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Vision för Härjedalens kommun
”Härjedalens kommun ska vara ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade
medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.”
Alla barn och ungdomar i Härjedalen ska få växa upp i en miljö som ger trygghet, tillit och ett
meningsfullt liv.
Härjedalens kommuns Alkohol- och drogpolitiska handlingsprogram (ANDT) är en del av
kommunens folkhälsoarbete.

Bakgrund
Regeringen redogör 2016 i skrivelsen En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopningsoch tobakspolitiken för en förnyad men fortsatt samlad strategi för alkohol-, narkotika-,
dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-politiken) för perioden 2016-2020. Målet är att öka
engagemanget och aktiviteten inom området och att de påverkbara hälsoklyftorna ska upphöra
inom en generation.
Strategin anger mål, inriktning och prioriteringar för samhällets insatser inom ANDT-området
under åren 2016-2020 och innefattar bl.a. tillgänglighetsbegränsning, tillsyn, uppmärksamma
ohälsa samt lokalt förebyggande verksamheter. Genom strategin skapas långsiktighet,
samverkan mellan aktörer i samhället och det gemensamma ansvaret betonas.

Nationellt mål
Det övergripande nationella målet är: ”Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med
minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat
tobaksbruk.”
Målet innebär:
- att tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska
- att antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller
debuterar tidigt med alkohol ska minska successivt
- att antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk
eller beroende av alkohol, narkotika dopningsmedel eller tobak ska minska successivt
- att kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina
förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet
- att antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget
eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska
- att en folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.

Regionalt mål och syfte
Regionalt mål och syfte är att utveckla Jämtlands län till en attraktiv, trygg och trivsam
region; med Sveriges lägsta brottslighet och störst upplevda trygghet.
Länsgemensamt namn för det förebyggande ANDT arbetet är Mobilisering mot droger. En
Regional strategi för Jämtlands län 2015 - 2020 finns som ett stöd för att utveckla ett
systematiskt arbete och utveckla samverkan mellan aktörer i det förebyggande ANDT arbetet.
Strategin ska vara ett stöd för länets kommuner och organisationer.
Syftet är att förverkliga målen i den nationella ANDT-strategin och verka för en god och
jämlik hälsa, att bidra till att minska användandet av alkohol, narkotika, doping och tobak i
regionen, att ytterligare utveckla samarbetet mellan organisationer och professionella inom
området samt att vara ett underlag för uppföljning av det regionala arbetet.

Kommunala mål
-

förare i trafiken ska inte vara alkohol eller drogpåverkade
nolltolerans mot narkotika i hela samhället
dopningsförebyggande arbete inom motionsidrotten
minska det skadliga alkoholbruket samt skjuta upp debutåldern bland unga
alla skolgårdar och fritidsgårdar ska vara drog och tobaksfria
se till att åldersgräns på tobaksvaror efterlevs
erbjuda föräldrastöd under hela uppväxten
erbjuda barn och ungdomar som växer upp i missbruk ett ändamålsenligt stöd i hela
kommunen
- sträva mot fler drogfria miljöer och evenemang
- utbilda restaurangpersonal i Ansvarfull alkoholservering
- jobba för att nå målen inom Tobacco Endgame – rökfritt Sverige - 2025

Genomförande
Samtliga nämnder och förvaltningar har ett gemensamt ansvar för det drogförebyggande
arbetet. Kommunen ska också verka för ett brett samarbete med samtliga berörda parter i
Härjedalens kommun och i länet.
Kommunen har en Alkohol och drogsamordnare anställd som varje år upprätthåller
genomförandeplaner som kan presenteras i Kommunstyrelsen. Genomförandeplanerna ska
innehålla aktiviteter och ansvariga för dessa, tidsplan för varje aktivitet och eventuell
finansiering. Dessa ska följa de kommunala målområdena samt genomsyras både av den
nationella strategin samt den regionala ANDT-strategin med handlingsplan 2015 – 2020.

Uppföljning och utvärdering
Genomförandeplanerna följs upp och utvärderas årligen vid presentation i kommunstyrelsen
och i Folkhälso- och trygghetsrådet.
Utvärderingen ska vara genomförd under februari- mars månad för innevarande år. Ansvarig
för detta är kommunens Alkohol och drogsamordnare.

