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Drogpolitiskt
program
Borås Stad vill skapa goda förutsättningar för invånarna att göra hälsosamma val.
Ungdomar i Borås ska växa upp till trygga individer med en positiv livsstil, vilket
innebär att välja bort alkohol, tobak, narkotika och dopning.
Borås ska vara fritt från narkotika och dopning, med minskade skador orsakade av
alkohol och med ett minskat tobaksbruk.
Borås Stad är medlem i det internationella nätverket ECAD, European Cities
Against Drugs. Genom medlemskapet tar Borås ställning mot legalisering av narkotika och för en strikt narkotikapolitik.

Gemensamt förhållningssätt
Vi tar ansvar för det vi ser och vågar agera. Vi reagerar och vi bryr oss. De orden är
vägledande för vårt arbete.
Det förebyggande arbetet och den vård och behandling som erbjuds i Borås ska
bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Borås Stad ska samverka med andra
för att öka möjligheterna att nå målen. Genusperspektivet ska beaktas i allt arbete.
Alla vuxna har ansvar för tillgängligheten av alkohol, tobak, narkotika och dopning
för unga. Föräldrar, ungdomsledare och personal är viktiga förebilder och gränssättare. Genom ökad kunskap om alkohol och andra droger och deras konsekvenser
vill vi uppmuntra ett restriktivt förhållningssätt. Programmet ska ge vägledning i
arbetet.
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Arbete i tre målområden
Programmet bygger på tre långsiktiga nationella mål:
• Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska
• Antalet barn och unga som börjar använda narkotika eller dopningsmedel, eller
debuterar tidigt med alkohol eller tobak, ska successivt minska
• Personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd av god
kvalitet.
» Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska

Borås Stad ska satsa på att
- ha effektiv och samordnad tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen
- samverka med berörda myndigheter
- samordna ANDT-förebyggande (alkohol, narkotika, dopning och tobak) och
brottsförebyggande verksamhet.

» Antalet barn och unga som börjar använda narkotika eller dopningsmedel,

eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak, ska successivt minska
Borås Stad ska satsa på att
- minska tillgången till alkohol och tobak för ungdomar under 18 år
- uppmärksamma flickors och pojkars olika problematik
- öka insatserna för att skjuta upp alkoholdebuten och minska alkoholkonsumtionen
- skapa drogfria mötesplatser för ungdomar
- erbjuda barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning ändamålsenligt stöd
- öka kunskapen om droger hos föräldrar och hos personal som arbetar med
barn och unga
- inkludera det alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande arbetet
i ordinarie verksamhet.
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» Personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd

av god kvalitet
Borås Stad ska satsa på att
- ge personer med riskbruk, missbruk eller beroende kunskapsbaserad vård
och stöd
- tidigt upptäcka begynnande missbruk hos unga
- uppmärksamma kvinnors och mäns olika problematik
- öka det uppsökande arbetet
- nå fler i åldersgruppen 16 – 29 år
- öka deltagandet av anhöriga i vård- och behandlingsarbetet
- utbilda personalen.

Uppdrag till nämnderna
Nämnderna ska göra egna handlingsplaner utifrån Borås Stads program och plan.

Kommungemensam plan
Fritids- och folkhälsonämnden har samordningsansvaret för det drogpolitiska arbetet och ska göra en kommungemensam plan. Insatser i planen ska stödja nämnderna
i deras arbete och val av metoder.

Uppföljning
Fritids- och folkhälsonämnden ska årligen följa upp nämndernas arbete och lämna
redovisning till Kommunstyrelsen, samt senast 2016 föreslå Kommunfullmäktige ett
reviderat program.
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