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ANDT-policy för Varbergs kommun
Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak
I Varbergs kommun ska alla människor ges förutsättningar till en god livskvalitet och hälsa.
Alkohol, narkotika, dopning och tobak är alla riskfaktorer för ohälsa. ANDT-relaterade
problem svarar för en stor del av sjukdomsrelaterade, sociala och ekonomiska kostnader för
samhället. Kommunen ska arbeta främjande och förebyggande, för att bidra till en positiv
utveckling för medborgaren och för att förhindra uppkomst av ANDT-relaterade problem.
Alla medborgare i Varbergs kommun omfattas av policyn. Barn, ungdomar, unga vuxna och
föräldrar är särskilt prioriterade grupper i ANDT-arbetet.
ANDT-policyn gäller alla kommunala nämnder och bolag. För att nå framgång krävs en väl
fungerande samverkan med en rad viktiga aktörer som Region Halland, Länsstyrelsen i
Hallands län, Polismyndigheten, näringsliv, idéburna organisationer med flera.
Policyn utgår från de nationella målen i regeringens samlade ANDT-strategi 1 och använder de
nationella definitionerna på ANDT-området. Övriga utgångspunkter är den regionala
Folkhälsopolicyn för Halland och kommunens mål- och inriktningsdokument med
utgångspunkt i Vision 2025.
ANDT-policyn förtydligas genom en ANDT-strategi. Strategin beskriver gemensamma
prioriteringar för hur de övergripande målen ska uppnås.

Vision
Kommunens ANDT-policy ska medverka till att kommunens verksamhetsidé i Vision 2025
att förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar uppfylls genom
att medborgaren ska erbjudas miljöer och förutsättningar för god hälsa och trygghet i en
kommun, fri från negativa konsekvenser av ANDT.

Övergripande mål
•
•
•

Varbergs kommun ska vara fritt från narkotika och dopningspreparat och med en
minskad tobaks- och alkoholkonsumtion
Alla barn och ungdomar i Varberg ska ha en trygg uppväxt i miljöer fria från narkotika
och dopning samt negativa konsekvenser av alkohol och tobak
Riskbruk2 och skadeverkningar, på grund av eget eller andras bruk av alkohol,
narkotika, dopningspreparat eller tobak ska minska

Regeringens proposition 2010/11:47 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken
Riskbruk handlar om den alkoholkonsumtion som, om den fortsätter, riskerar att leda till ett missbruk och
medicinska skador men där problemen ännu inte är allvarliga.
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