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 Kommunstyrelsen 
 

Socialnämnden för Barn och Unga: Uppdrag att genomföra en översyn av 
drogpolicy för Uppsala kommun 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att uppdra till socialnämnden för barn och unga att i samråd med berörda nämnder utarbeta 
förslag till drogpolitiskt program i enlighet med direktiv i bilaga 1  
 
Ärende 
Socialnämnden för barn och unga har den 24 augusti 2011 hemställt om att få 
kommunstyrelsens uppdrag att genomföra en översyn av drogpolitisk policy för Uppsala 
kommun, bilaga 2.   
 
Kommunfullmäktige beslutade 1 mars 1999 att anta en drogpolitisk policy för Uppsala 
kommun bilaga 3. Policyn är vägledande för medarbetare i Uppsala kommun som i sin 
yrkesutövning kommer i kontakt med drogfrågor. Den 7 februari 2002 beslutade 
Kommunstyrelsen att uppdra åt Socialnämnden att revidera den drogpolitiska policyn. 
Revideringen är ej genomförd och därmed gäller policy från 1999.  I policyn hänvisas till en 
mängd siffror och statistik som genom sin ålder är helt inaktuella. Ett starkt fokus för policyn 
är drogfria ungdomsår, men gäller också frågor som är aktuella för andra grupper i  
befolkningen.  
 
I IVE finns ett uppdrag till kommunstyrelsen att se över och revidera kommunens 
styrdokument. En terminologi för styrdokumenten antogs våren 2011. Översynen av 
drogpolitiska policyn ingår även i detta uppdrag. 
 
Föredragning  
Uppsala kommunfullmäktige styr sin verksamhet genom policyer och program. 
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Kommunstyrelsen kan därefter bryta ned de övergripande styrdokumenten genom att anta 
riktlinjer eller anvisningar för nämndernas och styrelsernas fortsatta arbete. I vissa fall 
uppdrar kommunstyrelsen till enskild nämnd att utifrån kommunstyrelsens direktiv arbeta 
fram förslag som i slutänden antas av fullmäktige. 
 
Att agera med kraft vad gäller Uppsala kommuns inställning till drogfrihet och framförallt 
drogfria ungdomsår är synnerligen viktigt.  
 
För att säkra tydligare styrning och konkretisering av den drogpolitiska policyns innehåll så är 
det av vikt att policyns innehåll är levande och att arbetet följs upp kontinuerligt. Detta kan 
göras tydligare genom att ersätta en policy med ett program som kan ha ett mer konkret 
innehåll där indikatorer följs upp kontinuerligt. En policy innehåller ett förhållningssätt med 
ambitionsmål medan ett program beskriver nuläge och förväntat tillstånd med en tydlig 
ansvarsfördelning. 
 
 Att möjliggöra drogfria barn- och ungdomsår är en angelägen fråga för Uppsala kommun 
varför arbetet bör hållas samman av socialnämnden för barn och unga där ansvaret för dessa 
frågor ligger. Likväl finns andra grupper i befolkningen som också kommer att omfattas av en 
drogpolitisk policy varför samverkan med nämnden för vuxna med funktionshinder som är 
ansvarig för dessa frågor för den vuxna befolkningen bör ske. Även den ideella sektorn har en 
viktig roll varför de bör informeras om revideringen samt få möjlighet att lämna synpunkter 
på dess innehåll.   
 
Den nationella drogpolitiken har som övergripande mål ett samhälle fritt från narkotika och 
dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat 
tobaksbruk. Det finns anledning att programmet tar utgångspunkt i dessa och ser hur de är 
applicerbara på lokala förhållanden i Uppsala, se bilaga 1.  Programmet bör även ha koppling 
till ANDT strategin 2010/11:47,  antagen av riksdagen i mars 2011 
(http://www.regeringen.se/sb/d/14405/a/166802)   

Förslaget blir utifrån ovan nämnda att socialnämnden för barn och unga i samverkan med 
nämnden för vuxna med funktionshinder får kommunstyrelsens uppdrag att ta fram förslag till 
drogpolitiskt program för Uppsala kommun. 

