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Sektor arbete, trygghet och omsorg
Diarienummer: KS.2015.380
Datum: 2015-12-08
Handläggare Birgitta Augustsson
E-post: birgitta.augustsson@ale.se
Kommunstyrelsen

Drogpolicy för Ale kommun
Ett tydligt och helhetsinriktat förebyggande arbete är en god investering för framtiden och skapar
goda livsbetingelser för invånarna i kommunen och bidrar i sin tur till ett socialt hållbart samhälle
Det drogförebyggande arbetet är en del av det socialt hållbara utvecklingsarbetet som nu växer
fram i Ale kommun.
Denna policy ska ligga som grund för det dagliga arbetet i det drogförebyggande arbetet och vara
en vägledning i ett gemensamt synsätt och gemensamma ambitioner för Ale kommun.
De fokuserar på tre delar:
·

Främjande och förebyggande arbete

·

Kontrollerande arbete

·

Behandlande arbete

Ale kommun ska vara rustat på alla tre områden, med särskilt fokus på förebyggande insatser.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta policy för drogförebyggande
arbetet.

Gunilla Dörner Buskas
Utvecklingschef

Birgitta Augustsson
Utvecklingsledare social hållbarhet

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande
Förslag till drogpolicy 2015-12-08.
Ärendet expedieras efter beslut till:

För kännedom
Kommunchef, sektorschefer, verksamhetschefer, enhetschefer, avdelningschefer KS

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-33 00 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

2(2)

Samråd/samverkan
Förslaget har arbetats fram i samverkan med drogförebyggare, brottsförebyggare och
representanter för m
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Förslaget till drogpolicy bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Drogpolicyn bedöms gynna barnperspektivet. Policyn är en del i det socialt hållbara
utvecklingsarbete som krävs för att skapa goda levnadsvillkor för barn och vuxna.
Miljöperspektivet
Förslaget bedöms inte påverka miljöperspektivet.
Funktionshinderperspektivet
Förslaget bedöms gynna funktionshinderperspektivet.
Ärendets kommunikationsbehov
Ärendet ska kommunceras med samtliga chefer inom kommunen.
Förvaltningens bedömning och motivering
Ale kommun saknar i dagsläget en övergripande drogpolicy. Den är en viktig del för skapandet av
ett samhälle där våra invånare har så goda och jämlika livsvillkor som möjligt. Policyn ar sin
utgångspunkt i Ale kommuns vision Lätt att leva och stärker flera av de viktiga strategiska
målsättningarna.
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