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Inledning
Syftet med denna drogpolitiska handlingsplan för Rättviks kommun (ANDTområdet, Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak), är att den ska utgöra ett
samlande dokument som uttrycker kommunens gemensamma inriktning i
arbetet mot skadlig alkoholanvändning och bruk av tobak, narkotika och
dopning. Programmet ska ses som en plattform för kommunens
förebyggande ANDT-arbete. Detaljutformningen av de förebyggande
insatserna ska respektive verksamhet ansvara för.
För att det alkohol- och drogpolitiska programmet ska få genomslagskraft är
det ytterst viktigt att fortsätta att utveckla samarbetet mellan olika
samhällssektorer och verksamheter; till exempel Länsstyrelsen i Dalarna,
Landstinget Dalarna, Polisen, näringslivet, föreningar och ideella
organisationer.
Handlingsplanen gäller från och med 2015 till och med 2020 men bör
regelbundet ses över och vid behov revideras.
Kommunens mål baseras på regeringens ANDT-strategi, Länsstyrelsen i
Dalarnas ANDT-insatser i Dalarna 2013–2015 (i det arbetet samverkar
Länsstyrelsen i Dalarna, Landstinget Dalarna, Polisen och Region Dalarna)
samt Rättviks kommuns ”Mål och Budget” och ”Folkhälsoprogram”.
Allt förebyggande arbete ska genomsyras av
•

Barnperspektivet där barns rättigheter och möjligheter, utifrån FN:s
barnkonvention, sätts i centrum.

•

Genusperspektivet, som pekar mot en organisation som ger alla,
oavsett kön, lika möjligheter.

•

Mångfaldsperspektivet, där individer med olika förutsättningar och
bakgrund tillmäts samma betydelse.

Bakgrund till handlingsplanen
Denna handlingsplan ersätter ”Handlingsplan för drogförebyggande
verksamhet i Rättviks kommun” som antogs av kommunfullmäktige 200602-07 § 15.
Sedan januari 2010 har kommunens drogförebyggande arbete successivt
integrerats med folkhälsoarbetet. Folkhälsostrategens 50 procent tjänst
ökades med 30 procent i september 2010 för att utveckla den kommunala
ANDT-samordnarfunktionen. Styrdokument för det lokala drogförebyggande arbetet har sedan 2010, varit folkhälsoprogrammet. Ett av Rättviks
kommuns prioriterade folkhälsomål har varit och är fortfarande mål elva som
handlar om området Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak (ANDT).
I december 2010 beslutade regeringen om en samlad strategi för alkohol-,
narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (prop. 2010/11:47). Länsstyrelsen
i Dalarna håller i samarbetet kring dessa frågor i länet och länets ANDT
strategi finns samlad i dokumentet ANDT-arbetet i Dalarna, 2013–2015.
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För att komma i fas med den nationella och regionala ANDT-strategin
behövs en lokal drogpolitisk handlingsplan.
Vilka berörs av handlingsplanen?
Målgruppen för handlingsplanen är de ansvariga för de verksamheter som
berörs inom kommunen och polisen. Det gäller att främja en positiv
utveckling för de unga i kommunen, stärka skyddsfaktorerna och begränsa
riskfaktorerna. De prioriterade åtgärder som anges rör i första hand
verksamheter inom det kommunala ansvarsområdet och i viss mån det
polisiära. Det visar också på vikten av samverkan med andra aktörer i det
förebyggande arbetet.
Centrala begrepp
• ANDT avser här alkohol, narkotika, dopning och tobak.
•

Droger syftar i detta program på alkohol, narkotika, dopning och
tobak.

•

Narkotika avser cannabis, opiater, centralstimulerande medel,
hallucinogener och icke medicinsk användning av läkemedel.

•

Dopning avser icke medicinsk användning av hormonpreparat som
syntetiska anabola androgena steroider (AAS), testosteron och dess
derivat, tillväxthormon (GH) och kemiska substanser som ökar
produktionen och frisättning av testosteron och dess derivat eller
tillväxthormon.

