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Policy  

för  

alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksarbete 
(ANDT) i Sollentuna kommun  

Antagen av fullmäktige 2013-05-29, § 63, Dnr 2013/0006 KS 009  

 

Inledning 

Det är viktigt att främja en hälsosam livsstil bland alla, särskilt när det gäller 

barn och ungdomar. 

ANDT-arbetet fokuserar på alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak, 

som alla är medel med sinnesförändrande och/eller beroendeskapande 

egenskaper. Kommunens ansvar utifrån socialtjänstlagen och de reella, 

lokala behoven anger inriktningen på vilka ytterligare berusningsmedel som 

eventuellt ska inkluderas i arbetet. 

Grundläggande i ANDT-arbetet är att identifiera och försöka motverka de 

riskfaktorer som ger upphov till problem och att främja de skydds- och 

friskfaktorer som förhindrar att problem uppstår eller begränsar dem. 

Vision 

Alla barn och ungdomar i Sollentuna har en trygg uppväxt i miljöer fria från 

ANDT. 

Sollentuna kommun är en narkotika- och dopningsfri kommun. 

Inriktning 

Ett framgångsrikt drogförebyggande arbete förutsätter både insatser för att 

minska tillgängligheten och för att minska efterfrågan. 

Ur ett tidigt förebyggande perspektiv är barn och ungdomar, unga vuxna 

och föräldrar särskilt prioriterade. Föräldrarna är de viktigaste personerna 

för sina barn och ungdomar och ska vid behov erbjudas möjligheter till att 

stärka sin kraft och handlingsberedskap. 

Sollentuna kommuns alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksarbete 

innebär: 

 Samverkan mellan hälsofrämjande, förebyggande, 

brottsbekämpande, behandlande och rehabiliterande verksamheter 

samt med idéburna organisationer, föreningsliv och näringsliv 

 Upptäckt av missbruk i ett tidigt skede 

 Vård av god kvalitet 
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Arbetet riktas in på tre huvudområden: 

 Förebyggande arbete 

 Tidiga insatser 

 Vård och behandling 

Framgångsfaktorer 

• Gemensam grundsyn/värdegrund 

• Gemensamma mål och fungerande samverkan 

• Långsiktighet och en hållbar struktur 

• Helhetssyn 

Nämndernas ansvar 

Socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden, utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt 

brottsförebyggande rådet har ett särskilt ansvar för kommunens ANDT-

arbete. Respektive nämnd ska ta hänsyn till detta i sina 

verksamhetsplaneringar. Berörda nämnder och brottförebyggande rådet ska 

delta i planering och uppföljning. 

Socialnämndens ansvar 

Socialnämnden har ett särskilt uppdrag att samordna det förebyggande 

arbetet och har också ansvaret i frågor om vård och behandling vid 

missbruk. 

Uppföljning 

Minst en gång per mandatperiod ska socialnämnden, inom ramen för 

kommunens kvalitetssystem, utifrån denna policy lämna en redovisning till 

fullmäktige. 

Plan 

Policyn ska i samarbete med berörda nämnder konkretiseras av 

socialnämnden i en plan, som antas av respektive berörd nämnd avseende 

den egna nämndens ansvarsområde. Respektive nämnd följer upp sin del i 

planen. 

 


