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Bakgrund

Mål 1. Handlingsplaner

Hösten 2007 antogs ”Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål. En god och jämlik hälsa i Örebro län
2008-2011”. Där står att utgångspunkterna för det gemensamma folkhälsoarbetet är att:

• Kumla kommuns samtliga förvaltningar ska ansvara för att deras verksamheter har aktuella
och uppdaterade handlingsplaner för Alkohol, narkotika, doping och tobak området.
Detta gäller även riktlinjer för nyttjande av kommunägda lokaler, anläggningar och grönytor
• Samtliga verksamheter som får bidrag för ungdomsverksamhet från kommunen ska ha
handlingsplaner för ANDT-området
• Kommunen ska vara verksamheterna behjälpliga vid framtagande av ANDT- handlingsplaner

•
•
•
•

Samverka för en god samhällsutveckling
Angripa den ojämlika fördelningen av hälsa
Verka för en god hälsa hos barn och ungdom
Stärka det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet

Folkhälsoplanen bygger på Sveriges nationella folkhälsopolitik och dess elva målområden. Det alkoholoch drogförebyggande arbetet hör till största delen hemma under målområde elva, men har också
betydelse för flera andra mål som demokrati och inflytande, ekonomisk och social trygghet, trygga och
goda uppväxtvillkor, ökad hälsa i arbetslivet m fl. En god samverkan inom folkhälsoområdet främjar
arbetet inom alla målområden.
Vision: Kommunen ska vara fri från alla former av drogmissbruk. Kommunen ska vara tobaks-,
narkotika- och dopingfri. Konsumtion av alkohol ska endast förekomma bland den vuxna befolkningen
och ska inte medföra medicinska eller sociala skadeverkningar.

Kommunens ansvar
Kommunen har ett ansvar för det alkohol- och drogpolitiska arbetet på lokal nivå genom alkohollagen,
tobakslagen och arbetsmiljölagen. 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 sanktioner
som följer på överträdelse av bestämmelserna.
Tobakslagen ålägger kommunen ett tillsynsansvar över tobaksförsäljningen och vissa lokaler som ska
vara rökfria. I arbetsmiljölagen anges att arbetsgivaren är skyldig att vidta åtgärder mot alkohol och
droger på arbetsplatsen. Det är därför viktigt att kommunens arbetsplatser har ett tydligt och väl
förankrat alkohol- och drogförebyggande handlingsprogram.

Politiskt krav på metoder
För att Kumla kommun ska uppnå de mål som planen innehåller avseende det alkohol- och
drogförebyggande 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 det drogpolitiska programmet.
En handlingsplan ska upprättas, genomföras och redovisas för kommunstyrelsen årligen som en del
i uppföljningsarbetet.

Mål 2. Drogfria miljöer för barn och unga
• Samtliga barn- och ungdomsmiljöer ska vara drogfria (se definition)
• Kommunen ska aktivt stödja tillkomsten av alkoholfria miljöer
Kumla kommun har tidigare bland annat genom dokumenten ”Mål för arbete enligt FNs konvention om
barns rättigheter i Kumla kommun” och ”Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun”
markerat detta område som prioriterat.
Situationen för barn i familjer med missbruk är mycket riskfylld och utsatt. Dessa barn behöver ofta
konkret stöd i vardagen och löper dessutom fyra till fem gånger så stor risk att utveckla ett eget
missbruk. Även stödet till föräldrar i deras föräldraskap är viktigt ur folkhälsosynpunkt utifrån barnets
rätt till goda uppväxtförhållanden. Kommunen har ett stort ansvar att se och stötta dessa barn och
familjer. Det är också viktigt att erbjuda så många attraktiva drogfria miljöer som möjligt för att stärka
skyddsfaktorerna för barnen.

Mål 3. Tobak
• Andelen dagligrökare i kommunen ska till och med år 2011 minska till 8 %
• Andelen dagligsnusare i kommunen ska till och med 2011 minska till 8 %
• Kommunen har en nollvision avseende rökning och snusning bland underåriga
Tobak är den enskilt största hälsorisken i Sverige och en av de främsta orsakerna till skillnader i hälsa
mellan olika befolkningsgrupper. Tobaksrökning har också konstaterats vara det största enskilda
förebyggbara och behandlingsbara folkhälsoproblemet. Rökning kostar Kumla nästan 59 miljoner
kronor per år i produktionsbortfall, sjukvårdskostnader och sjukskrivningar (beräknat enligt siffror från
Örebro läns folkhälsoplan).

Kommunala data
Andelen dagligrökare bland kommunens vuxna befolkning var 16 % bland kvinnorna och 8 % bland
männen (2008). Andelen dagligsnusare bland kommunens vuxna befolkning var 2 % bland
kvinnorna och 18 % bland männen (2008).

Dagligrökare skolår 9

Mål 4. Alkohol
• Andelen med riskbruksklassad alkoholkonsumtion ska till och med år 2011 minska till 2 % bland
den vuxna befolkningen i kommunen.
• Kommunen har en nollvision avseende alla former av alkoholkonsumtion bland underåriga.
Riskfylld och skadlig alkoholkonsumtion medför betydande konsekvenser för folkhälsan och negativa
effekter på samhällets ekonomiska utveckling. Sättet att konsumera alkohol spelar roll för hälsan.
En hög alkoholkonsumtion under lång tid kan ge upphov till en rad sjukdomar och skador.
Berusningsdrickande ger i större utsträckning upphov till akuta problem såsom alkoholförgiftning,
olycksfall och våld.

Dagligsnusare skolår 9

Vart femte barn lever i hushåll där en vuxen har förhöjd konsumtion av alkohol, så kallat ”riskbruk”.
Barn till föräldrar med hög alkoholkonsumtion löper en ökad risk för egna problem. Den nationella
alkoholpolitiska handlingsplanens1 syfte är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens
medicinska och sociala skadeverkningar.

