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Ansvar Kommunstyrelsen 

Inledning 

Kommunfullmäktige har fastslagit som mål att alla medborgare i Värmdö ska ha rätt till goda 

och trygga livsvillkor som främjar självständighet och utveckling1. Inom ramen för målet är 

det strategiska arbetet med alkohol, narkotika, dopning och tobak centralt (ANDT-arbetet). 

Den här planen pekar ut målgrupper och områden som alla berör viktiga delar av ANDT-

arbetet i Värmdö kommun för tidsperioden 2020-2024. Områdena utgår från ett kommunalt 

perspektiv och baseras på Värmdös särskilda förutsättningar och ligger i linje med Värmdös 

pågående övergripande trygghetsarbete.  

De utpekade områdena tar sin utgångspunkt i den nationella ANDT-strategins fem långsiktiga 

mål samt strategins övergripande mål: 

”ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala 

skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk”.  

I kommunens plan återfinns områden där kommunen har ett större ansvar och möjlighet att 

påverka i förhållande till andra aktörer. Planen är därmed inte heltäckande och kan inte på 

egen hand bidra till att de nationella målen uppfylls. Likaså är ambitionen inte att omfatta allt 

ANDT-arbete som görs inom kommunen, utan snarare visa på de målgrupper och områden 

som ses som strategisk viktig för perioden 2020-2024.  

Planen disponeras med inledning, därefter en bakgrund som kort redogör för det nationella 

och regionala ANDT-arbetet och hur det kopplas samman med ANDT-arbete på kommunal 

nivå. Därefter presenteras ett förhållningssätt som fungerar som gemensam utgångspunkt för 

all kommunal verksamhet och är en förutsättning för ett lyckat arbete. Avslutningsvis 

preciseras de målgrupper och områden som anses särskilt viktiga för kommunens strategiska 

ANDT-arbete.  

Planen har utarbetats med representation från flera delar av den kommunala förvaltningen och 

gäller för perioden 2020-2024. 

1 Ett av kommunfullmäktiges antagna mål inom målområdet ”Värmdös medborgare och näringsliv – social hållbarhet” 2019-06-
05 § 164 
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ANDT-arbete nationellt och regionalt 
Regeringen är ytterst ansvarig för det nationella ANDT-arbetet och har sedan 2011 antagit 

strategier för alkohol-, narkotika,- dopnings,- och tobakspolitiken.  Den senaste strategin 

gäller för perioden 2016-2020 och består av sex långsiktiga mål.  

• Mål 1: Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska. 

• Mål 2: Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och 

tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.  

• Mål 3: Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, 

missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska 

successivt minska.  

• Mål 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.  

• Mål 5: 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.  

• Mål 6: En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och inter-nationellt. 

Folkhälsomyndigheten är samordnande myndighet och följer upp ANDT-arbetet på nationell 

nivå. Länsstyrelserna samordnar i sin tur arbetet på regional och lokal nivå genom att sprida 

information om ANDT-strategin och utbildande insatser riktat bland annat till kommuner. 

Kommuner och andra aktörer uppmuntras att anta egna lokala strategier eller motsvarande 

och det är till stor del här och genom länsstyrelsernas samordnande uppdrag som den statliga 

styrningen når kommunerna. Kommuner har dock stor handlingsfrihet att utifrån aktuell 

lagstiftning och lokal problembild besluta om inriktning vilka insatser som ska prioriteras. 

Ett gemensamt förhållningssätt 

Alla kommunala verksamheters arbete som på något sätt relaterar till ANDT-området utgår 

från artikel ett i FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Arbetet vilar på principerna om 

skyldighetsbärare och rättighetsbärare, vilka härrör från den allmänna deklarationen om de 

mänskliga rättigheterna.  

Artikel 1. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har 

utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda 

av gemenskap. 
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Värmdö kommun är skyldighetsbärare för alla invånare i kommunen och konkret handlar det 

om att den kommunala verksamheten ska präglas av delaktighet, icke-diskriminering, 

jämlikhet, inkludering, transparens och ansvar.  