•

Barn och ungdom är personer under 18 år.

•

Unga vuxna är personer mellan 18 och 25 år.

•

Vuxna är personer över 18 år.

•

Föräldrar avser alla vårdnadshavare.

•

Insatsområde visar vägen för hur det lokala arbetet ska uppnå det
nationella målet.

•

Lokala åtgärder vad som krävs för att uppnå det nationella målet.
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Nationella och regionala mål
Insatserna i Rättviks kommuns drogpolitiska handlingsplan är utformade
utifrån de nationella och regionala mål som finns inom det drogpreventiva
området.
Nationella och regionala startegin 2010–2015
Övergripande mål: Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med
minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett
minskat tobaksbruk.
Prioriterade långsiktiga ANDT-politiska mål under
femårsperioden
1. Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska
minska.
2. Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol,
narkotika, dopning eller tobak.
3. Antalet barn och unga som börjar använda tobak, narkotika och
dopningsmedel eller debutera tidigt med alkohol 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 p.g.a. 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.
Under varje långsiktigt mål finns ett antal delmål. En sammanställning av de sju
nationella långsiktiga målen med respektive delmål finns med som bilaga till denna
handlingsplan.
Häftet ANDT-arbetet i Dalarna 2013–2015 finns på länk:
http://lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/manniska-och-samhalle/folkhalsa/andtfragor/Pages/default.aspx (60 sidor)
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Rättviks kommuns lokala mål och styrdokument
Rättvik kommuns folkhälsoprogram
I Rättvik kommuns folkhälsoprogram prioriteras barn, ungdomar, äldre och
”de mest utsatta”. Programmet är uppbyggt kring fyra prioriterade nationella
folkhälsomål. Flera av inriktningarna för att nå målen rör förebyggande
insatser mot rökning samt alkohol- och drogbruk. De delmål som berör den
drogpolitiska handlingsplanen är:
− Minska utanförskap, sociala risker och relationsvåld genom
främjande och förebyggande insatser. I bred samverkan öka
kommuninnevånarnas trygghet och säkerhet.
− Minska totalkonsumtionen av alkohol och tobak samt stärka 0toleransen gällande narkotika och dopning.
− Aktivt drogförebyggande arbete gällande barn och unga. Förstärka
skolans insatser mot alkohol, narkotika och tobak med insatser i
närmiljön.
− I Rättviks kommun är alla skolområden rökfria.
− Öka andelen rökfria miljöer och rökfria arbetsplatser.
Övriga styrdokument
Flera samarbetspartners har styrdokument som påverkar och berör det
förebyggande arbetet som ska utföras av kommunen. Till exempel Polisen,
Länsstyrelsen i Dalarna, Landstinget Dalarna, Trafikverket samt föreningar.
Drogförebyggande arbete
Risk- och skyddsfaktorer
Riskfaktorer för ett visst beteende är en egenskap, händelse, förhållande
eller process som ökar sannolikheten eller risken för ett visst utfall, i detta
fall normbrytande beteende.
Skyddsfaktorer är egenskaper, händelser, förhållanden eller processer som
minskar sannolikheten eller risken för ett visst utfall trots att risk föreligger,
till exempel normbrytande beteende
Närvaro av en eller flera skyddsfaktorer kan göra att den unge inte utvecklar
normbrytande beteende, trots att han eller hon exponeras för riskfaktorer.
Föräldrar fungerar i många avseenden som förebilder för sina barn. Att ha en
tydlig föräldraroll med goda relationer till barnen är en mycket viktig
förebyggande faktor. Genom sina attityder och förhållningssätt samt relation
till barnen påverkar de i stor utsträckning sitt barns beteende.
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Risk- och skyddsfaktorer skiljer sig mellan barn, ungdomar och vuxna. Det
beror främst på att flera av skyddsfaktorerna är sammankopplade med
föräldrar och vuxna.
Vuxnas risk- och skyddsfaktorer hänger samman med den egna sociala
situationen eller det egna beteendet.
Rättviks kommun drogförebyggande arbete
Det drogförebyggande arbetet ska baseras på:
•

att stärka det redan friska

•

att eliminera/minska risker

•

att identifiera riskgrupper och rikta särskilda insatser till dem

•

att samverka och bygga nätverk

•

vetenskap och annan beprövad kunskap.

