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Varje dag görs   
16 000 
rattfyllerikörningar 
i Sverige. 
Det blir 5,8 
miljoner om året. 

Av 30 000 domar för våldsbrott 
1994 visade tre fjärdedelar att 
de var alkoholrelaterade. 

Inledning 
 
Ett försiktigt bruk av alkohol behöver för de flesta av oss inte leda till några problem. Men det 
finns personer som missbrukar alkohol tillfälligt och i särskilda situationer, till exempel i 
samband med bilkörning eller personliga kriser. Det finns också en grupp storkonsumenter 
som har passerat försiktighetens gräns och utsätter sin kropp för hårda påfrestningar och 
därmed hamnar i ett riskbruk. Man brukar räkna med att 300 000 
personer i Sverige har problem med sitt drickande. 
 
Missbruk av alkohol och andra droger är inte bara ett problem för 
den enskilda personen. Trafikskador, våldsbrott och det faktum att 
14 % av våra barn växer upp i hem där en eller båda föräldrarna 
missbrukar är bara exempel på skador och lidanden som drabbar 
både närstående och samhället i stort 

 Tingsryds nuvarande alkohol och 
drogpolitiska program antogs av 
socialnämnden i december 1997. Sedan 
dess har mycket hänt både här i 
kommunen, i Sverige och internationellt. Detta gör att kommunens alkohol och drogpolitiska 
program är i behov av revidering. 
 
Våren 2003 gav cheferna i de mjuka förvaltningarna samt kommunchefen i uppdrag till de 
kommunala förvaltningarna och andra offentliga verksamheter att ta fram ett nytt alkohol- och 
drogpolitiskt program. En arbetsgrupp med representanter från Socialförvaltningen, Kultur- 
och fritidsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen har haft huvudansvaret för 
utformningen av programmet. En projektledare direkt underställd kommunchefen har sedan 
oktober 2004 arbetat med programmet. Tjänsten har varit till 50 % finansierad av 
Länsstyrelsen. 
 

Definition av droger 
 
Olika droger ger olika skador. Med droger avses här: 
 
• Alkohol, tobak, narkotika, dopingpreparat, läkemedel (icke medicinskt bruk), inandning 

av gaser från kemiska preparat i berusningssyfte (sniffning), övrigt som intas i 
berusningssyfte 

 

Syfte 
 
Programmet ska fastställa riktningen i kommunens förebyggande arbete då det gäller droger. 
Kommunens mål och strategier är lokala delmål på vägen mot de nationella målen. 
 
Det drogpolitiska programmet berör samtliga kommunala förvaltningar och kommunal 
verksamhet. Det ska styra kommunens politiker och tjänstemän i deras utövande av sitt 
myndighetsansvar och vardagliga verksamhets/utvecklingsarbete. 
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Programmet bygger på samverkan med andra myndigheter och organisationer både inom och 
utanför länet.  
 

Lagstiftning och styrande dokument 

WHO:s europamål till 2015 
 

 
 
Barnkonventionen 
Barn och ungdomar har, enligt artikel 12, rätt att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem 
och frågan om droger är i flera avseenden av central betydelse för barn och ungdomar. Andra 
särskilt viktiga artiklar i konventionen är artikel 6 om rätten till liv och utveckling, artikel 24 
om rätten till bästa uppnåeliga hälsa och artikel 29 om att utbildning bland annat ska syfta till 
att utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk 
förmåga samt förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i samhället. I artikel 18 ställer 
barnkonventionen även krav på konventionsstaterna att ge lämpligt stöd till föräldrarna. 

• Alkohollagen   
Lagen reglerar tillverkning, försäljning, kontroll och tillsyn inom alkoholområdet. 

• Tobakslagen  
Lag som anger begränsningar av rökning i lokaler, åldersgräns för inköp mm. 

• Narkotikastrafflagen  
Anger de straffbestämmelser som gäller när någon olovligen hanterar narkotika. 

• Socialtjänstlagen   
Socialtjänstlagen är en ramlag som reglerar de åtagande som kommunens socialnämnd har att 
svara upp mot inom socialtjänstens område. 

• Hälso- och sjukvårdslagen   
Lag som reglerar hälso- och sjukvården i landet. Huvudmålet är en god hälsa och vård på lika 
villkor. Hälso- och sjukvården ska även arbeta för att förhindra ohälsa. 

Nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador 
Regeringen beslutade 2001 om en handlingsplan för att förebygga alkoholskador  
(prop.2001/01:20). Handlingsplanen gäller till och med 2005 och där pekas det förebyggande 
arbetet på lokal nivå ut som det viktiga. Målet är att minska alkoholens medicinska och 

Alkohol: Alkoholkonsumtionen per capita ska till år 2015 inte överstiga sex liter ren 
alkohol per år. 
Tobak: Andelen rökfria ska vara minst 80 % av de som är över 18 år och nära 
100% bland de som är under 18 år. 
Narkotika: Missbruk och otillåten användning av psykoaktiva droger ska minskas 
med åtminstone 25 % och dödligheten till följd därav med minst 50%. 
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Det krävs en hel by för att uppfostra ett barn 
                     Afrikanskt ordspråk 

sociala skadeverkningar. Strategin för att nå målet är att sänka den totala 
alkoholkonsumtionen och konsumtionsbeteendet särskilt bland ungdomar och unga vuxna.  
 
Dessutom ska man arbeta för att alkohol inte ska förekomma alls i vissa miljöer eller under 
vissa perioder i livet. 
• Ingen alkohol ska förekomma i trafiken, på arbetsplatsen eller under graviditeten 
• Uppväxtåren ska vara alkoholfria. 
• Alkoholdebuten ska skjutas upp 
• Berusningsdrickandet ska minska 
• Det ska finnas fler alkoholfria miljöer 
• Den illegala alkoholhanteringen ska undanröjas 
 
I arbetet ses målinriktade och samordnade förebyggande insatser på kommunal nivå som 
grundläggande. 

Nationell handlingsplan mot narkotika 
I januari 2002 fastslog regeringen en handlingsplan mot narkotika. Visionen är ett 
narkotikafritt samhälle. För att uppnå detta måste insatserna fokusera på att dels minska 
efterfrågan och dels begränsa tillgängligheten på narkotika. 
• Minska nyrekrytering till missbruk 
• Förmå fler missbrukare att upphöra med sitt missbruk 
• Minska tillgången på narkotika 
 
I det narkotikapolitiska programmet riktas fokus på polisiära insatser mot 
narkotikabrottsligheten, kriminalvårdens vård och behandling av missbruk, det lokala 
förebyggande arbetet samt opinionsbildning både nationellt och lokalt. 

Nationella folkhälsomål 
Av de elva nationella folkhälsomålen har sex av dem direkt samband med det alkohol och 
drogpolitiska arbetet. 
• Trygga och goda uppväxtmiljöer 
• Delaktighet och inflytande i samhället 
• Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa 
• Minskat bruk av tobak och alkohol 
• Ett samhälle fritt från narkotika och doping 
• Ökad hälsa i arbetslivet 
 

Kommunens grundsyn 
 
Alla människor ska ha rätt till 
ett liv som är skyddat från 
drogrelaterade skador och 
drogrelaterat våld såväl i 
hemmet och på arbetsplatsen som i samhället i övrigt. Alla barn och ungdomar ska ha rätt till 
en uppväxtmiljö som är fri från drogernas negativa konsekvenser. Kommunen ska genom 
aktiva insatser och i samverkan begränsa konsumtionen, motverka missbruk av alkohol och 
andra vanebildande droger och därmed främja en sund och livsbejakande miljö för Tingsryds 
kommuns invånare. Det drogförebyggande arbetets viktigaste mål är att senarelägga 
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80 % av alla missbrukare 
80 % av alla kriminella 
80 % av alla som tar livet av 
sig… 
 
… Har vuxit upp i hem med 
missbruk 
 
Anders Carlberg / Fryshuset 

drogdebuten hos ungdomar samt att motverka nyrekrytering till grupperna 
högriskkonsumenter och missbrukare. För att nå detta mål måste könsskillnaderna i missbruk, 
rehabilitering och prevention samt kulturell bakgrund beaktas. Basen i det förebyggande 
arbetet vara insatser som riktas till Tingsryds kommuns hela befolkning utifrån ett 
folkhälsoperspektiv. Detta betyder att programmet även är brottsförebyggande, ”Allas vårt 
ansvar”. 
 

