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Kommunstyrelsen

Upplands Väsbys handlingsplan för ANDT (Alkohol,
Narkotika, Dopning och Tobak) förebyggande arbete
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar övergripande handlingsplan för ANDT (Alkohol,
Narkotika, Dopning och Tobak) för Upplands Väsbys kommun.
2. Handlingsplanen är giltig till och med den 31 december 2021.
Beskrivning av ärendet
Arbetet med att förebygga användning av alkohol, narkotika, dopning och tobak
samt att minska de skador och problem som denna användning för med sig har
varit prioriterat under många år i Upplands Väsby. I kommunens
folkhälsoprogram 2014-2017 lyfts strategierna för kommunens ANDT arbete. På
nationell nivå antog regeringen under 2016 ”En samlad strategi för alkohol-,
narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020”. Strategin omfattar allt från
förebyggande arbete, tillsyn, hälsofrämjande skola till vård och behandling och
genomsyras av ett tydligt jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.
Under hösten 2016 genomfördes en kontorsövergripande workshop med fokus på
kommunens ANDT arbete. Under halvdagen presenterade Länsstyrelsen den
nationella strategin och formandet av kommunens ANDT handlingsplan
påbörjades. Efter workshopen utsågs en till två representanter från respektive
kontor som bildade en referensgrupp för arbetet med handlingsplanen.
Referensgruppen, alla med olika kompetenser och infallsvinklar har gemensamt
analyserat och bearbetat materialet. Handlingsplanen har förankrats på
referensgruppens respektive enheter och kontor och hos kontorscheferna som givit
gruppen mandat.
Handlingsplan utgår från regeringens samlade strategi och dess mål. Syftet med
handlingsplanen är att beskriva de insatser som Upplands Väsby valt att fokusera
på för att bidra till att ytterligare steg tas för att nå det övergripande målet för
ANDT-politiken som är ”Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade
medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk”.
Handlingsplanen tydliggör vad som ska göras och av vem.
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Handlingsplanen gäller juni 2017-december 2021. Handlingsplanen följs upp i
januari varje år då preventionssamordnaren kallar referensgruppen till ett
avstämningsmöte och respektive kontor rapporterar vad som genomförts inom
sina åtaganden. Delrapport till kommunstyrelsens allmänna utskott februari 2019.
Slutrapport till kommunstyrelsen februari 2022.
Handlingsplanen har varit ute på remiss och behandlats av miljönämnden,
utbildningsnämnden och kultur-och fritidsnämnden utan ytterligare tillägg. Social
och äldrenämnden behandlar ärendet den 17 maj och under förutsättning att
nämnden beslutar enligt förslag så föreslår social- och äldrenämnden att
kommunstyrelsen antar Upplands Väsbys övergripande ANDT (Alkohol,
Narkotika, Dopning och Tobak) handlingsplan.
Ekonomiska konsekvenser
Föreslagna insatser i handlingsplanen förväntas rymmas inom respektive kontors
ordinarie budget.
Barnrättsperspektivet
Under hösten 2016 presenterades resultaten från Stockholmsenkäten för
elevrådsordföranden i kommunen. Många kloka synpunkter framkom om hur lätt
det är att få tag i alkohol och tobak och vad de ansåg kommunen borde bli bättre
på. Synpunkter som har beaktats i formandet av handlingsplanen. Upplands
Väsbys kontorsövergripande drogförebyggande arbete minskar risken för
medicinska och sociala skador orsakade av ANDT och bidrar därmed till en
tryggare och hälsosammare uppväxt för kommunens barn och unga.
_____
Beslutet skickas till:
Miljönämnden och Miljökontoret
Social- och äldrenämnden och Social- och omsorgskontoret
Utbildningsnämnden och Utbildningskontoret
Kultur- och fritidsnämnden och Kultur- och fritidskontoret
Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.

Miljönämndens tjänsteutlåtande 2017-04-04, Dnr MN/2017:51
Utbildningsnämndens tjänsteutlåtande 2017-03-29, Dnr UBN/2017:81
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteutlåtande 2017-03-29, Dnr KFN/2017:21
Social- och äldrenämndens tjänsteutlåtande 2017-04-19, Dnr SÄN/2017:95

Bilaga/bilagor:
Upplands Väsbys handlingsplan för ANDT (Alkohol, Narkotika, Dopning och
Tobak) förebyggande arbete.
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