Aktörer med särskilt ansvar
Alla är viktiga i det förebyggande arbetet. Trots det finns det en rad aktörer
som kan klassas som särskilt betydelsefulla för att förebyggande insatser ska
bli så effektiva som möjligt. Här presenteras dessa kortfattat.
En framgångsfaktor för ett hållbart, långsiktigt, strukturerat och
kunskapsbaserat lokalt förebyggande arbete baseras på samordning. Det är
viktigt att ansvaret för samordningen finns tydligt utpekat.
Kommunstyrelsen
Kommunens huvuduppgift i det drogförebyggande arbetet är att arbeta med
tidig upptäckt, tidiga insatser och tillsyn. Kommunstyrelsen följer upp och
ansvarar för genomförandet av den drogförebyggande planen.
Polisen
Polisens huvuduppgift i det drogförebyggande arbetet är att bekämpa
tillgången till illegal alkohol, narkotika och dopningsmedel genom att
ingripa och utreda brott mot alkohol-, narkotika- och dopningslagstiftningen.
Även brott mot tobaks- och spellagsstiftningen ska bekämpas. Polisen ska
dessutom i samarbete med kommunen bedriva uppsökande verksamhet i
ungdomsmiljöer i syfte att upptäcka och åtgärda tidigt riskbeteende.
Mödrahälsovård, barnhälsovård, ungdomsmottagning, skolhälsovård,
förskola och skola.
Alla dessa är viktiga aktörer i det förebyggande arbetet. Förskolan och
skolan är inte bara en viktig aktör utan också en viktig arena för det
förebyggande arbetet. Här nås samtliga barn och ungdomar.
Samhällsutvecklingsförvaltningen – SUF
Inom SUF:s område finns ett antal uppgifter som kan bidra till att nå målen,
till exempel miljökontorets tillsyn av rökfria skolområden och försäljning av
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bland annat receptfria läkemedel och kosttillskott samt SUF:s ansvar för den
fysiska planeringen. Aktiviteter inom dessa områden bidrar till meningsfull
fritid, tryggare och säkrare miljöer, minskad brottslighet och minskad
segregation. En del i samhällsplaneringens centrala roll är att planera, bygga
och vårda den fysiska miljön. Detta gynnar bland annat mångfald,
gemenskap och trygghet.
Inom kultur- och fritidsområdet kan man bland annat skapa bättre
förutsättningar som bidrar till att engagera vuxna i närområdet, öka och
vidmakthålla barn- och ungdomars deltagande i fritids-, förenings- och
kulturaktiviteter. Verksamheten vid ungdomens hus Wasaborg och Santana
är viktiga resurser liksom barn- och ungdomsverksamheter i föreningarna.
Där finns goda förutsättningar att utveckla barn och ungdomars färdigheter
och självkänsla genom en genomtänkt verksamhetsstrategi.
Socialtjänst
Socialtjänstens förebyggande arbete rör främst tidig upptäckt och tidiga
insatser. Ofta sker detta arbete tillsammans med samverkansparterna polis,
fritidsgårdarna eller skolan. Det handlar om att nå dem som har ett
riskbeteende, till exempel konsumerar alkohol eller missbrukar
dopningsmedel eller narkotika. När föräldrar missbrukar ska barn och
ungdomar erbjudas strukturerat stöd.
Alkoholhandläggaren gör tillsynsbesök enligt fastställd tillsynsplan.
Tillsynen sker i samarbete med miljöförvaltningen och räddningstjänsten
samt två gånger om året även med Polisen. Brister som upptäcks vid dessa
besök meddelas tillståndshavaren och kan medföra påpekande, varning eller
förslag om återkallelse av serveringstillstånd.
Alkoholhandläggaren gör också årlig tillsyn av försäljning av folköl och