Det är centralt att koppla samman det gemensamma förhållningssättet med det strategiska 

ANDT-arbetet då bland annat delaktighet lägger grunden för flera viktiga skyddsfaktorer hos 

den enskilda individen. Det finns ett tydligt samband mellan fördelningen av risk- och 

skyddsfaktorer2 och sannolikheten att en individ utvecklar problembeteenden, som ett ANDT-

bruk. Skyddsfaktorer finns på olika nivåer och utgörs till exempel av goda relationer till 

vuxna, en tilltro till samhället, känsla av delaktighet eller att slutföra grundskolan. 

Riskfaktorer kan å andra sidan handla om låg inlärningsförmåga, ANDT-bruk i familjen eller 

att bo i ett socioekonomiskt utsatt område. Skyddsfaktorer har en kompensations- eller 

bufferteffekt för grupper med fler riskfaktorer. Det betyder att samhället kan förebygga 

ANDT-problem genom insatser som syftar till att öka antalet skyddsfaktorer.  

Målgrupper och områden för ANDT-arbetet 2020-2024  

Här presenteras de målgrupper och områden som ska prioriteras för ett strategiskt och 

långsiktigt ANDT-arbete.  

1. Tillsyn enligt tobakslagen och alkohollagen  

Värmdö kommun ansvar för tillsynsverksamheten på kommunens försäljningsställen av 

folköl och tobak, serveringsställen som serverar alkohol och på kommunens skolgårdar. En 

väl fungerande tillsynsverksamhet ska bidra till att tobak och alkohol inte säljs till 

minderåriga personer samt att elever inte röker cigaretter på skolgårdarna.  

För en långsiktig tillsynsverksamhet ska inte bara den lagstyrda tillsynsverksamheten fortlöpa 

utan utbildningen Ansvarsfull alkoholservering3 årligen erbjudas kommunens krögare. 

Utbildningen syftar till att minska alkohol- och drogrelaterade skador och våld, samt att 

utveckla en restaurangkultur som motverkar överservering och servering till underåriga. I 

utbildningen ingår grundläggande kunskap om alkohollagen, alkoholens effekter, narkotika på 

krogen, bedömning av berusning och konflikthantering. Utbildningsinsatsen sker i samverkan 

med andra kommuner i närområdet. 

2. En trygg förskola för en trygg grund  

Förskolan på Värmdö arbetar aktivt för att främja demokratiska värderingar mellan såväl barn 

                                                 

 

2 Risk- och skyddsfaktorer är de faktorer som utgör en risk, eller skyddar människor från att utveckla ett problembeteende, som 
exempelvis narkotikamissbruk eller gängkriminalitet. Forskning visar att risk- och skyddsfaktorer i stort sett är desamma för 
ANT-bruk, kriminalitet och våld.  
3 En utbildning framtagen av Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem (STAD) 
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och barn, barn och personal, personal och föräldrar och personalen sinsemellan. Genom ett 

demokratiskt förhållningssätt stödjer förskolan det lilla barnet i sin grundläggande trygghet 

och uppbyggnaden av skyddsfaktorer, som goda relationer till andra viktiga vuxna. På 

Värmdö ska alla barn känna förtroende till vuxenvärlden genom att varje individ bemöts med 

respekt enligt barnkonventionen. För att detta ska möjliggöras krävs att förskolornas rektorer 

skapar strukturer för bland annat kollegialt utbyte, kompetensöverföring, reflektion, 

vägledning och diskussion.  

