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Programmets syfte 

Detta program anger vilka värderingar och grunder som ska styra Kumla 
kommuns arbete inom ANDTSL-området (ANDTSL – Alkohol, Narkotika, 
Dopning, Tobak, Spel (om pengar) och Läkemedel). Kumla kommun ska i sitt 
arbete inom ANDTSL området följa de övergripande nationella målen för alkohol-
narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. Kumla kommun har valt att också 
fokusera på spel- (spel om pengar) och läkemedelsmissbruk.  

Programmet tydliggör den politiska viljeinriktningen för att komma till rätta med 
de problem som bruk och missbruk inom ANDTSL- området orsakar både individ 
och samhälle. 

Alla medborgare i Kumla kommun omfattas av detta program. Barn, ungdomar, 
unga vuxna och föräldrar är särskilt prioriterade grupper i ANDTSL-arbetet.  

Bakgrund 

Olika former av missbruk kostar samhället stora summor pengar och därtill 
mänskligt lidande för de som missbrukar samt för deras anhöriga. En tidig 
alkohol- och/eller tobaksdebut är en riskfaktor för barn och ungdomar. 
Ansamling av riskfaktorer kan leda till utanförskap och stort lidande för den 
enskilde som i sin tur leder till stora kostnader för kommunen. Bruk/missbruk av 
ANDTSL är en riskfaktor för ohälsa. Vissa läkemedel är livsnödvändiga medan 
vissa läkemedel utgör en viss risk. ANDTSL-relaterade problem svarar för en stor 
del av sjukdomsrelaterade, sociala och ekonomiska kostnader för samhället. 
Kommunen ska arbeta främjande, förebyggande och stödjande/behandlande för 
att bidra till en positiv utveckling för medborgaren och för att förhindra 
uppkomst av ANDTSL-relaterade problem.  

För att uppnå en god folkhälsa är det viktigt att tillgång till och konsumtion/ 
missbruk av ANDTSL minskar. Kunskaperna om vilka förebyggande åtgärder som 
fungerar gällande ANDTSL relaterade problem ökar stadigt. Viktigt är att arbeta 
både med att stärka skyddsfaktorer och motverka riskfaktorer. 

Kumla kommun ska vara fri från alla former av ANDTSL-missbruk. Kommunen 
ska vara tobaks-, narkotika- och dopningsfri. Konsumtion av alkohol ska endast 
förekomma bland den vuxna befolkningen och inte medföra medicinska eller 
sociala skadeverkningar. Spel- och läkemedelsmissbruk ska i största möjliga mån 
förhindras och ungdomar ska inte alls ges möjlighet till detta. Inom den vuxna 
befolkningen ska spel- och läkemedelsbruk inte medföra medicinska eller sociala 
skadeverkningar. 

Läkemedel  

Sedan den 1 juli 2013 föreligger det en skyldighet för landsting och kommuner 
att ingå gemensamma överenskommelser om samarbete i fråga om personer som 
missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, 
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eller dopningsmedel. Detta regleras i socialtjänstlagen(2001:453) och hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30). Se även regeringens proposition ”God kvalitet och 
ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården” (2012/13:77). Om 
läkemedelsmissbruk finns i Läkemedelslagen 2015:315. 

Spel om pengar 

Nya bestämmelser om spelmissbruk trädde i kraft 2018. Kommunernas och 
hälso- och sjukvårdens ansvar vid spelmissbruk om pengar har förtydligats i 
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen från och med den 1 januari 2018. 
Lagändringen innebär en förstärkning av barns rättigheter. 
Överenskommelserna om samarbete mellan kommunerna och landstingen ska 
även omfatta spel om pengar. Kommunerna ska aktivt motverka att unga spelar 
om pengar. Om ett barn bor med en vuxen som har spelproblem ska hälso- och 
sjukvården alltid beakta barnets behov av information, råd och stöd.  

Illegal försäljning 

I Sverige har endast Systembolaget tillstånd att sälja alkoholdrycker med en 
styrka över 3.5 % alkohol och endast till personer över 20 år. För servering av 
starköl, alkoläsk, cider, vin och sprit krävs särskilt tillstånd. All annan försäljning 
av nämnda alkoholdrycker är illegal, liksom försäljning av alkohol till personer 
under 18 år. 