tobaksprodukter. I tillsynen ingår att säkerställa att försäljningsansvarig har
ett egenkontrollprogram för försäljning innefattande fortlöpande information
till samtlig personal på försäljningsstället om Alkohollagen respektive
Tobakslagen och vad dessa säger om åldersgränser för försäljning, eventuell
risk för langning m.m.
Lokala brottsförebyggande rådet – BRÅ Rättvik - LBR
”Överenskommelse mellan Rättviks kommun och Polisen Dalarna” är en
samverkansöverenskommelse avseende ett gemensamt brottsförebyggande
arbete. I överenskommelsen punkt 4 Narkotika och alkoholmissbruk. ”4.1
Avsikten att antalet brott och drogdebuter ska minska i kommunen”.
Samverkande operativa insatser ska riktas mot ungdomar i riskzonen. 4.1
Brott i nära relationer och kränkande behandling på nätet – BRÅ
remissinstans.
I BRÅ finns representanter för kommunen (barn- och ungdomsförvaltningen,
socialförvaltningen, ungdomskonsulent, drogförebyggare, fritidsledare,
politiker och kommunalråd), Polisen och Rättviks kristna samarbetsråd.
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Andra aktörer
Organisationer och föreningar är oerhört betydelsefulla för att främja en
positiv utveckling och att förebygga missbruk av alkohol, narkotika och
dopningsmedel och användning av tobak. En stor del av barn och ungdomar
i Rättviks kommun är föreningsaktiva i en eller flera föreningar. Det finns
anledning att anta att förhållningssätt och normer som råder inom en
förening är betydelsefulla för dessa ungdomar, både vad gäller den positiva
personliga utvecklingen och droganvändande.
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Valda utvecklingsområden
Efterfrågan
Efterfrågan betyder i detta sammanhang viljan eller begäret att konsumera
alkohol, missbruka narkotika, använda tobak eller dopa sig. Insatser som rör
efterfrågan handlar om att stärka ett avståndstagande från dessa preparat.
Målgruppen är främst barn och ungdom som ska stödjas till en uppväxt fri
från alkohol, narkotika, dopning och tobak.
De skyddsfaktorer som ska stärkas på individnivå är exempelvis ökad
självkänsla och förmåga att stå emot grupptryck. På gruppnivå handlar det
om att ha goda kunskaper och hög kompetens om förebyggande metoder
bland skolpersonal och andra som arbetar med barn och ungdom, samt att
stärka föräldrar i en tydlig föräldraroll och ge dem kunskap om deras
drogförebyggande roll. Skolans roll är betydelsefull. Det ska finnas en god
skolmiljö. På fritiden ska barn och ungdom ges möjlighet till en aktiv
fritidsmiljö som ska vara anpassad till såväl flickor som pojkar.
Konsekventa ingripanden från polisens sida mot narkotikamissbruk och
ungdomars befattning med alkohol bidrar till minskad efterfrågan.
Tillgång
Att begränsa tillgången (utbudet) av droger är mycket betydelsefullt för det
förebyggande arbetet. Polismyndighet bekämpar tillgången till illegal
alkohol och narkotika. På kommunal nivå handlar det om att ha en effektiv
tillsyn av försäljning av tobak, alkohol och receptfria läkemedel, att se till att
det finns utbildad personal och att restauranger och pubar har en ansvarsfull
alkoholservering.
En ansvarsfull alkoholservering innebär att personalen inte serverar eller
säljer alkohol till berusade personer eller underåriga.
Narkotikabekämpningen bör ske i stor samverkan med andra aktörer i
kommunen.