3. Fritid som skyddsfaktor 

Fritidsledarna från Ung i Värmdö träffar ungdomar regelbundet på kommunens öppna 

mötesplatser. I mötet arbetar fritidsledarna hälsofrämjande och stödjer ungdomar att finna och 

tillvarata deras fulla potential. Alla ungdomar ska ges möjlighet till en meningsfull fritid som 

kan bidra till en känsla av sammanhang. En fritid som utvecklar intressen är en stark 

skyddsfaktor för ungas framtida eventuella riskbeteenden. Genom att som kommun erbjuda 

en bredd av olika organiserade aktiviteter, vara lyhörda och öppna för samverkan med 

föreningslivet eller andra delar av den kommunala förvaltningen ska fler ungdomar få 

möjlighet att ta del av en meningsfull fritid.   

4. Vårdnadshavare eller andra vuxna i barns och ungas närhet  

Vårdnadshavare och andra vuxna i barn och ungas närhet4 är en målgrupp som prioriteras 

högt i Värmdös förebyggande ANDT-arbete. Skolor och socialtjänst arbetar bland annat aktivt 

med olika riktade informationsinsatser. I Värmdö ska alla vårdnadshavare ha tillgång till 

samma grundläggande kunskap om ANDT och betydelsen av vårdnadshavare som 

skyddsfaktor. Kunskapsspridningen kan anpassas från skola till skola men bör som ett 

minimum vara ett återkommande tema på skolornas föräldramöten. Vårdnadshavares närvaro 

på föräldramöten varierar och generellt sett brukar närvaron vara högre desto längre ned i 

åldrarna hos eleverna. Av den anledningen bör informationen börja spridas runt årskurs fem.  

5. Jämlik och kvalitetssäkrad elevhälsa 

På alla skolor finns personal som arbetar med elevhälsan. Elevhälsoarbetet ingår liksom 

skolans övriga verksamhet i det systematiska kvalitetsarbetet, som rektorerna ansvarar över. 

Under perioden som denna plan sträcker sig ska Värmdö kommun arbeta för ett 

kommunövergripande förhållningssätt inom elevhälsan som stärker ANDT- arbetet. 

Kommungemensamma rutiner för detta ska arbetas fram.  

 

                                                 

 

4 Refereras till som vårdnadshavare 
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6. ANDT som en del av undervisningen 
Enligt grundskolans läroplan ska undervisningen integrera olika ämnesövergripande 

kunskapsområden, bland annat riskerna med tobak, alkohol och andra droger. Lärare har stor 

frihet att forma undervisningen utifrån läroplanen och det finns olika möjligheter att integrera 

ANDT-området i undervisningen. Rektorer och lärare har ansvar för, och i uppdrag att 

säkerställa att läroplanen efterlevs och att alla barn och unga ges adekvat och anpassad 

undervisning inom området. 

7. Likvärdig upptäckt av barn och unga med riskbeteende eller i riskmiljö 

På Värmdö liksom på alla andra platser i landet finns barn och unga med problembeteenden 

eller som befinner sig i en riskmiljö. Dessa barn och ungdomar måste få tillgång till adekvat 

stöd så att problembeteendet kan brytas. Lärare, förskolepersonal, fritidspedagoger och andra 

vuxna som arbetar med barn och unga behöver ha kompetens att upptäcka barn och unga i 

riskzon samt kompetens att agera för barnet eller ungdomens bästa. I många fall är en 

orosanmälan till socialtjänsten avgörande för barnet eller ungdomen ska adekvat stöd. För att 

personal inom förskola, fritidsverksamhet, skola och övrig kommunal verksamhet ska känna 

sig trygga med att agera på barn och ungas tidiga tecken krävs rutiner och stöd för hur 

orosanmälningar ska hanteras, bemötas och bedömas.  

8. Samverkan kring individer med riskfyllt beteende 
Idag når skola och socialtjänst ut med olika informationsinsatser till majoriteten av 

kommunens elever och föräldrar genom undervisning, föräldramöten och olika föreläsningar. 

Det finns dock en mindre grupp ungdomar med mer riskfyllt beteende som är svåra att nå. 

