
Drogpolitiskt program 2010

Avseende tobak, alkohol, 
narkotika, dopning och spel



Drogfrågorna är en viktig del av Sveriges folkhälsopo-
litik. Att begränsa skadorna av alkohol är en viktig fak-
tor för att öka folkhälsan och välfärden i vårt samhälle. 
På alkoholområdet har Sverige stått inför ett antal 
utmaningar de senaste åren. Införselbegränsningarna 
togs bort 2004 samtidigt har flera av våra grannlän-
der sänkt alkoholskatten. Detta har varit bidragande 
orsaker till en ökad införsel av alkohol i vårt land med 
en ökad konsumtion som följd. Den genomsnittliga 
konsumtionen av alkohol var i Sverige 2008, 9,4 liter 
ren alkohol per person över15 år (Sorad), en ökning 
med cirka 30 procent sedan 1995. Med ökad konsum-
tion följer också fler skador, Centralförbundet för alko-
hol- och narkotikaupplysning (CAN) räknar med att en 
kvarts miljon människor konsumerar så stora mängder 
alkohol att de får skador. Alkoholdrickandet orsakar 
mellan 5 000 och 7 000 dödsfall varje år i Sverige ge-
nom sjukdomar och skador.

När det gäller narkotika beräknas 26 000 personer ha ett 
tungt missbruk, Folkhälsoinstitutet (FHI). Under de senaste 
åren har användningen av narkotika bland mönstrande 
och skolungdomar minskat, (CAN). Kunskapen kring 
dopning är fortfarande osäker men nya undersökningar 
visar att det finns ett starkt samband mellan användningen 
av anabola androgena steroider och övriga narkotiska 
preparat. 

Sverige har nått stor framgång när det gäller att minska 
bruket och skadorna av tobak men fortfarande återstår 
mycket arbete. Andelen vuxna som röker var 14 % 2008 
(15 % av kvinnorna och 13 % av männen). Detta innebär 
att över en miljon svenskar röker och nästan lika många 
snusar. Varje år rekryteras 16 000 nya rökare bland tonår-
ingar och man beräknar att omkring 6 400 svenskar dör 
i förtid per år på grund av rökning. Ytterligare cirka 500 
människor avlider till följd av passiv rökning, (FHI).

Det drogpolitiska programmet som är en del av folkhäl-
soprogrammet står för Gävle kommuns samlade syn på 
drogförebyggande arbete och är vägledande för samtliga 
nämnder och bolag som har verksamhet som berörs. Pro-
grammet innehåller mål, strategier och ansvarsfördelning 
som skall vara vägledande för nämnder och förvaltningar 
vid verksamhetsplanering, utvecklingsarbete och framta-
gande av handlingsplaner. Underlaget till programmet har 
utarbetats i bred samverkan mellan olika aktörer i form 
av en framtidsverkstad, genom kartläggning, analys av 
drogsituationen, förutsättningar och möjligheter för det 
drogförebyggande arbetet i kommunen. 

Det drogförebyggande arbetet är en fråga för alla kom-
munala verksamheter, alla samhällsaktörer, organisationer, 
idrottsföreningar och  medborgare. I det drogpolitiska 
programmet är givetvis målen angelägna för fler än 
de kommunala verksamheterna, men som ett kommu-
nalpolitiskt dokument begränsar det sig till att omfatta 
kommunens egna verksamheter. En förutsättning för att 
målen skall nås är dock ett kreativt samarbete med andra 
myndigheter, organisationer, idrottsföreningar och andra 
ideella krafter i Gävle kommun.

Inledning
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I drogpolitiska programmet 2010 beskrivs bland annat att 
barn och ungdomars bästa skall sättas i främsta rummet. 
Fokus skall riktas på tidiga insatser, barns uppväxtmiljö och 
föräldraskapet, stödet till utsatta barn och ungdomar skall 
stärkas, det hälsofrämjande och drogförebyggande arbetet 
i skolorna skall prioriteras, att en god miljö underlättar och 
uppmuntrar till goda levnadsvanor samt att folkhälsoar-
betet i kommunen skall omfatta alla grupper av gävlebor. 
Drogpolitiska programmet är vägledande och de mål och 
de insatser som formuleras och planeras skall genomsyras 
av det drogpolitiska programmets intentioner.