För begränsning av tillgången ska gällande alkohol-, narkotikastraff-, tobaksoch dopningslagstiftning tillämpas. Ungdomar under 18 år ska inte kunna få
tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och receptfria
läkemedel. För barns och ungdomars alkohol- och tobaksanvändning,
narkotika- och dopningsmissbruk, har vuxna en mycket betydelsefull roll.
Ibland talar man om ungdomars alkoholkonsumtion som ett
ungdomsproblem, men i själva verket är det ett vuxenproblem. Det är vuxna
som tillhandahåller alkoholen genom att sälja, bjuda, langa eller inte ha
kontroll över den egna alkoholen i hemmet.
Riskgrupper
En riskgrupp utgör de människor som löper större risk än andra att utveckla
ett beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller läkemedel. Det kan
röra sig om människor som dricker stora mängder alkohol eller använder
narkotika. Men det kan också handla om att växa upp i miljöer där det finns
missbruk, exempelvis i familjen eller närmaste bekantskapskretsen.
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En riskgrupp är unga vuxna med omfattande alkoholvanor. Det är mycket
viktigt att nå riskgrupper på ett tidigt stadium och där i tid kunna sätta in
relevanta insatser.
Att nå riskgrupper på ett effektivt sätt kräver effektiv samverkan mellan
olika aktörer.
Information och opinionsbildning
Information och opinionsbildning är en viktig del i det förebyggande arbetet.
Enstaka och isolerade informationskampanjer är sällan effektiva när det
gäller att få människor att ändra beteende, men att informera och bilda
opinion kan ha stor betydelse som stöd för andra förebyggande insatser.
Rättviks kommuns personal i alla sektorer liksom Polisens personal är en
viktig resurs och en viktig målgrupp när vi vill påverka attityder och kunskap
om drogerna.
Implementering, uppföljning och utvärdering av handlingsplanen
För att handlingsplanen ska bli verkningsfull och få genomslagskraft är
implementering av yttersta vikt, vilket innebär att införa, förankra och göra
handlingsplanen känd. Lika viktigt att följa upp programmet i sin helhet.
Från 2013 finns ett system för mål, organisation och uppföljning av den
samlade ANDT-politiken, nationellt, regionalt och lokalt. Under 2014
kommer regeringen att mer utförligt kunna redovisa ANDT-utvecklingen.
För den som vill veta mer om uppföljningssystemet och särskilt studera de
indikatorer som ingår i systemet hänvisas till www.andtuppfoljning.se.
Handlingsplanen ska användas när kommunens verksamheter planerar det
drogpreventiva arbetet. Uppföljning av åtgärderna ska redovisas i samband
med respektive förvaltnings årliga verksamhetsredovisning. Rättviks
kommuns lokala mål kommer successivt att kunna följas upp via ANDTuppföljning.se.
Regeringens åtgärdsprogram för ANDT-politiken, 2014, finns med som
bilaga till detta program. Där finns mål, samordnings- och
uppföljningsstruktur för den nationella ANDT-strategin.
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Handlingsplan
Rättviks kommuns handlingsplan utgår ifrån de nationella och regionala
övergripande mål som finns inom ANDT-området. (för spel om pengar finns
ännu inget nationellt mål). De nationella och regionala övergripande målen
är följande:
Främja folkhälsan genom
• att förhindra all skadlig alkoholkonsumtion bland annat genom att
minska konsumtionen och skadliga dryckesvanor
•

att minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar
använda tobak

•

en nolltolerans mot narkotika och dopning.

Vårt gemensamma ansvar i Rättviks kommun
Förutom de aktörer som tidigare nämnts som ”särskilt betydelsefulla för
förebyggande insatser” har vi alla ett gemensamt ansvar att arbeta för att
− barn och unga ska få växa upp i en miljö som är fri från tobak,
alkohol- eller drogmissbruk
− ungdomars alkoholdebut sker så sent som möjligt, dock tidigast vid
18 års ålder
− de personer som till följd av alkohol- eller drogmissbruk drabbas av
sociala och/eller medicinska problem ska alltid ha tillgång till olika
former av samhällsstöd för att kunna lämna sitt missbruk
− aldrig acceptera narkotika och dopning och genom information och
dialog motverka alla krafter som verkar för en liberalare syn på
droger
− exponering av alkohol i samhället begränsas och alkohol- och rökfria
miljöer ges stöd.
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Översikt Rättviks kommuns insatsområden
Nationellt mål 1: Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak
ska minska
Rättvik: Minska tillgången på narkotika och dopningsmedel samt alkohol
och tobak. .......................................................................................................... 14
Nationellt mål 2: Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av
alkohol, narkotika, dopning eller tobak.
Rättvik: Ökad kunskap om marknadsföring av alkohol och tobak via
digitala medier och dess effekter på konsumtionen .......................................... 14
Nationellt mål 3: Antalet barn och unga som börjar använda tobak,
narkotika och dopningsmedel eller debutera tidigt med alkohol ska
successivt minska.
Rättvik: Minska nyrekryteringen till narkotika- och dopningsmissbruk bland
unga vuxna och vuxna ....................................................................................... 15
Rättvik: Utveckla metoder för att barn och ungdomar inte ska börja använda
tobaksprodukter ................................................................................................. 16
Rättvik: Ingen under 18 år ska kunna handla tobak, folköl, receptfria
läkemedel eller alkohol i butik eller på krog/restaurang .................................. 17
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Nationellt långsiktigt mål 1
Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska
minska
Insatsområde Rättvik – inom mål 1: Minska tillgången på narkotika
och dopningsmedel samt alkohol och tobak.
Åtgärder

Ansvarig

Regeringens myndighetsgemensamma satsning
mot grov organiserad brottslighet.

Polisen.

Kamp mot ungdomsbrottslighet genom arbete i
sociala insatsstyrkor.
Ökad information och kunskap. Förbättrad
samverkan länsstyrelse, polismyndighet och
kommuner med bland annat intensifierad
myndighetsgemensam tillsyn

Länsstyrelsen i Dalarna, Rättviks kommun
och Polisen.

Bekämpa den småskaliga försäljningen av narkotika
och dopning.

Polisen och socialtjänsten.

Ingripa mot narkotikamissbruket (ringa
narkotikabrott).

Polisen.

En fungerande lokal och regional samverkan ANDT
och det brottsförebyggande arbetet

Länsstyrelsen i Dalarna, Landstinget
Dalarna, Polisen och Rättviks kommun.

Samverkan och konferenser kring dopning
Opinionsbildande insatser

Dalarnas idrottsförbund, Rättviks kommun,
Polisen, träningsanläggningar/gym,
föreningar med flera.

Nationellt långsiktigt mål 2
Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol,
narkotika, dopning eller tobak.
Insatsområde Rättvik inom mål 3: Ökad kunskap om marknadsföring
av alkohol och tobak via digitala medier och dess effekter på
konsumtionen.
Åtgärder

Ansvarig

Fördjupad samverkan avseende internetförsäljning.
Ökad kunskap kring drogförsäljning via internet.

Polisen, Tullverket, Länsstyrelsen i Dalarna,
Rättviks kommun och näringslivet.
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Nationellt långsiktigt mål 3
Antalet barn och unga som börjar använda tobak, narkotika och
dopningsmedel eller debutera tidigt med alkohol ska successivt
minska.
Insatsområde Rättvik inom mål 3: Minska nyrekryteringen till
narkotika- och dopningsmissbruk bland unga vuxna och vuxna.
Åtgärder

Ansvarig

Stärka nätverket mot narkotika och dopning –
samverkan och konferenser i syfte att upptäcka
narkotika- och dopningsmissbruk och försäljning.

Polisen, Länsstyrelsen i Dalarna, Dalarnas
idrottsförbund, Rättviks kommun och
näringslivet.

Verka för en samverkan med exempelvis PRODIS
och 100 procent ren träning, för att motverka
missbruk av anabola androgena steroider.
Via olika nätverk och informationskampanjer ge
motargument till den drogliberala informationen.
Dialogmöten med grupperna Unga till arbete

Socialtjänsten, folkhälso- och ANDT-råd.