De övergripande målen 
 
• Att ständigt minska konsumtionen av alkohol och tobak 
• Att ingen ska använda alkohol, tobak eller snus innan 18 års ålder 
• Att kommunen ska bli narkotikafri 
 
 
Följande områden ska vara drogfria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Risk och skyddsfaktorer 
 
Risk och skyddsfaktorer är sådant som utgör en större risk respektive skyddar från att alkohol 
och drogproblem uppstår. När flera riskfaktorer föreligger samtidigt, leder detta till en kraftig 
ökad risk för missbruksproblem. 
Riskfaktorer för ungdomar är bl.a. 
• Utåtagerande/inåtvänd 
• Grupptryck 
• Skolk/Dåliga skolprestationer 
• Brist på framtidstro 
• Den största riskfaktorn för våra ungdomar är att 

växa upp i hem där det förekommer alkohol- eller 
drogmissbruk eller våld 

 
För barn och ungdomar är föräldrar de viktigaste 
aktörerna i det förebyggande arbetet. Genom attityder, 
normer och förhållningssätt samt relation till barnen 

Graviditeten 
Ungdomsåren 
Trafiken 
Arbetslivet 
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påverkar de i stor utsträckning sitt barns beteende. Att ha en tydlig föräldraroll med goda 
relationer till barnen är en mycket viktig förebyggande faktor. 
 
Risk och skyddsfaktorer skiljer sig mellan barn, ungdomar och vuxna. Skyddsfaktorerna kring 
barn och ungdomar är sammankopplade med föräldrar eller vuxna medan vuxnas risk och 
skyddsfaktorer hänger samman med den egna sociala situationen eller det egna beteendet.  
 
De skyddsfaktorer som ska stärkas är på individnivå exempelvis ökad självkänsla och 
förmåga att stå emot grupptryck. På gruppnivå handlar det om att det finns goda kunskaper 
och kompetens om utvärderade förebyggande metoder bland skolpersonal och andra som 
arbetar med barn och ungdom, att stärka föräldrar i en tydlig föräldraroll och ge dem kunskap 
om deras drogförebyggande roll. Skolans roll är mycket betydelsefull. Det ska finnas en god 
skolmiljö. På fritiden ska barn och ungdom ges möjlighet till en aktiv drogfri fritidsmiljö. 
Kommunens insatser för att minska alkohol och droganvändningen bland den vuxna delen av 
befolkningen är främst riktade mot riskgrupper, de människor som konsumerar stora mängder 
alkohol, eller har annat drogberoende. Särskild uppmärksamhet riktas mot kvinnor med 
missbruk.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktörer med särskilt ansvar 
 
Alla är viktiga i det förebyggande arbetet. Trots det finns det en rad aktörer som klassas som 
mycket betydelsefulla för att förebyggande insatser ska bli så effektiva som möjligt. 
 
Barn och utbildning 
Förskola och skola är den största aktören i det förebyggande arbetet. Här nås samtliga barn 
och ungdomar samt deras föräldrar. 
 
Skyddsfaktorer inom barnomsorg och skola 
• Ett gott skolklimat – pedagogiskt ledarskap, ordning och struktur 
• Samarbete och dialog med föräldrar 
• Samarbete med fritidsverksamhet 
• Samtalsbaserad undervisning om alkohol och andra droger som en del av socialt 

emotionellt lärande. 
• Elevhälsan och pedagogiska verksamheten i samarbete 
• Tidiga insatser vid problem. 
• Att skolan har en alkohol och drogpolicy 
 
Fritidsverksamhet och föreningar 
Fritidsverksamhet och föreningsliv är oerhört betydelsefullt för att främja en positiv 
utveckling och för att förebygga användning och bruk av tobak, snus, alkohol och narkotika. 
En stor del av barn och ungdomar i Tingsryd är föreningsaktiva i en eller flera föreningar. 

Olika typer av problembeteenden – som missbruk och 
kriminalitet, har många gemensamma riskfaktorer 
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Förhållningssätt och normer som råder inom en förening är betydelsefulla för dessa 
ungdomar, både vad gäller den positiva personliga utvecklingen och drogbruk. 
Skyddsfaktorer inom fritidsverksamheten och föreningslivet; 
• Strukturerade fritidsaktiviteter 
• Drogfria och stödjande ungdomsmiljöer 
• Goda förebilder inom fritidsverksamheten och föreningslivet 
• Gemensamma och kända normer bland vuxna 
 
Socialtjänst 
Socialtjänstens förebyggande arbete består främst av tidig upptäckt. Det handlar om att nå 
dem som har ett riskbeteende, d.v.s. konsumerar stora mängder alkohol eller använder 
narkotika. Då det gäller barn och ungdom är det också viktigt att stödja och stärka de barn 
som befinner sig i en riskzon, med föräldrar eller kamrater som missbrukar. I de fall där 
föräldrar missbrukar, eller där det förkommer kvinnomisshandel ska barn och ungdomar 
erbjudas att delta i barn och ungdomsgrupper där de möter professionell personal.  
 
