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 Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden 
  
 
 
Remiss: Drogpolitiskt program för Uppsala kommun 
 
Förslag till beslut 
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta  
 
att som svar på remiss Drogpolitiskt program för Uppsala kommun till kommunstyrelsen 

avge upprättat förslag till yttrande.  
 
Sammanfattning 
Det drogpolitiska programmet ska tydliggöra och konkretisera Uppsala kommuns samlade 
vilja och inriktning gällande alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Programmet ska 
utgöra en grund för att bygga ett långsiktigt och hållbart systemmed övergripande och lång-
siktiga mål, prioriterade områden och indikatorer som gör det möjligt att följa utvecklingen 
samtidigt som det utgör ett underlag förutvärdering av insatser under programperioden. Pro-
grammet ska vara vägledande för samtliga nämnder, styrelser, förvaltningar, kommunägda 
bolag och verksamheter. Tidsperspektivet är 2013-2017. Barn och unga är en särskilt priorite-
rad grupp men målgruppen för programmet är alla som bor och/eller är anställda och/eller 
studerar i Uppsala kommun. Att bekämpa och förebygga tillgången på och bruket av narko-
tika och dopning är angeläget. Ur ett folkhälsoperspektiv är det vidare angeläget att begränsa 
användningen av alkohol och tobak i alla åldersgrupper. Programmet ska ges en tydlig kopp-
ling till kommunens folkhälsoarbete. Programmet ligger väl i linje med hur nämnden redan 
arbetar för att morverka användning av alkohol, narkotika, doping och tobak hos framför allt 
ungdom. 1,1 mnkr avsätts för råd och stöd riktat till gymnasieungdomar. Nämnden är villig 
att undersöka möjligheten att utöka informationen om ANDT-frågor inom ramen för vuxenut-
bildningen. Mål två bör formuleras om. Alkohol- och drogfria arbetsplatser ska vara en själv-
klarhet. Det är viktigt att alla arbetstagare, som är föremål för riksbruk eller missbruk ges den 
hjälp och stöd, som de behöver för att ta sig ur problemen. Programmet behöver förtydligas i 
vad som berör vilken part samt vad sammordnarfunktionen under socialnämnden för barn och 
unga ska ansvara för.  
 
Bakgrund 
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden har av kommunstyrelsen hemställts om yttrande 
över rubricerat ärende. Programmet har utarbetats av Socialnämnden för barn och unga.  
Förslag till yttrande har upprättats (bilaga). 
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Ärendet 
Det drogpolitiska programmet ska tydliggöra och konkretisera Uppsala kommuns samlade 
vilja och inriktning gällande alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Programmet ska 
utgöra en grund för att bygga ett långsiktigt och hållbart systemmed övergripande och lång-
siktiga mål, prioriterade områden och indikatorer som gör det möjligt att följa utvecklingen 
samtidigt som det utgör ett underlag förutvärdering av insatser under programperioden.  
 
Programmet ska vara vägledande för samtliga nämnder, styrelser, förvaltningar, kommunägda 
bolag och verksamheter. Tidsperspektivet är 2013-2017.  
 
Barn och unga är en särskilt prioriterad grupp men målgruppen för programmet är alla som 
bor och/eller är anställda och/eller studerar i Uppsala kommun. Som barn och unga räknas 
personer 0-18 år och som unga vuxna räknas personer 18-25 år. 
 
Ansvariga aktörer ska kontinuerligt följa utvecklingen av förekomst och användning av 
ANDT hos kommuninvånarna. Uppföljning ska ske av respektive nämnd eller bolag till soci-
alnämnden för barn och unga (SBN). SBN ska tillsammans med nämnden för hälsa, vård och 
omsorg årligen göra en samlad värdering.  
 
Som vision/övergripande mål föreslås: Uppsala kommun ska vara fri från narkotika och dop-
ning, med minskade skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Barn och 
unga ska ha en hälsosam livsstil fri från ANDT. 
 
Sex långsiktiga mål anges: 
- Tillgången på alkohol, narkotika, dopning och tobak ska minska. 
- Uppväxtmiljön för barn och unga ska vara fri från alkohol, narkotika, dopning och tobak. 
- Barn och unga ska inte använda alkohol, narkotika, dopning och tobak. 
- Antalet personer som utvecklar ett beroende eller risk- eller missbruk av alkohol, narkotika, 
dopning och tobak ska minska.  
- Personer med missbruk/beroende ska erbjudas och genomgå vård- och behandlingsinsatser 
för att uppnå drogfrihet.  
- Kommuninvånarnas medvetenhet on ANDT:s effekter och konsekvenser ska öka.  
 
För varje mål har prioriteringar tagits fram utifrån 14 utvecklingsområden. De prioriteringar 
som berör utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utifrån nämndens verksamhetsansvar och 
arbetsgivaransvar är kopplade till 1:a , 2:a, 3:e och 4:e målet.  
 