 
En arbetsordning i nio steg för detta arbete är antagen av kommunstyrelsen, bilaga 4, och bör 
följas i arbetet för en god förankring. Det drogpolitiska programmet föreslås när ett förslag är 
utarbetat att antas i kommunfullmäktige.   
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Frågan hanteras inom ramen för befintlig budget  
 
 
Kenneth Holmstedt 
stadsdirektör  
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   Bilaga 1 
 
Direktiv till ett framtagande av ett drogpolitiskt program  
 
Den nationella drogpolitikens långsiktiga mål. 

1. Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska. (En av de viktigaste 
åtgärderna)  

2.Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller tobak.  

3. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar 
tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska 

4. Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, 
narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska 

5. Personer med missbruk eller beroende ska ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god 
kvalitet  

6. Antalet döda och skadade på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, 
dopningsmedel eller tobak ska minska.  

 
7. En folkhälsobaserad och restriktiv syn på ANDT inom EU och internationellt 
 
Direktiv 
Ett drogpolitiskt program ska konkretisera Uppsala kommuns hållning gentemot de 
drogpolitiska frågorna och därmed ersätta den gällande policyn med ett tydligt 
uppföljningsbart program.  
 
Direktivet ställer krav på: 
Övergripande mål för arbetet  
Långsiktiga mål för arbetet.  
Kommunövergripande indikatorer för att belysa effekter av programmets genomförande 
Ansvar för mål, inidkatorer, implementering 
Prioritering av insatser 
Tidsplan för genomförande 
Kontinuerlig årlig uppföljning 
Samverkan med ideell sektor  
Kommunikation  
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Övergripande mål för arbetet 
Det övergripande målet för arbetet bör tydligt beskrivas, tex vad gäller Uppsala kommuns 
ställning avseende droger såsom alkohol, narkotika, tobak. Utgångspunkt bör tas i nationella 
drogpolitiska målen samt regeringens ANDT strategi.  
 
Långsiktigt mål för arbetet 
I programmet bör även beskrivas vilka långsiktiga mål som finns för det drogpolitiska arbetet. 
Drogfria barn och ungdomsår är ett sådant exempel på ett långsiktigt mål. 
 
Indikatorer  
Indikatorer som belyser utvecklingen bör tas fram. Förslagsvis kan Liv och hälsa 
undersökningen användas för att undersöka indikatorer utifrån ungdomsperspektivet. Andra 
indikatorer som rör andra grupper i samhället bör också identifieras.  
 
Ansvar 
Programmet bör innehålla ansvarsfördelning inom kommunen kring vem som ansvarar för 
implementering, framtagande av indikatorer samt uppföljning.  
 
Prioritering 
Prioriterade områden bör identifieras för att få bästa kraft i arbetet. Dessa områden bör kunna 
revideras vid behov.  
 
Tidsplan för genomförande och uppföljning  
Även om ett drogpolitiskt program ska vara ett långsiktigt program kan det behövas en 
tidsplan kring arbetet för att säkerställa att frågorna hanteras och hålls levande. En sådan kan 
innehålla komponenter kring när spridning sker till olika aktörer, när uppföljning ska se, osv.  
 
Samverkan med ideell sektor 
Ideell sektor bör under framtagandet få möjlighet att ge synpunkter och feedback på innehåll i 
det drogpolitiska programmet. I programmet bör också konkretiseras hur samverkan med 
ideell sektor ska genomföras för att få igång ett levande samarbete kring innehåll och 
implementering samt en övergripande samsyn i frågorna.   
 
Kommunikationsplan för arbetet 
Att sprida det drogpolitiska programmet är en viktig del i att få kraft för arbetet.  






