Trygghetsrådet 
Trygghetsrådet i Tingsryds kommun är utsett av kommunfullmäktige och verkar för att 
kommunens innevånare ska känna sig trygga oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet eller 
sexuell läggning. Rådet arbetar med ett brett samhällsperspektiv och med fokus på det 
brottsförebyggande arbetet Trygghetsrådet består av kommunstyrelsens ordförande, cheferna 
för socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen 
och närpolisen. Adjungerad till rådet är alkohol och narkotikasamordnaren. 
 

Gemensamma utgångspunkter 
 
Programmet antas av kommunfullmäktige och är därigenom ett övergripande måldokument. 
Programmet ska revideras när förändrade omständigheter eller ny kunskap motiverar detta. 
 
För att Tingsryds kommun ska lyckas i det drogförebyggande arbetet krävs: 
 
Målmedveten planering 
Ansvaret för att i samarbete med andra myndigheter, ideella organisationer och föreningar i 
Tingsryds kommun utforma konkreta handlingsplaner vilar på de olika kommunala 
nämnderna och förvaltningarna. Varje nämnd/styrelse ansvarar för mål, genomförande, 
uppföljning/utvärdering och budget inom sitt ansvarsområde. 
 
Uthållighet 
Drogförebyggande arbete kräver långsiktighet, uthållighet och tålamod. 
 
Samordning 
För att kunna samordna och utveckla de drogpolitiska frågorna, krävs att kommunen har en 
ansvarig tjänsteman i dessa frågor. Samordnaren i alkohol- och narkotikaförebyggande arbete 
ska arbeta för genomförande och uppföljning av programmet.  
 
Kunskap och utveckling 
Folkhälsoarbete är ett vetenskapsområde i ständig utveckling. Utvärderingar av effektiva 
preventionsmetoder och verksamma program utvecklas ständigt. Det är därför viktigt att det 
förebyggande arbetet bedrivs dels utifrån lokal kunskap men också utifrån aktuell forskning.  
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Berörd personals kompetensutveckling ska beaktas i kommunens kompetensutvecklingsplan. 
Berörda handläggare ska kontinuerligt genomgå fortbildning i utvärderade metoder för ett 
framgångsrikt arbete med drogprevention. 
Vid utbildningsplanering ska samverkan och samutnyttjande av kunskapsresurser tillämpas 
konsekvent och aktuell forskning ska beaktas. 
 
Uppföljning och utvärdering 
Programmet utgör utgångspunkt för förvaltningarnas konkreta åtgärdsplaner och arbetet 
redovisas i nämndernas verksamhetsberättelser. 
Kommunstyrelsen ansvarar för att det sker en årlig uppföljning av det utvecklingsarbete och 
de insatser som gjorts.  
 
 
En restriktiv alkoholpolitik 
 
Tillgången på alkohol och andra droger har stor betydelse för hur omfattande konsumtionen 
är. Ju enklare det är att få tag på exempelvis alkohol desto mer dricks det och desto större blir 
skadorna. 
 
Kommunen ska ha en restriktiv 
hållning vid bedömning av nya 
och tillfälliga serveringstillstånd. 
Restriktiv hållning gäller även 
uppföljning av befintliga 
serveringstillstånd. 

Socialnämnden  

Kommunen ska ha en effektiv 
kontroll av försäljning av folköl 
och tobak. 

Socialnämnden  

Kommunen ska kontinuerligt 
informera om alkohol och 
tobakslagen till näringsliv och 
krögare. 

Socialnämnden  

Kommunen ska verka för att 
tillsammans med polisen och 
länsstyrelsen erbjuda utbildning i 
ansvarsfull alkoholhantering 
riktad till restaurang och 
krogpersonal. 