Tobak och e-cigaretter (elektroniska cigaretter) får endast säljas till personer 
som är fyllda 18 år. All annan försäljning av tobaksvaror är illegal.  Lagen 
(2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare trädde i kraft den 
1 juli 2017. 

Näthandel 

Den narkotika som inhandlas via nätet distribueras vanligen som postförskott. 
Det innebär att postutlämningsställen kan bli förvaringsställen för narkotika-
handel. Den utformning som postlagen (SFS 2010:1045) har i dag innebär 
begränsade möjligheter för dem som bedriver postverksamhet att tillsammans 
med tull, polis och åklagare arbeta för att nå det narkotikafria samhälle som 
riksdagen antagit som mål i En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- 
och tobakspolitiken 2016–2020. 

Kommunens ansvar 

Kommunen har ett ansvar för det ANDTSL-förebyggande arbetet på lokal nivå 
genom alkohollagen SFS 2010:1622, tobakslagen SFS1993:581 och lagen 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Alkohollagen lägger ett 
huvudansvar på kommunen vid tillståndsgivning för servering av alkoholdrycker 
och tillsyn av serveringsställen samt försäljningsställen av öl. Denna 
myndighetsutövning ska vara tydlig och av riktlinjerna ska klart framgå vilka 
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sanktioner som följer på överträdelse av bestämmelserna. Tobakslagen och lagen 
om e-cigaretter ålägger kommunen ett tillsynsansvar över tobaksförsäljningen 
och ett ansvar för att vissa lokaler är rökfria. Enligt läkemedelslagen SFS 
2015:315 är det Läkemedelsverket som är tillsynsmyndighet och har tillsyn över 
efterlevnaden av bl.a. läkemedelslagen.  Vissa receptfria läkemedel får säljas på 
andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek  från den 1 november 2009. 
Kommunen har enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria 
läkemedel ansvaret för kontrollen av att regelverket efterlevs och 
Läkemedelsverket har fått rollen som övergripande tillsynsmyndighet. 

Politiskt krav på metoder 

För att Kumla kommun ska uppnå sina mål avseende det ANDTSL-förebyggande 
arbetet ska aktörerna använda metoder som i första hand är evidensbaserade. I 
övrigt kan erfarenhets- och/eller kunskapsgrundande metoder användas om de 
innefattar nyckelbegrepp som samordning, systematik, långsiktighet och 
kvalitetssäkring i form av uppföljning/utvärdering. 

Politiskt krav på uppföljning 

Varje förvaltning har ett politiskt uppdrag att arbeta för att nå målen i ANDTSL-
programmet. Som en del i uppföljningsarbetet ska en handlingsplan upprättas 
och genomföras av varje förvaltning. Handlingsplanen ska redovisas årligen för 
respektive nämnd och vid behov revideras. Handlingsplanen som upprättas ska 
innehålla mål, aktiviteter och indikatorer kopplade till detta program. 

ANDTSL-programmet ska revideras i samband med att det kommer en ny 
nationell strategi för ANDT-politiken och antas av kommunfullmäktige. 

Samverkan 

Ett framgångsrikt ANDTSL-förebyggande arbete bygger på att man driver det 
över sektorsgränser, engagerar flera aktörer och anpassar det efter lokala 
förhållanden. Det är också viktigt med politisk förankring och att det 
förebyggande ANDTSL arbetet integreras i den ordinarie verksamheten.  

För att nå framgång och målen i ANDTSL-programmet krävs en väl fungerande 
samverkan med en rad viktiga aktörer som Region Örebro län, Länsstyrelsen i 
Örebro län, Polismyndigheten, näringsliv, idéburna organisationer med flera. Det 
krävs också samverkan över förvaltningsgränserna i kommunen.  

Föreningslivet och idéburna organisationer har en lång tradition och kunskap om 
att arbeta förebyggande och främjande. Deras engagemang och kunnande är en 
stor och viktig resurs. Det är mycket viktigt att den samverkan som finns idag 
fortsätter och utvecklas vidare. 