Mål 
-Tillgången på alkohol, narkotika, dopning och tobak ska minska. 
Prioritering 
-Kommuninvånarna ska ha tillgång till evenemang och offentliga miljöer som är fria från 
ANDT 
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Mål 
-Uppväxtmiljön för barn och unga ska vara fri från alkohol, narkotika, dopning och tobak. 
Prioritering 
-Verksamheter och evenemang som riktar sig till barn och unga och som kommunen helt eller 
delvis finansierar ska vara fria från ANDT. 
 
Mål 
-Barn och unga ska inte använda alkohol, narkotika, dopning och tobak. 
Prioritering 
-Tillgängligheten på ANDT ska minska. 
-Barn och ungas attityd till ANDT ska vara restriktiv. 
-Vuxna ska ha en restriktiv syn på barn och ungas användning av ANDT, särskilt fokus ska 
läggas på att minska langning. 
-Barn och ungas användning av ANDT ska upptäckas tidigt. 
Mål 
Antal personer som utvecklar ett beroende eller risk-eller missbruk av alkohol, narkotika, 
dopning och tobak ska minska. 
Prioritering  
-Risk eller missbruk ska upptäckas tidigt med särskilt fokus på unga vuxna, föräldrar till min-
deråriga och personer 65 år och äldre. 
-Stöd ska erbjudas till personer med riksbruk.  
 
 
I programmet nämns att det civila samhället är en viktig samarbetspartner. Samarbetet ska 
stärkas samt utvecklas i enligghet med den lokala överenskommelsen mellan föreningslivet 
och Uppsala kommun.  
 
En hel del av det som riktar sig till medborgare åvilar Socialnämnden för barn och unga ge-
nom samordnaren i ANDT-frågor att förverkliga. Bland annat gäller det kommunikationspla-
nen, som beskriver hur programmet ska kommuniceras till de identifierade målgrupperna när 
programmet är fastställt.  
 
Uppföljning av arbetet ska göras med hjälp av indikatorer. Övergripande indikatorer, som 
berör nämndens ansvarsområden är: 
-Barn och ungas debutålder med ANDT. 
-Andel barn och unga som berusningsdricker en gång i månaden eller oftare. 
-Andel barn och unga som uppger att de inte använder ANDT. 
 
Dessa indikatorer ska hämtas ur undersökningen Liv och Hälsa ung och uppföljningen före-
slås göras av SBN. Respektive nämnd och bolag föreslås ansvara för att ta fram indikatorer 
och aktiviteter för sitt eget arbete inom detta område.  
 
Synpunkter och påpekanden 
Gymnasieskolan har ett ANDT-uppdrag direkt riktat till sig genom skollag och läroplan.  
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I IVE 2013-2016 finns uppdraget att säkra att hälsoplan och drogförebyggande arbete finns på 
samtliga skolor. Nämnden har i sitt svar till kommunstyrelsen i samband med aprilbokslutet 
hänvisat till det drogpolitiska programmet.  
 
Nämnden avsätter 1,1 mnkr för råd och stöd riktat till gymnasieungdomar avseende alkohol- 
och narkotikaproblematik. 
 
Vuxenutbildning är inriktat på studier med enstaka kurser. Det finns inte på samma sätt som i 
gymnasieskolan möjlighet att avsätta tid för information eller arbete med frågor som inte di-
rekt kan knytas till en kurs. Det finns några inriktningar/kurser med anknytning till frågor i 
programmet. I Vård och bildnings sfi-undervisning Hälsospåret samt i Samhällsorientering 
ingår frågor om folkhälsa och friskvård.  
 
Inom projektet Athena, som riktar sig till kvinnor med invandrarbakgrund, som är långt ifrån 
arbetsmarknaden och som har olika former av hälsoproblem ingår studiecirklar i hälsa och 
friskvård.  
 
Hos de utbildningsanordnare där det finns elevråd är det lättare att nå elevgrupper inom  
vuxenundervisning. Nämnden föreslås undersöka möjligheten att utöka informationen i 
ANDT-frågor.  
 
Delar av mål 2 i drogpolitiskt program – uppväxtmiljön för barn och unga ska vara fri från 
alkohol, narkotika dopning och tobak – går längre än statens syn. Det är lagligt att både sälja, 
köpa och bruka alkohol och tobak. Målet bör därför formuleras om.  
 
För de anställda i kommunen anges i förslaget till program att det finns en arbetsgivarpolicy 
som innehåller riktlinjer och förhållningssätt. Efter vad kontoret har erfarit är de delar som 
berör ANDT inte omarbetade för att passa in i den arbetsgivarpolicyn, som antagits av kom-
munfullmäktige 2012. Programmet ska därför gälla till dess att arbetsgivarpolicyn även inbe-
griper ANDT-frågor.  
 
Ur ett arbetsgivarperspektiv syftar det drogpolitiska programmet till att minska risken för 
att negativa konsekvenser av alkohol eller andra droger uppkommer och att bidra till 
alkohol- och drogfri arbetsmiljö. Nolltolerans föreslås gälla, vilket även bör innehålla ett 
främjande och förebyggande förhållningssätt. Det är viktigt att alla arbetstagare, som är 
föremål för riksbruk eller missbruk ges den hjälp och stöd, som de behöver för att ta sig ur 
problemen. 
 