Socialnämnden  

Kommunen ska ha en effektiv 
tillsyn av rökfria miljöer i samtliga 
publika lokaler dit allmänheten 
har tillträde.  

Miljö- och byggnämnden  

 

Representation 
Tingsryds kommun ska hålla en mycket restriktiv linje vad gäller representation med 
alkoholservering. I samband med representationsmiddag kan i vissa fall öl eller vin tillåtas 
som del i visandet av gästfrihet. Beslut om servering fattas av respektive förvaltningschef. 
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Graviditeten 
 
Genom regelbundna träffar mellan socialtjänst, BVC och MVC har vi större möjlighet att ge 
stöd till gravida mödrar med missbruksproblem. Samarbete mellan socialtjänsten och BVC 
underlättar att motivera blivande föräldrar, både mamma och pappa, som är i behov att ta 
emot stödåtgärder. 
 
Att utveckla föräldragruppsverksamhet, i 
samarbete med BVC och förskolan. 

Socialnämnden  

Att hitta samverkansformer för elevhälsan 
och ungdomsmottagningen vad gäller 
förebyggande arbete. 

Barn- och 
utbildningsnämnden  

 
 
 

 
 
Barn och ungdomsåren 
 
Barn och ungdomar som kommer från hem med missbrukande föräldrar och/eller själva 
tillhör riskgruppen för att utveckla eget missbruk/beroende ska prioriteras så att de får adekvat 
stöd-, vård- och behandlingsinsatser. 
 
En handlingsplan som samordnar 
stödinsatser till dessa barn och 
ungdomar ska utarbetas. 

Socialnämnden  

En handlingsplan för att hitta barn i 
våldmiljöer ska utarbetas. 

Socialnämnden  

Alla ungdomar och föräldrar ska ha 
tillgång till lokal rådgivning som rör 
alkohol narkotika och missbruk. 

Socialnämnden   

 
För att barn som lever i alkohol - drog eller misshandelsmiljöer ska få hjälp krävs ofta att 
deras situation uppmärksammas genom skola eller barnomsorg.  
 
All personal inom skola och barnomsorg 
ska erbjudas utbildning kring dessa 
barns livsvillkor och bemötande. 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

 

 
Skolan har den unika möjligheten att förutom initiera eleverna även stimulera föräldrars 
medverkan i skolans förebyggande- och hälsofrämjande arbete. 
 
Föräldrasamverkan ska omfatta alla 
barn från och med förskolan till och med 
18 år. 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

 

Alla barn oavsett rektorsområde ska ha 
ANT-undervisning (Alkohol, Narkotika 
och Tobak ) i alla klasser från år 4 i 
grundskolan till år 3 i gymnasiet. 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

 

Varje skola ska upprätta en handlings- 
plan för alkohol och drogförebyggande 
arbete. 

Barn- och 
utbildningsnämnden 
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Drogvaneundersökning ska genomföras 
i årskurs 9. 

Barn- och 
utbildningsnämnden i 
samarbete med 
Socialnämnden  

 

 
Grundläggande i drogförebyggande arbete är att erbjuda ungdomar under 18 år mötesplatser i 
drogfria miljöer. 
Ungdomar ska också ges möjligheter till att vara delaktiga i det förebyggande arbete som 
berör dem. 
 
Ett forum för kontinuerlig dialog med 
ungdomar ska skapas.  

Kultur- och 
fritidsnämnden 

 

Utveckla riktlinjerna för föreningsbidrag 
så att de får en aktivt drogförebyggande 
profil. 

Kultur- och 
fritidsnämnden 

 

Kvalitetssäkra fritidsgårdarna med 
avseende på variation i verksamheten, 
personaltäthet och kompetens. 

Kultur- och 
fritidsnämnden 

 

Samverka med idrottsrörelsen och 
andra föreningar i 
informationskampanjer och 
gemensamma aktioner mot droger inom 
idrott och andra fritidsaktiviteter. 

Kultur- och 
fritidsnämnden  

 

Kommunen ska uppmuntra till drogfria 
initiativ, där ungdomar deltar i 
planeringen, utformningen samt även 
har ett visst praktiskt ansvar. 

Kultur- och 
fritidsnämnden. 

 

Fritidsverksamheter med kommunalt 
stöd som riktar sig till ungdomar ska 
vara drogfria. 

Kultur- och 
fritidsnämnden. 