Insatsområde Rättvik inom mål 3: Utveckla metoder för att barn
och ungdomar inte ska börja använda tobaksprodukter
I Rättviks kommun ska skolområdena vara rökfria. Beslut i kommunstyrelsen
2013-06-18.
Åtgärder

Ansvarig

Dalarna förebygger tobak.

Länsstyrelsen i Dalarna och Rättviks
kommun.

Utveckla arbetet med den lokala strategin för att
- främja rökfria miljöer
- rökfri skoltid
- rökfri arbetstid
- rökning inom den kommunala omsorgen.
Minska bruket av tobak (cigaretter och snus) bland
unga.
- Länsutmaningen 2014, Rökfria skolgårdar i
Dalarna före vårterminens slut… Start för bred
samverkan i syfte att alla skolområden ska vara
rökfria samt arbeta för fler rökfria miljöer.
- Fortsatt dialog med gymnasieettorna vid
höstterminens början, för att dels få ungdomar att
inte börja röka dels stödja dem som vill sluta samt
gemensamt arbeta för rökfria skolområden. Vuxna
som förebilder, ungdomar som ambassadörer

Länsstyrelsen i Dalarna, barn- och
utbildningsförvaltningen, samhällsutvecklingsförvaltningen, folkhälso- och
ANDT-råd.
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Insatsområde Rättvik – inom mål 3: Ingen under 18 år ska kunna
handla tobak, folköl, energidryck, receptfria läkemedel eller alkohol i
butik eller på krog/restaurang
Åtgärder

Ansvarig

Kontrollköp av tobaksprodukter, folköl och receptfria
läkemedel (tillåtet igen från och med 1 maj, 2014).

Länsstyrelsen i Dalarna,
samhällsutvecklings-förvaltningen och
socialförvaltningen.

Tillsyn av samtliga försäljningsställen för tobak,
folköl och receptfria läkemedel ska ske vid minst ett
tillfälle per år i syfte att försäljning till underåriga
upphör.

Länsstyrelsen i Dalarna, samhällsutvecklingsförvaltningen och
socialförvaltningen.

Verka för att försäljningsställen inte säljer
energidryck till personer under 18 år.

Länsstyrelsen i Dalarna, samhällsutvecklingsförvaltningen och folkhälso- och
ANDT-råd.

Erbjuda all personal med serveringstillstånd
utbildning i alkohollagen cirka 1 gång per år.

Länsstyrelsen i Dalarna och
socialförvaltningen.

Insatsområde Rättvik – inom mål 3: Ökad användning av befintliga
verksamma metoder för att skjuta upp och minska skadorna av
alkoholdebuten
Åtgärder

Ansvarig

Tänk om – kampanj. Förhindra langning och försena
debuter genom kampanj ”Tänk om”: Få föräldrar att
förstå vikten av att påverka sina ungdomars
alkoholvanor. Tonåringar som tillåts dricka alkohol
för sina föräldrar dricker mer än andra ungdomar.
Mindre än hälften av föräldrar till tonåringar i dalarna
tror att ett konsekvent nej till alkohol bidrar till att
minska egna tonåringens drickande, och 73 procent
att tonåringar dricker oavsett vad föräldrarna säger.

Länsstyrelsen i Dalarna, Rättviks kommun i
samverkan med nätverket Föräldrar emellan
i Rättvik.

Blås grönt. Ungdomar blåser i alkoholmätare i slutet
av en festkväll. Om den visar grönt utslag så kan
man vinna priser på kvällen, till exempel ett körkort.

Rättviks kommun, Länsstyrelsen i Dalarna.
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Insatsområde Rättvik – inom mål 3: Stärka föräldrar i föräldraroll
och förhållningssätt
Åtgärder

Ansvarig

Ett ökat deltagande av föräldrar, idéburna
organisationer, näringsliv i det förebyggande arbetet.

Rättviks kommun, frivilligorganisationer,
Polisen med flera.

Utveckla nätverket Föräldrar emellan i Rättviks
kommun. Utöka nätverket, erbjuda föredrag,
föräldrautbildningar, mötesplatser med mera.

