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Programmets syfte 
Bodens kommuns alkohol - och drogpolitiska inriktning har sin utgångspunkt i 
de nationella målen för folkhälsan. 

Syftet med dokumentet är att visa den politiska viljan för hur förebyggande 
arbete kring tobak, alkohol- och drogfrågor ska utformas. Programmet anger 
ramarna för arbetet vars avsikt är att minska de medicinska och sociala 
skadeverkningarna av tobak, alkohol, narkotika och andra 
beroendeframkallande medel. 

Det finns ett klart samband mellan tillgängligheten av alkohol och narkotika i 
samhället, totalkonsumtionen och omfattningen av missbruk och skador. 

Det förebyggande arbetet måste vara målmedvetet, långsiktigt och uthålligt. 

I Bodens kommun prioriteras samverkan mellan myndigheter, förvaltningar, 
organisationer och frivilliga för ett effektivt förebyggande arbete. Arbetet mot 
missbruk är allas angelägenhet. 

Vård, stöd och behandlingsinsatser ska erbjudas till dem som har ett missbruk. 
Inriktningen ska vara att allt fler kommer ifrån sitt beroende och att få 
människor med riskbeteende att reflektera över sin alkoholsituation. Anhöriga 
till missbrukare ska informeras om deras egen rätt och möjlighet till hjälp. 

 Skolans främsta möjlighet att minska risker för alkohol- och andra 
drogproblem är att bygga upp stödjande miljöer för alla elever i skolan. Barn 
och ungdomar som visar tecken på ohälsa skall särskilt uppmärksammas så att 
de får den hjälp och stöd de behöver. Det är också viktigt att barn och 
ungdomar till missbrukande föräldrar uppmärksammas. 

 Personal inom den kommunala verksamheten bör erbjudas utbildning om 
dessa barns livsvillkor och om bemötande. Metoder och rutiner för denna 
grupp skall utvecklas i samverkan med berörda nämnder. 
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Kommunens inriktning är att: 
- åstadkomma en uppväxt fri från missbruk 

- skjuta upp alkoholdebuten 

- kommunen ska verka för fler drogfria mötesplatser 

- kunskapen om alkoholens och narkotikans medicinska och sociala 
konsekvenser ska öka 

- aktivt verka mot den illegala alkoholhanteringen 

- ingen alkohol ska förekomma i trafiken, i arbetslivet eller under 
graviditeten 

- langning och illegal alkohol ska minska 

- ansökan om och uppföljning av serveringstillstånd hanteras enligt riktlinjer 

 

Inriktningen skall uppfyllas genom att: 
- i Bodens kommun skall vi utveckla det alkohol- och drogförebyggande 

arbetet både inom nämndernas verksamheter och genom samarbete över 
förvaltningsgränserna 
 

- alkoholfria nöjesalternativ och miljöer skall finnas. 
 

- det skall finnas ett gemensamt generellt drogförebyggande 
preventionsprogram i samtliga Bodens kommuns skolor från åk 6 – 9, i 
samma fråga bör även erbjudas föräldrastöd i enklare former från förskolan 
till och med åk 5, för att få en obruten linje från tidig ålder.    

                                                                                                                                           
- i samverkan med studieorganisationer kunna erbjuda föräldrar 

föräldrastödsprogram till exempel ”Familjeverkstan”. 
 

- utbildning i alkohol- och drogförebyggande arbete skall erbjudas föräldrar 
och yrkesgrupper som möter barn och vuxna i riskzon. 
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- arbeta förebyggande, genom uppsökande arbete bland annat inom skolan 
för att sprida kunskap om droger och skadeverkningar av drogmissbruk, 
och i samarbete med skolan främja allas hälsa och positiva utveckling samt 
att ge alla ett så omfattande skydd som möjligt mot ohälsa och problem. 

 
- bistå myndigheterna i arbetet med att bekämpa den illegala 

alkoholhanteringen. 
 

- alla som befinner sig i en situation där missbruk förekommer, eget eller 
andras, bereds möjlighet till stöd och hjälp. 

 
 
 
 

Ansvar 
Kommunens alkohol- och drogpolitiska program preciserar det förebyggande 
arbetet med uppdrag och inriktning. Alkohol- och drogpolitiska programmet 
ligger till grund för de konkreta handlingsplaner som nämnder, förvaltningar 
och verksamheter formulerar. 

Varje berörd nämnd och verksamhet har ansvar för att inriktningen i 
programmet omsätts och efterföljs. Alla anställda skall ha kännedom om 
programmets innehåll. 

Precisering sker i samband med att verksamhetsplanering och aktiviteter 
presenteras i respektive nämnds verksamhetsplaner  
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Strategi och metoder 
För att alkohol- och drogpolitiska programmet skall bli verkningsfullt och få 
genomslag är implementeringen av yttersta vikt. Programmet är vägledande 
för nämnder och förvaltningar i deras utvecklingsarbete. Det är ett kommunalt 
övergripande dokument som skall inarbetas i respektive nämnds 
verksamhetsplaner. 

Samverkan behövs för att nå de uppsatta målen och en mångfald av 
engagerade människor blir en tillgång. 
 I det förebyggande arbetet ska det finnas en obruten linje av drogprevention 
från mödravårdscentral – barnhälsovård – förskola – skola – socialtjänst – 
polis – sjukvård – föreningsliv/ideella krafter – arbetsliv. 

 Det drogförebyggande arbetet är ett gemensamt ansvar och en folkhälsofråga 
som berör samtliga kommuninnevånare. 

Allt arbete i syfte att begränsa alkohol- och drogskador förutsätter 
långsiktighet och uthållighet. Arbetet ska inriktas på att stärka människors 
skyddsfaktorer. Det kan man göra på individnivå, familjenivå, kamratnivå, 
skolnivå och i samhället (lagar och regler). 

 

 

Uppföljning 
Resultatet av arbetet skall framgå i respektive nämnds verksamhetsberättelse. 
Det drogförebyggande arbetet i kommunen ska hållas levande och ges 
förutsättningar att utvecklas över tid. 

Programmet antas för åren 2009-2014 och ska därefter revideras. 

 Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret, men samtliga kommunala 
förvaltningar har ett stort ansvar för att skapa förutsättningar för 
drogförebyggande verksamheter i Bodens kommun. 

 

5 
 

 




	Alkohol och drogpolitiskt program_webb.pdf
	Alkohol- och drogpolitiskt program
	BODENS KOMMUN
	2009 – 2014

	Programmets syfte
	Kommunens inriktning är att:
	Inriktningen skall uppfyllas genom att:
	Ansvar
	Strategi och metoder
	Uppföljning