Mål 
Det drogpolitiska programmet är ett måldokument som 
anger vad som är särskilt viktigt och vad som skall uppnås 
inom det drogförebyggande arbetet. Att prioritera och 
avgränsa programmet till att innehålla ett par områden, 
innebär dock inte att det drogförebyggande arbetet skall 
avstanna inom andra områden. Tvärtom, utvecklingen 
inom de områdena skall fortsätta, men särskilt fokus skall 
läggas på de prioriterade områdena och de mål som 
formuleras i programmet. Det drogpolitiska programmet 
ersätter inte det ordinarie arbetet som görs i respektive 
förvaltning, utan skall snarare ses som ett komplement, en 
förstärkning och ett vägledande instrument i förvaltningar-
nas framtagande av handlingsplaner.

Särskilt prioriterade områden för drogpolitiken
Tre områden har identifierats som särskilt angelägna för 
kommunens drogförebyggande arbete. Dessa områden är:

1. Barn och ungdomar

2. Unga vuxna

3. Tillgänglighet

Drogpolitiska  
programmet 2010

3



Vår vision  
I Gävle kommun sätts barns och ungdomars bästa i första 
rum, särskilt i det drogförebyggande arbetet. Barn och ung-
domar i Gävle kommun mår bra, är trygga och känner inget 
behov av droger. Uppväxten präglas av drogfrihet och vuxna 
tar ett gemensamt ansvar för de ungas situation.

Strategier
•	 I kommunens drogförebyggande arbete riktat mot 

målgruppen barn och ungdomar, är det viktigt att 
föräldrar engageras och ges stöd. Det är viktigt att det 
är tydligt vilket stöd man som förälder kan erbjudas 
av Gävle kommun. Stödet skall följa som en röd tråd 
genom föräldraskapets olika faser. Hur föräldrar och 
vuxna ser på och hanterar ungdomars drogkonsum-
tion har stor betydelse för ungdomens utveckling, och 
den frågan är särskilt viktig i det drogförebyggande 
arbetet.

•	 Skolan är en viktig och självklar aktör i det drogföre-
byggande arbetet riktat mot barn och ungdomar. Det 
drogförebyggande arbetet i skolan skall präglas av 
forsknings- och erfarenhetsbaserade insatser. Alla sko-
lor och all personal skall ha tillgång till den kunskapen. 
Det förebyggande arbetet i skolorna skall också präglas 
av insatser som tydligt är planerade utifrån verklighe-
ten och den kunskap vi har om drogsituationen bland 
eleverna. 

•	 Det är av stor vikt att barn och ungdomar erbjuds och 
engageras i drogfria aktiviteter och att de har tillgång 
till drogfria mötesplatser. En strukturerad fritid ses som 
en skyddsfaktor. Likväl är det viktigt att kommunen i 
samverkan med föreningslivet tydliggör deras möjlig-
het att bidra i det drogförebyggande arbetet.

•	 Kommunen skall utveckla det folkhälsopolitiska per-
spektivet inom samhällsplaneringen och beakta drog-
förebyggande samt brottsförebyggande aspekter.

Mål
De resultat som Gävle kommun vill uppnå genom ett 
samordnat, långsiktigt och effektivt drogförebyggande 
arbete är att:

•	 90 % av Gävles barn och ungdomar använder inte 
tobak 2015

•	 Minska elevernas alkoholkonsumtion 

•	 Höja debutåldern för alkohol 

•	 Föräldrar bjuder inte sina barn på alkohol

•	 Föräldrar köper inte ut alkohol till sina barn

•	 Inga barn och ungdomar skall prova eller använda 
narkotika

•	 Inga barn och ungdomar skall testa eller använda 
dopningsmedel

•	 Inga barn och ungdomar skall fastna i ett spelberoende 
(t.ex. Internet, TV-spel)

Barn och ungdomar, 0-17 år
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Vår vision 
Gävle kommun bidrar till att invånarna och i synnerhet 
unga vuxna, har en god hälsa som inte skadas av droger. 
Invånarna upplever Gävle som en trygg och hälsofrämjande 
kommun.