Den formaliserade samverkan med Polismyndigheten och hälso- och sjukvården 
behöver utvecklas ytterligare. Idag finns samverkansavtal och medborgarlöften 
mellan Polismyndigheten och kommunen med kontinuerliga uppföljningar.  
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Viktiga arenor och områden i ANDTSL- arbetet 

Fritid 

Fritiden är en viktig del av barn och ungdomars liv. Miljön ska givetvis vara 
ANDTSL-fri och verksamheterna som erbjuds ska vara strukturerad och ledd av 
personer som är goda förebilder. Föreningar med ungdomsinriktning ska ha en 
policy som motverkar bruket av ANDTSL. 

Föräldraskapsstöd 

Ett framgångsrikt föräldraskapsstöd ökar förutsättningarna för att en allt större 
andel av våra barn och ungdomar inte har ett normbrytande beteende.  Familje-
centralen har som målsättning att stärka rollen i föräldraskapet genom att skapa 
möjligheter till nätverksgrupper, föräldrautbildning samt erbjuda riktade in-
satser till familjer i behov av särskilt stöd. 

Restauranger och tillsyn  

Att tillämpa metoder som ökar kunskapen om alkohollagen och alkoholens 
skadeverkningar inom restaurangbranschen främjar samverkan mellan 
restaurangerna och tillsynsverksamheterna. Detta kan ske t.ex. genom utbildning 
med metoden ”Ansvarsfull alkoholservering”. Därmed ökar kvaliteten i tillsynen, 
vilket ger effekter på berusningsdrickandet och därmed också på det 
alkoholrelaterade våldet.  

Skolans förebyggande arbete 

Skolans arbete med att främja elevernas hälsa och att förebygga riskfyllda 
situationer och utanförskap baseras på fyra hörnstenar; goda relationer mellan 
skolan och föräldrar, god pedagogik i klassrummet, elevhälsan samt möjlighet för 
eleverna att utveckla färdigheter på fritiden. Skolan ska också bedriva ett 
ANDTSL-förebyggande arbete. Att trivas och fungera bra i skolan är en skydds-
faktor mot att utveckla problem och missbruk. 

Socialförvaltningen 

ANDTSL arbetet i Kumla kommun är ett förvaltningsövergripande samarbete. 
Kommunens mål är att kunna erbjuda invånare snabba insatser som står i 
proportion till risken i problematiken. Socialförvaltningen har ett uppdrag, 
genom fältgruppen, att arbeta med uppsökande verksamhet, för att etablera 
relation med ungdomar. Ett extra fokus är medborgare under 18 år som befinner 
sig i riskzonen för att utveckla missbruk. Kumla kommun ska kunna erbjuda stöd 
till ungdomar och deras familjer inom 14 dagar. 
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Kumla kommun ska erbjuda tidiga behandlingsinsatser för ungdom och vuxna 
som har eller har haft ett missbruk. Samtliga behandlingsinsatser utformas i 
samförstånd och utifrån den specifika individens behov. 

Mål för ANDTSL 

Programmet utgår från de nationella målen i regeringens samlade strategi för 
alkohol-, narkotika, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020 (Skr. 2015/16:86). 
Det övergripande målet lyder; Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med 
minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett 
minskat tobaksbruk.  

Regeringen har som mål att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 
generation. Flera faktorer som kraftigt bidrar till hälsoklyftorna finns inom 
ANDTSL-området. Det är därför strategiskt viktigt med förebyggande arbete 
inom detta område. För att uppnå regeringens ambition kring jämlikhet i hälsa 
måste både jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet tydliggöras och genomsyra 
ANDTSL-arbetet. Det övergripande nationella målet har brutits ned till sex 
långsiktiga mål som anger inriktningen för arbetet. Dessa mål har ingen tidsgräns 
och är ständigt aktuella. Utifrån den nationella strategin har en länsstrategi tagits 
fram för åren 2017-2021 och är en överenskommelse mellan Länsstyrelsen i 
Örebro län,  Region Örebro län, polisområde Örebro län och Örebro universitet. 
Länets mål följer de nationella målen och har prioriterade insatsmål.  

Kumla kommuns mål för ANDTSL utgår från de nationella målen, med tillägg 
kring spel om pengar samt läkemedelsmissbruk. Under varje mål finns det en text 
som kopplar målet till ANDTSL-arbete på lokal nivå. Vidare är det sjätte 
nationella målet som handlar om det internationella arbetet borttaget.  

1. Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak, spel om 

pengar och läkemedel ska minska 

Begränsad tillgång och tillgänglighet till ANDTSL är den mest effektiva åtgärden 
för att minska dess skadeverkningar och missbruk. Begränsad tillgänglighet har 
också stor betydelse för att skjuta upp debutåldern. Kommunen kan påverka 
tillgänglighet av tobak och alkohol bland annat via tillsynsansvaret samt ett 
effektivt arbete med tillstånd.  Samverkan mellan olika aktörer i lokalsamhället i 
kombination med tillgänglighetsbegränsade insatser kan minska konsumtionen 
av alkohol hos unga. En viktig del är också att samverkan med det 
brottsförebyggande arbetet ska utvecklas. 

2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopnings-

medel, tobak, missbruk av läkemedel och spel om pengar eller 

debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska 

Insatser för att förhindra att någon börjar använda narkotika, dopningsmedel, 
tobak och missbruka läkemedel, börjar spela om pengar eller debuterar tidigt 
med alkohol, ska ha hög prioritet. Möjligheterna att förändra beteenden och 
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normer ökar om insatserna sker på flera olika områden vilket kräver samverkan. 
Föräldrar, skola, fritidssektor, socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis, idéburna 
organisationer samt näringsliv spelar alla viktiga roller i det förebyggande 
arbetet. Tydliga normer och värderingar med en restriktiv hållning bland 
föräldrar och andra vuxna förebilder har stor betydelse för barns inställning och 
framtida vanor. Flera av kommunens verksamheter har stora möjligheter att 
arbeta med föräldrars, barns och ungas attityder och förhållningssätt till 
ANDTSL. Kommunens skol- och fritidsverksamhet ska vara hälsofrämjande och 
utgöra en skyddsfaktor för alla barn och unga. Elevhälsa och socialtjänst ska 
arbeta med tidiga samordnade insatser för barn och unga som lever i svåra 
situationer eller utsätter sig för risker. 

3. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar 

skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, 

dopningsmedel, tobak, spel om pengar och läkemedel ska 

successivt minska. 

Genom tidigt upptäckt och stöd för att förändra skadliga och riskabla levnads-
vanor kan kommunen bidra till att förhindra att individer, familjer och andra 
närstående skadas. Kommunens verksamheter, särskilt de som riktar sig till barn 
och unga, ska ha tydliga rutiner och god samverkan för att fånga upp unga som 
riskerar att hamna i beroende. 

4. 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 

Kommunens socialtjänst ansvarar för missbruks- och beroendevården. Personer 
med ett risk- eller missbruk ska bemötas med respekt, individens och familjens 
behov ska stå i centrum för bästa vårdresultat. Rätt hjälp ska erbjudas vid rätt 
tillfälle. Kommunens och övriga aktörers insatser mot missbruk behöver sam-
ordnas då god samverkan krävs för att ge effektivt stöd och hjälp till individer 
och anhöriga. I de fall barn är berörda är det också viktigt att barnet ges möjlig-
het till inflytande i enlighet med barnkonventionen. Socialtjänstens insatser ska 
grunda sig på evidensbaserade metoder. 

5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som skadas 

och/eller dör på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, 

narkotika, dopningsmedel, tobak, spel om pengar och läkemedel 

ska minska 

Skadligt bruk och missbruk av ANDTSL bidrar till skador och dödlighet. Unga är 
en särskilt drabbad grupp. Det finns ett samband mellan användandets 
omfattning och förekomsten av till exempel våld i offentliga miljöer, våld i 
familjen samt olyckor. Kommunen kan erbjuda stöd och hjälp till den som 
drabbats av våld eller skador orsakade av ANDTSL-problematik. Kommunen kan 
också nå många unga när det gäller attityder kring alkohol eller narkotika i 
trafiken. 
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Genom tidig upptäckt och tidigt stöd för att förändra skadliga och riskabla 
levnadsvanor kan kommunen bidra till att förhindra att individer, familjer och 
andra närstående skadas. Kommunens verksamheter, särskilt de som riktar sig 
till barn och unga, ska ha tydliga rutiner och god samverkan för att fånga upp 
unga som riskerar att hamna i beroende. 

 


