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1 Inledning 

Denna policy tydliggör kommunens förhållningssätt kring det drogförebyggande arbetet för 
perioden 2016-2020 och lägger en strategisk grund för det fortsatta arbetet. Dokumentet är ett 
komplement till Folkhälsopolitiskt program 2015-2018 och Barn- och ungdomspolitiskt program 
2015-2018, vilka båda bygger på Vision Skövde 2025. Policyn gäller alla nämnder och den samlade 
förvaltningen. 

Den nationella strategin "En samlad strategi för alkohol, narkotika-, dopnings- och 
tobakspolitiken 2016-2020" utgör grunden för det lokala arbetet i Skövde. 

 

2 Vår målsättning 

Skövde kommuns målsättning för det drogförebyggande arbetet är: 

Skövdes livsmiljöer och boendemiljöer är trygga, hälsosamma och fria från narkotika och 
dopning. Skövde kommun ska arbeta för minskat tobaksbruk samt erbjuda tidiga insatser för 
att minska medicinska och sociala skador orsakade av alkohol. 

 

Skövde kommun ska vara ett föredöme för andra aktörer i samhället genom att företrädare för 
Skövde kommun har goda kunskaper och ser värdet av att arbeta förebyggande kring alkohol, 
narkotika, dopning och tobak. Arbetet ska, i största möjliga mån, utgå från kunskapsbaserade 
metoder och ta hänsyn till den sociala kontexten och till människors olika förutsättningar. 

En framgångsfaktor för ett lyckat förebyggande arbete är samverkan mellan olika aktörer i 
samhället. Skövdes drogförebyggande arbete ska därför ske tillsammans och i dialog inom och 
mellan kommunen/-er, myndigheter, lokala näringslivet och civila samhället. Skövde kommun 
har idag flera samverkansforum däribland brottsförebyggande rådet (BRÅ) och 
Näringslivsforum. 

Att våra invånare mår bra och har en god hälsa är viktigt både för individen och för samhället. 
En god hälsa ska gälla alla invånare oavsett ålder, kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller 
sexuell läggning. 

Därför ska kommunen: 

 arbeta för att ytterligare stärka samsyn och samverkan, både inom kommunen och med 
privata aktörer och civilsamhället. 

 erbjuda ett tidigt och samlat stöd till invånare som befinner sig i risk- eller missbruk 
samt till deras anhöriga. 
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 genom samverkan arbeta aktivt för att hindra spridningen av narkotika och 
dopningsmedel bland kommunens invånare 

 arbeta förebyggande för att barn och unga inte börjar använda narkotika och/eller 
dopningsmedel eller debuterar tidigt med tobak och alkohol. 

 

3 Uppföljning 

Utvecklingen av drogvanor och det drogförebyggande arbetet följs upp i folkhälsopolitiskt 
strategiunderlag som tas fram en gång per mandatperiod och rapporteras till 
kommunfullmäktige. Mätningar görs kontinuerligt för att följa utvecklingen av drogvanor i 
Skövde. 

 

Varje nämnd ansvarar för att konkretisera och vidareutveckla sin verksamhet utifrån policyns 
innehåll och att det hanteras inom ordinarie verksamhetsplanering. Respektive nämnd följer 
upp sin del i det drogförebyggande arbetet enligt ordinarie verksamhetsuppföljning. 