Strategier
•	 I kommunens drogförebyggande arbete riktat mot 

unga vuxna, skall samverkan ske med andra aktörer. 
Det är viktigt att det finns en tydlig strategi för det 
drogförebyggande arbetet riktat mot unga vuxna.

•	 Unga vuxna ska få tillgång till kunskap om verktyg och 
metoder för att minska riskerna och stärka skydden.

•	 Där kommunen bedriver drogförebyggande arbete, 
skall unga vuxnas situation beaktas.

Mål
De effekter som Gävle kommun vill uppnå genom ett 
samordnat, långsiktigt och effektivt drogförebyggande 
arbete är att:

•	 Unga vuxnas tobaksbruk skall minska med 20 % till 
2015.

•	 Kunskapen bland unga vuxna om risker som hänger 
samman med olika konsumtionsmönster och situatio-
ner när det gäller droger, skall kontinuerligt öka 

•	 Andelen unga vuxna med riskabla alkoholvanor skall 
minska 

•	 Andelen unga vuxna som använder narkotika skall 
minska 

•	 Andelen användare av dopningsmedel skall minska.

•	 Andelen personer med spelberoende skall minska.

Unga vuxna, 18-29 år

Vår vision 
Alkohol och droger finns inte tillgängliga för barn och ungdo-
mar i Gävle kommun. Olagliga droger finns inte tillgängliga 
i kommunen. Tillgängligheten till alkohol för den vuxna be-
folkningen, är i den omfattningen att det inte skadar någon 
hälsa. 

Strategier 
•	 Gävle kommun skall arbeta för att begränsa tillgäng-

ligheten till alkohol och tobak. I huvudsak handlar det 
om serveringstillstånd, tillsyn av alkoholservering och 
tobaksförsäljning och att åldersgränser för alkohol och 
tobak efterföljs.

•	 Ansvarsfull alkoholservering ses som ett särskilt viktigt 
område och det ska i kommunen finnas tydliga rutiner 
och strategier för det arbetet.

•	 Gävle kommun skall ha ett strategiskt och tydligt 
samarbete med polisen och andra organisationer som 
arbetar med bekämpning av narkotika, illegal alkohol 
och tobak samt langning av droger till ungdomar.

Effektmål
De effekter som Gävle kommun vill uppnå genom ett 
samordnat, långsiktigt och effektivt drogförebyggande 
arbete är att:

•	 Totalkonsumtionen av alkohol bland unga vuxna skall 
minska

•	 Våld och skador relaterade till alkohol skall minska. 

Tillgänglighet
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En förvaltningsövergripande handlingsplan i varje förvalt-
ning skall tas fram när programmet har antagits. Hand-
lingsplanen skall konkret ange hur förvaltningarna skall 
arbeta för att uppnå målen i det drogpolitiska program-
met, vilka insatser som skall genomföras samt hur uppfölj-
ningen av varje insats skall ske. 

Förvaltningscheferna ansvarar för att handlingsplanerna 
tas fram. Varje nämnd är ytterst ansvarig för att förvalt-
ningen formulerar åtaganden med utgångspunkt i det 
drogpolitiska programmet samt den framtagna hand-
lingsplanen och att detta redovisas i verksamhetsplanen. 
I verksamhetsberättelserna skall sedan redovisas för hur 
man arbetat med åtagandena. En bedömning skall årligen 
göras om åtaganden och handlingsplanen behöver revi-
deras, för att bättre svara för att uppnå de mål som finns i 
drogpolitiska programmet.

Kommunstyrelsen ansvarar för att årligen följa kommu-
nens drogförebyggande arbete. Respektive nämnd/styrelse 
ansvarar för att följa upp och förbättra insatserna inom 
sina utvecklingsområden. 

Ansvarsfördelning

Långsiktighet
För att kunna se resultat av ett förebyggande arbete krävs 
långsiktighet och uthållighet. Det  drogförebyggande ar-
betet skall i Gävle kommun präglas av devisen att långsik-
tigt förebyggande arbete lönar sig.

