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Policy för
förebyggande arbete
mot droger

POLICY - antas av kommunfullmäktige
En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument
fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell beskaffenhet och därmed enligt
kommunallagen tillhör fullmäktiges exklusiva beslutanderätt och gäller tills vidare. En policy
talar om vad staden vill uppnå inom ett specifikt område som berör flera verksamheter. Policyn
bör inte innehålla detaljerade ställningstagande vad gäller utförande, prioriteringar eller
metoder.
STRATEGI - antas av kommunstyrelsen
Strategidokument anger konkreta åtgärder för den politiska viljeinriktningen. En strategi ska
ange vem som ansvarar för att åtgärder genomförs, när de ska vara genomförda samt vilka
prioriteringar som ska göras. Strategin ska gälla under en begränsad period, exempelvis under
en mandatperiod och antas av kommunstyrelsen.
RIKTLINJE - antas av kommunstyrelsen
Riktlinjer säkerställer riktigt agerande och god kvalitet i stadens arbete. I riktlinjer preciseras hur
något ska uppnås. Det kan exempelvis handla om hur verksamheterna ska arbeta för att uppnå
de politiska inriktningar och mål som finns i en policy eller strategi och dessa antas av
kommunstyrelsen.
ANVISNING – godkänns av förvaltningschef/chef
Anvisningar och rutiner rör sig i regel om ren verkställighet av riktlinjer eller andra
styrdokument. Denna typ av dokument är förvaltningens verktyg för att verkställa politiska
beslut och dokumenten är inte föremål för formella beslut i politiska organ utan upprättas efter
behov av varje verksamhet/enhet i samråd med ansvarig förvaltningschef/chef.
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Med droger avses tobak, alkohol, narkotika, dopningspreparat, läkemedel som
missbrukas och preparat som sniffas.

Inledning
Solna stads förebyggande arbete mot droger syftar till att ge befolkningen möjlighet till en god
livskvalitet. Detta ska ske genom såväl hälsofrämjande som förebyggande insatser.

Inriktning
Solna stads inställning till tobak, alkohol och andra droger är entydig. Totalkonsumtion av alla
former av droger och därmed dess medicinska och sociala skadeverkningar ska minska. Allt
ickemedicinskt bruk av läkemedel, narkotika och dopningspreparat är ett missbruk som ska
bekämpas. Det förebyggande arbetet mot droger ska
riktas till hela befolkningen med barn, ungdomar och föräldrar som särskilt prioriterade
målgrupper,
utvecklas, samordnas och vara ett gemensamt ansvar för staden, landstinget, polisen, andra
myndigheter och organisationer i samverkan med föreningslivet och samhället i övrigt,
innehålla främjande och förebyggande insatser lika väl som insatser för tidig upptäckt och stöd,
vård och behandling,
innehålla insatser för att minska både tillgänglighet och efterfrågan av droger,
i första hand baseras på metoder som har vetenskapligt stöd i forskning eller av väl beprövad
erfarenhet.

Prioriterade områden
1. Ingen användning av droger bland Solnas barn och ungdomar ska accepteras.
2. Utvecklingen av en hälsosam livsstil bland barn och ungdomar ska främjas.
Solna stad ska främja attraktiv och strukturerad kultur- och fritidsverksamhet för barn och
ungdomar.
Solnas skolor ska främja utvecklingen av en hälsosam livsstil och erbjuda ett gott skolklimat.
3. Solnas barn och ungdomar ska erbjudas trygga och drogfria miljöer.
Alla stadens verksamhetslokaler ska vara drogfria när barn och ungdomar vistas där.
Staden ska erbjuda främjande och förebyggande ungdomsarrangemang som ska vara fria från
tobak, alkohol och andra droger.
Personal och andra vuxna inom stadens verksamheter eller inom verksamheter som får bidrag
från staden uppmanas att agera som föredömen. Alkoholkonsumtion och alkoholpåverkan bland
personal under arbetstid accepteras inte på stadens arbetsplatser.

4. Tillgänglighet av droger ska begränsas.
Ingen försäljning av tobak eller alkohol ska ske till den som är underårig i restaurang eller
butik.
Ingen försäljning av alkohol ska ske till den som är märkbart berusad i restaurang eller butik.
Langningen av tobak, alkohol och andra droger ska motverkas.
5. Rådgivning, stöd och behandling genom öppenvårdsinsatser på hemmaplan ska prioriteras så
länge inte uppenbara kvalitetsskäl talar för andra behandlingsåtgärder.
6. Föräldrastöd ska prioriteras i allt främjande och förebyggande arbete mot droger.

Ansvarsfördelning
Styrgruppen för det förebyggande arbetet mot droger styr inriktning och följer upp arbetet på en
övergripande nivå. Varje berörd nämnd och förvaltning har ansvar för att inriktningen i policyn
omsätts och efterföljs. Alla anställda ska ha kännedom om policyns innehåll. En precisering sker i
samband med verksamhetsplanering och presenteras i verksamhetsplaner och/eller i särskilda
handlingsprogram. Dessa bör innehålla insatser/åtgärder, metoder, resurser, ansvariga och
uppföljning/utvärdering.

Uppföljning
Uppföljning av verksamhetsplaner och/eller handlingsprogram redovisas i de berörda
nämndernas interna årsredovisning.
Uppföljning av i policyn prioriterade områden genomförs av styrgruppen för förebyggande
arbete mot droger och redovisas i en rapport till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige årligen.
En resultatuppföljning genomförs vartannat år med hjälp av drogvanundersökningar i årskurs nio
och år två på gymnasiet. Följande indikatorer ska följas upp:
Tobak: andel ungdomar som röker eller snusar dagligen eller nästan dagligen.
Alkoholdebut: genomsnittlig ålder för alkoholdebut.
Berusning: andel ungdomar som dricker en hel flaska vin eller motsvarande mängd alkohol per
tillfälle en gång i månaden eller oftare.
Narkotika: andel ungdomar som någon gång använt narkotika.
Tillgänglighet: andel underåriga ungdomar som anser att det är lätt eller mycket lätt att själva
köpa folköl eller tobak i butik eller alkohol på restaurang.