Ungdomarna behöver stöd och hjälp och för att stödja gruppen krävs andra arbetssätt. Med 

tvärsektoriell samverkan mellan skola, socialtjänst, fritid och polis kan pusslet läggas kring 

gruppens situation och särskilda behov.  De insatser som ger bäst stöd bygger också ofta på 

samverkan mellan flera verksamheter.  För att möjliggöra detta behövs regelbundna 

samverkansforum med representation från de delar av den kommunala verksamheten som 

ungdomarna kommer i kontakt med. Samverkansforumet behöver ha god kunskap och 

förståelse om de olika verksamheternas uppdrag för att på bästa sätt kunna samverka och dra 

nytta av varandra.  

9. Unga vuxna i behov av hjälp och stöd 

Kommuner tappar ofta den naturliga kontaktytan med unga miss- och/eller riskbrukare i 

samband med att de går ut gymnasiet och/eller fyller 18 år. De som påbörjat ett skadligt bruk 

kan till en början hantera och finansiera bruket på egen hand. Vanligtvis får kommunerna 

återigen kontakt med målgruppen när missbruket lett till allvarligare konsekvenser. Genom att 
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finna vägar att fånga upp denna grupp utanför de traditionella kommunala kontaktytorna finns 

en möjlighet att korta vägen från utanförskap till etablering i arbets- och samhällsliv för 

gruppen unga vuxna. I arbetet med att identifiera gruppen är anhöriga viktiga, då de ofta är 

anledningen till att den enskilde tillslut söker hjälp. För att stötta anhöriga kan informationen 

på kommunens hemsida förbättras. Ett annat sätt att på ett tidigt stadium identifiera och 

komma i kontakt med unga missbrukare är genom ökad samverkan med Polisen som oftare 

kommer i kontakt med målgruppen.  

10.  Beroendemottagning öppen för alla 
Kommunens beroendemottagning för vuxna och Mini Maria är öppna för alla med behov5. 

Det innebär att både unga och vuxna kan söka hjälp för sitt bruk eller beroende utan ett 

biståndsbeslut. En öppen beroendemottagning är grundläggande för en tillgänglig och jämlik 

missbruksvård. För att fler med behov ska få del av den öppna missbruksvården bör 

informationen spridas till viktiga samverkanspartners som kan tänkas komma i kontakt med 

såväl unga som vuxna med behov. Informationsspridningen bör anpassas med lättillgänglig 

svenska och även finnas på flera språk.  

11.  Samverkan med Region Stockholm gällande personer med missbruk eller 

beroende 

Värmdö kommun har tillsammans med länets övriga kommuner ingått en överenskommelse 

med Region Stockholm om samverkan kring personer med missbruk och beroende. 

Överenskommelsen är bred och består av en rad åtgärder som alla syftar till att bidra till ett 

sammanhållet stöd enligt kommunernas och regionens gemensamma ansvar för personer med 

missbruk eller beroende. Överenskommelsen pekar ut särskilt prioriterade målgrupper, som 

äldre, unga vuxna, föräldrar och gravida med missbruk. För att överenskommelsen ska kunna 

implementeras krävs bland annat strukturer för samverkan med Region Stockholm, att 

brukarmedverkan utvecklas och att samverkanrutiner inom kommunen finns och fungerar 

ändamålsenligt.  

Uppföljning 
De i planen framlyfta områdena följs upp vartannat år under planens giltighetstid, 2020, 2022, 

2024. Uppföljningen ska till stor del bestå av resultat från drogvaneundersökningen 

Stockholmsenkäten6, som lanseras dessa år. Planens aktualitet och ändamålsenlighet följs upp 

i samband med årsredovisningen 2024. 

                                                 

 

5 Mini Maria vänder sig till ungdomar och vuxna upp till 25 år och beroendemottagningen till vuxna 
6 Stockholmsenkäten är en drogvaneundersökning som görs bland elever i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet bland 
merparten av länets kommuner 
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