Eftersom programmet rör alla i Uppsala kommun utifrån samtliga nämnders och bolags an-
svar behöver programmet förtydligas i vad som berör vilken part samt vad sammordnarfunkt-
ionen under socialnämnden för barn och unga ska ansvara för.  
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Efter det att programmet är fastställt och en kommunikationsplan är framtagen kommer, enligt 
uppgift, samordnaren att diskutera med respektive nämnd och bolag hur de ska arbeta med att 
förverkliga programmet. Då kommer även frågan om uppföljning och indikatorer att tas upp.  
 
 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
 
 
 
Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 
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 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Remiss: Yttrande över Drogpolitiskt program för Uppsala kommun 
 
Kommunstyrelsen har hemställt om utbildning- och arbetsmarknadsnämndens yttrande över 
rubricerat ärende. Med anledning härav vill nämnden framföra följande:  
 
Att bekämpa och förebygga tillgången på och bruket av narkotika och dopning är angeläget. 
Ur ett folkhälsoperspektiv är det vidare angeläget att begränsa användningen av alkohol och 
tobak i alla åldersgrupper. Nämnden anser att det drogpolitiska programmet ska ges en tydlig 
koppling till kommunens folkhälsoarbete.  
 
De delar i programmet som riktar sig till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden verksam-
het ligger väl i linje med hur nämnden redan arbetar för att morverka användning av alkohol, 
narkotika, doping och tobak hos framför allt ungdom.  
 
Nämnden avsätter 1,1 mnkr för råd och stöd riktat till gymnasieungdomar avseende social-
tjänstens arbete med bland annat alkohol- och narkotikaproblematik. 
 
Inom vuxenutbildningen finns det inte på samma sätt som i gymnasieskolan möjlighet att av-
sätta tid för information eller arbete med frågor som inte direkt kan knytas till en kurs. Det 
finns dock några inriktningar/kurser med anknytning till frågor i programmet. I Vård och 
bildnings sfi-undervisning Hälsospåret samt i Samhällsorientering ingår frågor om folkhälsa 
och friskvård. Här behandlas även ANDT-frågor.  
 
Inom projektet Athena, som riktar sig till kvinnor med invandrarbakgrund och som är långt 
ifrån arbetsmarknaden och som har olika former av hälsoproblem ingår studiecirklar i hälsa 
och friskvård. Även här behandlas ANDT-frågor. 
 
Hos de utbildningsanordnare där det finns elevråd är det lättare att nå elevgrupper inom  
vuxenundervisning. Nämnden är villig att undersöka möjligheten att utöka informationen om 
ANDT-frågor inom ramen för vuxenutbildningen.  
 
Nämnden anser att programmet tydligare bör uppmärksamma studenter som en grupp i risk-
zonen för missbruk. Nationslivet innebär ofta fester samt andra tillfällen då framför allt alko-
hol konsumeras i stora mängder. Utvecklingsområdena bör kompletteras med att kommunen 
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aktivt ska arbeta tillsammans med studentkårerna och -nationerna för att minska bruket av 
ANDT även vid andra tillfällen än Valborg.  
 
Nämnden anser att programmet även ska omfatta spelberoende och spelmissbruk. Det kan 
liknas vid en drog och personer som har spelproblem är i riskzonen för andra droger. Spelbe-
roende är en impulskontrollstörning (spelmani) och triggar igång samma belöningssystem 
(dopamin) i hjärnan som exempelvis alkohol, tobak, narkotika och dopning. 
 
Under 2011 arbetade socialbidragsenheten i Uppsala kommun med en kartläggning av hur 
stor andel av verksamhetens klienter som fanns i riskzonen för att utveckla ett problematisk 
spelande. Kommunen har erhållit medel från Folkhälsoinstitutet för vidareutbildning av per-
sonal för att hitta metoder att tidigt upptäcka spelberoende. Spelberoendet påverkar i hög grad 
klientens ekonomi och därmed möjlighet till att bli självförsörjande. 
 
Som arbetsgivare anser nämnden att alkohol- och drogfria arbetsplatser ska vara en själv-
klarhet för Uppsala kommun. Nolltolerans ska gälla. Till nolltolerans hör även ett främjan-
de och förebyggande förhållningssätt. Det är viktigt att alla arbetstagare, som är föremål 
för riksbruk eller missbruk ges den hjälp och stöd, som de behöver för att ta sig ur 
problemen och kunna fungera såväl på som utanför arbetsplatsen.  
 
Eftersom programmet rör alla boende och arbetande i Uppsala kommun utifrån samtliga 
nämnders och bolags ansvar anser nämnden att programmet behöver förtydligas i vad som 
berör vilken part samt vad sammordnarfunktionen under socialnämnden för barn och unga ska 
ansvara för.  
 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 
 
 
 
Mohamad Hassan   Lotta von Wowern 
Ordförande    Sekreterare 
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