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Bakgrund
Ett tydligt och helhetsinriktat förebyggande arbete är en god investering för framtiden och
skapar goda livsbetingelser för medborgarna i kommunen och bidrar sin tur till ett social hållbart
samhälle
Det drogförebyggande arbetet är en del av det socialt hållbara utvecklingsarbete 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: 1)Främjande, förebyggande, 2) kontroll, 3) vård och behandling.
Ale kommun ska vara rustat på alla tre områden, med särskilt fokus på förebyggande insatser.
Definition av droger

En drog är en substans som verkar berusande/sinnesförändrande och beroendeframkallande.
Hit räknas tobak, alkohol, narkotika, lättflyktiga lösningsmedel, tändargas, anabola steroider samt
läkemedel som missbrukas.
Drogmissbruk är upprepad drogkonsumtion som inte är medicinskt motiverad och som leder till
funktionsnedsättning och/eller återkommande sociala eller mellanmänskliga problem.
Alkohol

Alkohol klassas i Sverige som en laglig drog för den som är över 18/20 år. 18 år gäller för inköp
på krogen och 20 år för inköp på Systembolaget.
Narkotika

Sverige ska vara ett narkotikafritt land1. All ”ickemedicinsk” användning av narkotika är
missbruk.
Narkotikamissbruk är inte ett ungdomsproblem utan, i högsta grad, ett stort samhällsproblem i
alla åldrar. Narkotikahanteringen sker över kommungränserna och måste angripas i varje led;
produktion, distribution och konsumtion.
Doping

Dopning är ett samlingsnamn för missbruk av hormonpreparat och andra läkemedel för att öka
musklernas styrka och volym (källa: drugsmart.com)
Tobak

En tobaksvara är en vara som till någon del innehåller tobak och som är avsedd att rökas,
tuggas, snusas eller sugas på (enligt definitionen i EU-direktiv 2001/37/EG).

Mål
Målet är att det gemensama arbetet mot droger ska generera så positiva resultat för
medborgarna att de kan leva ett hälsosamt och bra liv utan alkohol och narkotikamissbruk.
Ale ska skapa goda vårdkedjor för dem som behöver hjälp.
Signalsystemet ska vara tydligt mellan det främjande, förebyggande, kontrollerande och
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behandlande insatserna. Effekterna ska vara mätbara.

Tillämpning
Denna policy konkretiseras genom rutiner och/eller bestämmelser som anger vad som gäller för
Ale kommun inom områdena:




Främjande och förebyggande arbete
Kontrollerande arbete
Behandlande arbete

Bestämmelser beslutas av kommunchef och ska ses över varje år och vid behov
revideras. Verksamhetsrelaterade behov av kompletteringar av rutiner och riktlinjer utarbetas av
respektive verksamhet och fastställs av verksamhetschef.

Ansvar och omfattning
Kommunfullmäktige beslutar om drogpolicyn. Nämnd/styrelsen är ansvariga inom respektive
verksamhetsområde. Sektorchef ska organisera arbetet inom sektorn samt ansvara för ledning
och uppföljning. Policyn omfattar all verksamhet som bedrivs av Ale kommun. Externa parter
omfattas också av drogpolicyn och tillämpningsdokumentet.

Uppföljning
Uppföljning av tillämpningsdokument ska genomföras varje år inom respektive sektor. Resultatet
av denna uppföljning ska rapporteras till respektive nämnd samt till kommunstyrelsen som
ansvarar för samordning. Policyn i sin helhet ska revideras inför varje mandatperiod.

Förväntade effekter
Minskat droganvändande i Ale kommun förväntas leda till ökad folkhälsa, som visar sig i
minskade ohälsotal, minskad brottslighet, förbättrade skolresultat, samt ökad aktivitet hos
medborgare, föreningsverksamhet och näringsidkare.
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