra om det är mest ändamålsenligt att ha en handlingsplan för hela förvaltningen/enheten 
eller om det krävs flera t.ex för varje skola.  
 
Handlingsplanerna bör innehålla följande punkter: 
 
På nämndnivå 
Kortsiktiga mål  Mätbara  
Strategi    Vilken väg har vi valt för att nå målen. 
Metoder/Aktiviteter   Verkningsfulla, långsiktiga, kunskapsbaserade 
Kostnad/finansiering  
Organisation   Ansvariga, arbetsfördelning, riktlinjer. 
Kommunikationsplan   Återföring, förankring 
Uppföljning   Resultat, effekt, utförande. 
Samverkan    Vilka kan/ska samverkan ske med. 
 



På enhetsnivå  
Här bör handlingsplanerna, utöver de ovan nämnda punkterna, även ange vilka tjänstemän 
som är ansvariga samt konkreta åtgärdsplaner.  

 
 
Uppföljning, redovisning och revidering  
 

• Handlingsplaner och resultat ska beskrivas och redovisas skriftligen varje år i samband 
med årsredovisning. Ansvarig nämnd för samordning och sammanställning är 
kommunstyrelsen. 

 
• Det alkohol- och drogförebyggande arbetet skall årligen redovisas för, och diskuteras 

med, övriga aktörer och intresserade vid ett offentligt Rådslag.  
 

• Revidering av beslutad Drogpolitisk policy skall göras 2008 och därefter vartannat år. 
 

 
 
 
 
 

 


