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Drogpolitisk policy
Inledning
Regeringen beslutade i december 2010 om propositionen En samlad strategi
för alkohol‐, narkotika‐, dopnings‐ och tobakspolitiken (prop. 2010/11:47).
Riksdagen antog strategin i mars 2011 och beslutade samtidigt om det övergripande
målet för ANDT‐politiken: ett samhälle fritt från narkotika och
dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med
ett minskat tobaksbruk. Strategin gäller för perioden 2011‐2015.

Uppdrag
Vid kommunstyrelsens möte 2014‐06‐04 beslutades att revidera det Alkohol‐ och
drogpolitiska programmet som antogs av kommunfullmäktige 2006‐09‐27 § 50.

Utgångspunkt
Med bakgrund av den nationella och regionala ANDT‐politiken, och de utmaningar som
Munkedals kommun vill bemöta, krävs en tydlig politisk viljeriktning för det långsiktiga
drogpolitiska arbetet. För att nå en framgångsrik ANDT‐politik krävs gemensamt
ansvar, bred samsyn och gott samarbete både mellan kommunens egna verksamheter
och mellan kommunen och andra berörda intressenter t ex hälso‐och
sjukvårdsnämnden, primärvården, polisen, lässtyrelsen, lokala näringsidkare samt
föreningsliv och idéburna organisationer.

Långsiktiga ANDT‐politiska mål
På både nationell och regional nivå anger sju långsiktiga mål inriktningen för ANDT‐
arbetet i sin helhet. Dessa mål har ingen bortre tidsgräns och är ständigt aktuella. Till
de långsiktiga målen knyts ett antal prioriterade mål som ska uppnås under
strategiperioden. Inom Västra Götalands län arbetar man med målen utifrån en
regional strategi som framtagits av länsstyrelsen.
1. Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska
2. Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika,
dopning eller tobak.
3. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika eller
dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska
successivt minska
4. Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende
av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska
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5. Personer med missbruk eller beroende ska ha ökad tillgänglighet av
vård och stöd av god kvalitet
6. Antalet döda och skadade p.g.a. sitt eget eller andras bruk av ANDT ska
minska
7. En folkhälsobaserad och restriktiv syn på ANDT inom EU och
internationellt

Politisk viljeriktning för Munkedals kommun
Vision:
 Ge goda och hälsofrämjande uppväxtvillkor för barn och ungdom
 Ge en bra miljö för kommunens invånare att leva, verka och bo i
Munkedals kommun vill i det lokala arbetet utgå ifrån de långsiktiga målen, med
undantag av mål 7 som berör internationellt arbete. Med utgångspunkt i de nationella
och regionala målen och strategierna samt lokala förutsättningar och behov ska en
drogförebyggande handlingsplan tas fram för Munkedals kommun. Handlingsplanen
ska vara väl förankrad och med tydlig ansvarsfördelning samt uppföljningskriterier.
Handlingsplanen ska följas upp årligen och avrapporteras till kommunstyrelsen.
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