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Vaxholms stads strategi för det drogförebyggande
arbetet 2015-2020
Staden vill genom strategin visa vikten av att samla alla goda krafter som
arbetar förebyggande i kommunen. Den skall vara vägledande för
föreningar, företag och organisationer inom Vaxholms geografiska gränser.
Vaxholms stads drogförebyggande arbete ska bedrivas hälsofrämjande och
fokusera på friskfaktorer. Strategin syftar även till att stötta arbetet med stadens
övergripande vision; att kommunen skall vara en attraktiv plats att leva och bo
på och ligger som grund inom fokusområdet Drogförebyggande arbete inom
Social hållbarhet.

Definitioner
-

En drog är en substans som verkar berusande/sinnesförändrande och
beroendeframkallande.

-

Hit räknas bland annat tobak, alkohol, narkotika, sniffningspreparat,
tändargas, dopningspreparat samt läkemedel som missbrukas.

-

Drogmissbruk är upprepad drogkonsumtion som inte är medicinskt
motiverad och som leder till funktionsnedsättning och/eller återkommande
sociala eller mellanmänskliga problem.
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Övergripande mål
Målet är att minska medicinska och sociala skadeverkningar orsakade av

konsumtionen av droger. För narkotika gäller nolltolerans och målet är ett
narkotikafritt Vaxholm.
Det drogförebyggande arbetet vänder sig till hela befolkningen. Alla
åldersgrupper omfattas, men stöd till barn, ungdomar och föräldrar är
särskilt prioriterat där ingen användning av droger bland barn och
ungdomar under 18 år är visionen.

Strategiska mål


Stöd till föräldrar ska erbjudas i det hälsofrämjande och
förebyggande arbetet



Erbjuda drogfria miljöer för våra ungdomar att vistas i



Verka för att tillgängligheten av tobak, alkohol och narkotika minskar



Skolan ska främja utvecklingen av en hälsosam livsstil och erbjuda
ett gott och tryggt skolklimat



Idrotts- och föreningsliv ska i ökad utsträckning och mer metodiskt
arbeta med olika värdegrunds frågor

Vaxholms stads målsättningar








Öka andelen barn och ungdomar som helt avstår från droger
Minska tobaksanvändningen
Motverka missbruk av alkohol
Nolltolerans för narkotika
Nej till dopning
Ansvarsfull försäljning, hantering och servering av alkohol och tobak
Minska andelen föräldrar som bjuder sina barn och ungdomar på
alkohol och tobak (droger)
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Vi når våra mål genom att:









Vi ska kartlägga, analysera och informera om drogvanorna i kommunen.
Vi ska stärka kompetensen i drogförebyggande arbete inom stadens egna
verksamheter.
Vi ska erbjuda barn och ungdomar en god skola och en attraktiv, aktiv fritid
fri från droger.
Vi ska stärka medborgarnas insikter och förmåga att motstå tobak, alkohol
och andra droger och vi ska ge barn, ungdomar och föräldrar stöd i dessa
frågor.
Vi ska genom information och tillsyn bidra till att handel, restauranger och
medborgare följer lagarna på alkohol- och tobaksområdet. Försäljning till
minderåriga, langning och annan illegal handel med droger ska motverkas i
samarbete med polisen.
Vi ska samarbeta med föräldrar, föreningar, landstinget, polisen och andra
myndigheter. Vi ska hjälpas åt att utveckla, samordna och genomföra ett
aktivt drogförebyggande arbete.

Uppföljning
Varje år planeras och genomförs aktiviteter i linje med strategin i
handlingsplan för social hållbarhet. Uppföljning och utvärdering sker varje
år genom inhämtad lokal och regional data baserad på hälso- och
drogvaneundersökningar. En större utvärdering och uppdatering av
strategin sker år 2020 i samband med att strategin för social hållbarhet
utvärderas.

Inom Vaxholm stads arbete med social hållbarhet
står medborgarnas trygghet och hälsa i centrum.

