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 Nr: 10 
Antagen av kommunfullmäktige den 23 maj 2006, § 82. Dnr 597/05 -745 
 
 
ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM 
 
 
Allmänt 
Båstads kommuns alkohol- och drogpolitiska handlingsprogram handlar ytterst om att fortlö-
pande bedriva arbetet för att minimera skadeverkningar av alkohol, droger och dopingmedel. 
 
Arbetet kräver kontinuitet och uthållighet eftersom problemen svårligen låter sig elimineras med 
anledning av vårt generella kulturarv och vår samhällsutveckling. Kostnaderna för att låta bli att 
arbeta för minimerade skadeverkningar skulle vara enorma eftersom detta ohjälpligt skulle leda 
till ökat bidragsberoende, ökade vårdkostnader, minskad produktivitet samt ett otal personliga 
tragedier och lidanden. 
 
Programmet försöker därför att bädda för en enveten och målmedveten insats till nytta och gläd-
je för individer, samhälle och näringsliv.                                                                                                                    
Programmet ska inte vara detaljstyrt för att inte riskera bli inaktuellt.  
 
Ansvar / Organisation 
Kommunstyrelsen har det övergripande genomförande- och utvecklingsansvaret för det alkohol- 
och drogpolitiska arbetet. Det åligger härvidlag kommunstyrelsen att tillse att kommunens 
nämnder och förvaltningar inom sina respektive områden arbetar i enlighet med programmets 
vision och mål.  
 
Styrgrupp 
För att utveckla kommunens arbete med folkhälsofrågor, där alkohol- och drogfrågorna enligt 
detta program ingår, bildas en styrgrupp bestående av kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Referensgrupp 
För att få en bred förankring i kommunen bildas en referensgrupp med representanter från före-
ningslivet, näringslivet, Svenska Kyrkan, polismyndigheten, brottsförebyggande rådet, ung-
domsrådet och de olika kommunala förvaltningarna.  
 
Arbetsgrupper 
Inom referensgruppen bildas det därefter arbetsgrupper inom specifika områden, t.ex. förenings-
livet, restaurangnäringen och samarbete kommunen - polismyndigheten. 
 
Visioner 
• En minskning av den totala alkoholkonsumtionen 
 
• Ett narkotikafritt samhälle 
 
 
Övergripande mål 
• Ingen alkohol till barn och ungdomar under 18 år och därmed uppskjuten alkoholdebut 
 
• Måttliga och ansvarsfulla alkoholvanor hos den vuxna befolkningen 
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• En ökad medvetenhet om alkoholens och andra drogers beroendeframkallande egenskaper 
och skadeverkningar 

 
• Motverka förhärligandet av alkohol och droger inom företrädesvis ungdomskulturen 
 
• Ingen alkohol ska förekomma i trafiken, på arbetsplatser eller under graviditeten 
 
 
Övergripande riktlinjer för arbetet 
• Programmet ska genomföras i kommunen tillsammans med förvaltningar, organisationer, 

näringsliv och frivilliga i bred samverkan 
 
• Tidig upptäckt och tidiga åtgärder är grundläggande 
 
• Det förebyggande arbetet ska intensifieras 
 
 
Uppföljning, utvärdering och revidering 
I årsredovisningen skall kommunstyrelsen redovisa till kommunfullmäktige om hur man arbetat 
under året och hur man ser på det alkohol- och drogpolitiska arbetet på sikt.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar även för att för att programmet kontinuerligt, dock senast den 31 
december 2009, följs upp, utvärderas och revideras. 
 
 