Kommunala data
Andelen med riskbruksklassad alkoholkonsumtion bland kommunens vuxna befolkning var 4 % bland
kvinnorna och 6 % bland männen (2008). (Statistik för riskbruk finns inte för elever i årskurs 7.)

Daglig rökare vuxna

Daglig snusare vuxna

Riskbrukskonsumenter skolår 9 Kumla

Riskkonsumtion vuxna

1 Fri från missbruk
Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, doping och tobakspolitiken 2009.

Druckit alkohol någon gång under vårterminen skolår 9

Använt narkotika någon gång skolår 9

Mål 5. Narkotika och dopingpreparat

Känner till någon som säljer narkotika skolår 9

• Kommunen har en nollvision avseende alla former av narkotika- och dopinganvändning bland
såväl den vuxna befolkningen i kommunen som de underåriga.
Det är känt från olika undersökningar2 att ungdomar och unga vuxna som prövat narkotika i regel
skiljer ut sig från andra ungdomar, t ex med avseende på skolk, otrivsel i skolan, lägre utbildningsnivå
etc. Sådana skillnader förstärks vid regelbunden konsumtion. Detta betyder att de som fortsätter
använda narkotika ofta skiljer ut sig med avseende på egenskaper som nämnts ovan, dels från dem
som prövat narkotika enstaka gånger, och i synnerhet från dem som aldrig prövat narkotika.
Från experthåll varnas det för att missbruk av muskeluppbyggande hormonpreparat inte bara är ett
problem för individen utan även för samhället. Missbruk av hormonpreparat är inte sällan kopplat till
missbruk av narkotika såväl som till annan kriminalitet. Mycket av användningen av hormonaktiva
preparat är kopplad till träning med avsikt att öka musklernas styrka och storlek, men hälsoriskerna
med preparaten är stora och skador på såväl kropp som psyke finns dokumenterade.

Kommunala data
Andelen dagligrökare bland kommunens vuxna befolkning var 16 % bland kvinnorna och 8 % bland
männen (2008). Andelen dagligsnusare bland kommunens vuxna befolkning var 2 % bland
kvinnorna och 18 % bland männen (2008).

2 Liv och hälsa, liv och hälsa ung mfl.

Har någon gång använt testosteron, anabola steroider eller
något annat tillväxthormon (som inte skrivits ut av läkare) skolår 9

Bakgrund
• Barn och ungdomar:

Används för åldersintervallet 0-18 år.

• Berusningsdrickande/riskfylld alkoholkonsumtion:

Allt berusningsdrickande innebär en medicinsk risk. Med berusningsdrickande menas mer än fyra
standardglas (ex 12 cl vin eller 4 cl sprit) vid ett och samma tillfälle för kvinnor och mer än fem
standardglas för män. Riskbruk är ett bruk av alkohol som är eller kan bli skadligt, men där beroende
inte föreligger. Ur medicinsk synpunkt bör kvinnor inte dricka mer än 1-11/2 standardglas och män inte
mer än 2 standardglas per dag, eller 9 respektive 14 standardglas per vecka.

• Droger:

Ämnen som genom sina kemiska egenskaper påverkar struktur och funktion hos människan.
Ämnena är sinnesförändrande och/eller beroendeframkallande. Inom begreppet droger ryms; tobak,
alkohol, narkotika, dopingpreparat, läkemedel som missbrukas, ångor eller gaser från kemiska
produkter som inandas i berusningssyfte (sniffning).

• Illegal försäljning:

I Sverige har endast Systembolaget tillstånd att sälja alkohol-drycker med en styrka över 3,5 % alkohol
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.

Viktiga arenor i det drogförebyggande arbetet;
Fritid

Fritiden är en viktig del av barn och ungdomars liv. Miljön ska givetvis vara drogfri och verksamheterna
som erbjuds ska vara strukturerad och ledd av personer som är goda förebilder. Föreningar med
ungdomsinriktning ska ha policyprogram för droger enligt beskriven definition.

Föräldrastöd

Bra föräldrastöd ökar förutsättningarna för att en allt större andel av våra barn och ungdomar inte
sysslar med normbrytande beteende.

Restauranger och tillsyn

Att tillämpa metoder som ökar kunskapen inom restaurangbranschen främjar samverkan mellan
restaurangerna och tillsynsverksamheterna. 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, möjlighet för eleverna att utveckla färdigheter på fritiden. Skolan ska också bedriva ett
alkohol- och drogförebyggande arbete. Att trivas och fungera bra i skolan är en
skyddsfaktor mot att utveckla problem och missbruk.

Tidiga insatser och insatser för barn och ungdomar

Idag finns en liten grupp ungdomar som dricker allt mer samtidigt som den allmänna trenden hos
ungdomar i 15-års ålder är att inte dricka alls. Barn i riskmiljöer såsom missbruk, misshandel och
psykisk sjukdom, löper stor risk att utveckla egna problem. Det är särskilt viktigt att se denna grupp och
erbjuda ett verksamt stöd. Till skillnad från generellt främjande/förebyggande insatser som riktar sig till
alla, avser tidiga insatser det som görs för en särskilt utsatt grupp/individ för att förhindra att ytterligare
skada uppstår.

Tillgänglighetsbegränsning

I Kumla ska tillgänglighetsbegränsande åtgärder prioriteras. Att minska förekomsten av narkotika,
dopingmedel, illegal alkohol och tobak samt att upprätthålla åldersgränser och verka för en ansvarsfull
alkoholservering är grundläggande för det alkohol- och drogförebyggande arbetet.