 

 
 
Arbetslivet 
 
Tingsryds kommuns arbetsplatser ska vara drogfria. 
Motiven för en drogfri arbetsplats är många: ohälsa, skador, frånvaro, produktionsstörningar 
och bristande kvalitet. Beräkningar visar att alkohol och droger kostar företagen cirka 3 
procent av den totala lönekostnaden, inklusive sociala avgifter, varje år. 
 
En revidering av Tingsryds kommuns 
personalpolicy angående drogmissbruk 
ska ske samt en handlingsplan där även 
prevention ingår ska upprättas. 

Kommunstyrelsen  

Samtliga kommunanställda ska vara 
välinformerade om innehållet i 
kommunens personalpolicy.   

Varje enhet   

Tingsryds kommun ska verka för att 
andra företag och organisationer arbetar 
drogförebyggande. 

Kommunstyrelsen   
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Tingsryds kommun ska erbjuda hjälp vid 
alkohol- och andra drogproblem, 
inklusive anhörigstöd. Detta ska göras i 
en vårdkedja som omfattar insatser från 
information och rådgivning vid 
riskkonsumtion och tidiga insatser inom 
den generella vården, till specialiserad 
behandling i öppen och sluten vård vid 
etablerat missbruk eller beroende. 

Socialnämnden   

Kommuninnevånare med komplicerade 
missbruk/beroendetillstånd samt de som 
både har psykisk ohälsa/sjukdom och 
beroende/missbruk ska erbjudas hjälp 
genom samarbete med länets 
Beroendecentrum. 

Socialnämnden   

Utveckla kunskap och kompetens kring 
s.k. dubbeldiagnoser, d.v.s. psykisk 
ohälsa i kombination med alkohol/drog 
problem. 

Socialnämnden   

 
 
Trafiken 
 
Ett länsövergripande projekt enl. den s.k. Skellefteåmodellen pågår för att förebygga 
rattfylleribrott och alkoholmissbruk. Den bygger på ett nära samband mellan polisen, 
sjukvården och socialtjänsten. 
Modellen är under uppbyggnad och samarbete sker med Navet och socialtjänsten. 
 
Navet är Landstinget i Kronobergs öppenvårdsmottagning i alkohol och drogfrågor. 
 
Att arbeta vidare enligt 
Skellefteåmodellen. 

Socialnämnden  

Samtliga kommunens tjänstebilar 
ska successivt utrustas med alkolås.

Kommunstyrelsen  

Alkolås ska på sikt krävas vid all 
upphandling av transporttjänster. 

Kommunstyrelsen  

Arbeta med attityder mot langning 
och trafiknykterhet på högstadiet 
och gymnasiet. 

Trygghetsrådet  

 
 
Droger och brott 
 
Trygghetsrådet har ett särskilt ansvar att uppmärksamma och kartlägga brottslighet som är 
drogrelaterad. 
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Information och opinionsbildning 
 
Målet med information och opinionsbildning ska vara att öka medvetenheten hos alla om 
alkohol och andra drogers negativa påverkan på våra barn och ungdomar i deras uppväxt. 
Målet är också att ungdomarna själva ges redskap som leder till att de gör egna hälsosamma 
val i förhållande till alkohol, tobak och andra droger. 
  
Kommunens hemsida ska utvecklas 
för att bättre fungera som en 
attraktiv informationskanal för 
föräldrar med tonårsbarn samt för 
att möta föräldrars och ungdomars 
behov av information i alkohol och 
drogfrågor. 

Kommunstyrelsen   

En ”populärversion” av kommunens  
alkohol- och drogpolitiska program 
ska utarbetas. 

Kommunstyrelsen   

En informationsfolder som riktar sig 
till barn och ungdomar ska 
utarbetas. 

Kommunstyrelsen   

Den årliga uppföljningen och 
granskningen av kommunens arbete 
ska ske i samarbete med berörda 
parter utanför kommunens 
organisation. Till detta möte ska 
även företrädare för handel och 
restaurangnäringen samt 
frivilligorganisationer och kyrkan 
inbjudas. 

Kommunstyrelsen   

 
Det övergripande målet med ett drogpolitiskt handlingsprogram är att stärka en god folkhälsa, 
som innebär livskvalitet för medborgarna i Tingsryds kommun och minskade sociala och 
ekonomiska kostnader för samhället. 