Kompetens
För att det drogförebyggande arbetet skall bli effektivt 
krävs att all personal som arbetar inom området har till-
räckligt med kunskap och kompetens. Kompetensutveck-
ling inom området skall ständigt pågå.

Kvalitet
Det drogförebyggande arbetet som genomförs inom 
Gävle kommun, skall vara ett arbete som kännetecknas av 
god kvalitet och tydlighet.

Samverkan
Inom de områdena där kommunen har begränsade möj-
ligheter att arbeta och påverka, är det av särskild vikt att 
samverkan sker med andra myndigheter, organisationer 
och ideella aktörer. Inom de områden där kommunen har 
större möjligheter att direkt påverka, skall andra myndig-
heter, organisationer och ideella aktörer ses som självklara 
samverkanspartners.

Horisontella perspektiv
Ett genusperspektiv skall genomsyras det drogförebyg-
gande arbetet i Gävle kommun och syftar till att tydlig-
göra de systematiska skillnader som råder mellan män och 
kvinnor i ett givet sammanhang. Det drogförebyggande 
arbetet ska vägledas av ett uttalat barnperspektiv. Inverkan 
av kultur, religion, etnicitet, social klass, utbildningsnivå, 
geografisk plats, status och ålder behöver ytterligare 
undersökas.  

Kommunikation
Gävle kommun skall sträva efter att ge kommuninvånarna 
återkommande information om och föra dialog kring det 
drogpolitiska arbetet. Invånarnas delaktighet och insyn i 
det drogförebyggande arbetet är viktigt för att skapa le-
gitimitet och förståelse för kommunens ställningstagande 
och handlande. 

Strategiska  
utgångspunkter
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De utvärderingar som är planerade är två drogvane 
undersökningar i årskurs 9 (2011, 2014) samt i årskurs 2 
gymnasiet (2010, 2013). Detta är totalundersökningar 
som innebär att samtliga elever i Gävle kommun blir tillfrå-
gade om deras tobaks-, alkohol-, narkotika-, dopning och 
spelvanor. Dessa undersökningar görs i samarbete med 
Samhällsmedicin landstinget Gävleborg (SMG) samt Cen-
tralförbundet för alkohol och narkotikafrågor (CAN). Gävle 
kommun kommer även under perioden i samarbete med 
SMG genomföra folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor 
som undersöker levnadsvanor för medborgare över 18 år.

Utvärdering/Uppföljning

Insatser/aktiviteter som skall genomföras inom Gävle kommun.

Namn på insatsen Ansvarig Tidsperspektiv

Tobaksuppdraget 2010 (TUPP 10) Folkhälsosamrådet/Drogsamordnaren 2010

Tobaksfri DUO Folkhälsosamrådet/Drogsamordnaren 2010-2015

Utbildning/kompetenshöjning inom folkhälsomål 11 Folkhälsosamrådet/Drogsamordnaren 2010-2015

Örebro preventionsprogram (ÖPP)  
i samtliga grundskolor i kommunen

Barn & Ungdomsnämnden i samarbete med BIG 2010-2015

Drogfri skola Gävle Utbildning & Arbete/Barn & Ungdom/Socialtjänst Gävle 2010-2012

Social emotionell träning (SET, livskunskap) 
i samtliga grundskolor i kommunen

Barn & Ungdom i samarbete med BIG 2010-2015

Aktivt medverka i European Cities Against Drugs (ECAD) Socialtjänst Gävle/Drogsamordnaren 2010-2015

Medverka i projektet ”Youth in Europé” Socialtjänst Gävle/Drogsamordnaren 2012

Varannan Vatten Socialtjänst Gävle/Drogsamordnaren 2010-2015

BIG-kompisar BIG 2010-2015

Fältassistenter Socialtjänst Gävle 2010-2015

Polarna BIG/Kultur & Fritid 2010-2015

Stolt och nykter BIG/Kultur & Fritid 2010-2015
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KOmmunledningsKOntOret

gävle kommun 801 84 gävle

Tfn 026-17 80 00 (vx) Fax 026-12 54 56

www.gavle.se




