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Inledning
Denna policy tydliggör Hjo kommuns hållning kring droger och ligger till grund för det
strategiska arbetet framåt. Droger definieras som tobak, alkohol, narkotika, lättflyktiga
lösningsmedel och gas, dopningspreparat, icke medicinsk användning av läkemedel eller
andra preparat som kan påverka nervsystemet. Att bruka droger är förenat med en risk
för ohälsa. Drogbruk bidrar idag till en betydande del av sjukdomsrelaterade, sociala och
ekonomiska kostnader för både individ och samhälle, varför det är angeläget att förebygga
och minska. Droger relaterar till området ANDT, vilket står för Alkohol, Narkotika, Dopning, och Tobak. Denna policy för drogförebyggande arbete utgår från den nationella
ANDT-strategin 2016–2020 vilken har som övergripande mål ”Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett
minskat tobaksbruk.”. Policyn relaterar även till den regionala strategin för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel i Västra Götalands län 2018–2021.

Målsättning
Hjo kommuns målsättning i det drogförebyggande arbetet är:
Hjo kommun ska vara fritt från narkotika och dopningspreparat med minimala
negativa konsekvenser av alkohol- och tobaksbruk.

Utifrån denna målsättning ska kommunen arbeta för att:
•

Minska tillgång till narkotika och dopningsmedel, samt alkohol och tobak för minderåriga.

•

Minska antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och
tobak eller debuterar tidigt med alkohol.

•

Minska riskbruk och skadeverkningar, på grund av eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningspreparat eller tobak.

•

Tillgängliggöra vård och stöd av god kvalité för den individ som utvecklat missbruk och/eller beroende.

•

Samverka med polis, länsstyrelse, region, andra kommuner och inom kommunen i
det drogförebyggande arbetet.

Uppföljning och ansvar
Kommunchefen tillsammans med folkhälsostrateg, socialtjänst och skola ansvarar för att
policyn uppdateras och följs upp. Kopplat till policyn ska även en Handlingsplan för drogförebyggande arbete finnas som folkhälsostrategen ansvarar för att ta fram. I den specificeras konkreta insatser och den följs upp årligen av folkhälsostrateg.