Rättviks kommun, BRÅ, Rättviks Kristna
samarbetsråd (RKS), Rädda barnen,
Studieförbundet Vuxenskolan med flera.

Verka för att få till ”bekymringssamtal” d.v.s.
genomföra möte med föräldrar, när en ungdom
befinner sig på ”fel plats”, vid ”fel tidpunkt” eller i ”fel
sällskap”. Det är särskilt viktigt att ha sådana samtal
om det finns anledning att misstänka att den unge
använder alkohol, narkotika, dopning eller tobak.

Barn- och utbildningsförvaltningen
folkhälso- och ANDT-råd,
samhällsutvecklingsförvaltningen, Polisen,
socialtjänsten, Landstinget Dalarna.

Insatsområde Rättvik – inom mål 3: Försvåra för ungdomar att
använda alkohol, narkotika, dopning och tobak
Åtgärder

Ansvarig

Utveckla kommunikationsvägar mellan skola och
hem angående olovlig frånvaro, samt utveckla tidiga
insatser mot olovlig frånvaro.

Barn- och utbildningsförvaltningen.

Prioritera arbetet med att upprätthålla en ANDT-fri
skoltid.

Barn- och utbildningsförvaltningen, folkhälsooch ANDT-råd.

Personal som arbetar med barn och ungdomar ska
få kontinuerlig information beträffande senaste
forskningsrön och trender som rör tobak, alkohol
och droger.

Barn- och utbildningsförvaltningen, folkhälsooch ANDT-råd.

Generella insatser:

Folkhälso- och ANDT-råd.

Föreläsningar, utbildningar, information,
dialogmöten – kommunicera ANDT-frågorna. Alla
har ett ansvar att stärka våra barn och ungdomars
skyddsfaktorer.
Fortsätta arbetet med att medvetandegöra
ungdomar och vuxna, om det starka sambandet
mellan rökning, hög alkoholkonsumtion och att våga
testa narkotika - ungdomar.
”Det är vanligt att riskabla alkoholvanor,
narkotikaanvändning, tobaksbruk och riskabla spelvanor
beskrivs som av varandra oberoende problem. Det finns
såklart människor som enbart drabbas av ett problem och
inte andra. Statistik från Folkhälsomyndigheten visar dock
att det finns många samband mellan problemområdena.”
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Insatsområde Rättvik – inom mål 3: Bevara och utveckla drogfria
miljöer för ungdomar att vistas i på fritiden.
Åtgärder

Ansvarig

Fritidsgårdar ska vara alkohol- och drogfria. Även
fritidsverksamheten omfattas av Tobakslagens
Rökfria skolområden.

Samhällsutvecklingsförvaltningen.

Alkohol- och drogpolicyprogram ska utarbetas vid
alla fritidsgårdar. Ungdomar som besöker
fritidsgården kan engageras i arbetet med att
utveckla policyn.
Fritidspersonal som arbetar med barn och
ungdomar ska ges kontinuerlig
information/utbildning beträffande senaste
forskningsrön och trender som rör alkohol, tobak,
energidryck, kosttillskott och droger

Samhällsutvecklingsförvaltningen.

Alla föreningar med barn och ungdomsverksamhet
som söker kommunalt bidrag ska i anslutning till
ansökan om bidrag även redovisa föreningens
alkohol- och drogförebyggande arbete.

Samhällsutvecklingsförvaltningen.

Insatsområde Rättvik inom mål 3: Ge barn och ungdomar möjlighet
till en meningsfull fritid och organiserad verksamhet
Åtgärder

Ansvarig

Fritidsgårdarna ska fortsätta att arbeta utifrån ett
främjande perspektiv där fokus är att stärka ungas
frisk- och skyddsfaktorer. Bland annat genom att
stimulera olika former av organiserad verksamhet.

Samhällsutvecklingsförvaltningen i
samarbete med föreningar och
organisationer.

Utvecklad samverkan med ungdomar och andra skapa och erbjuda ett attraktivt utbud av drogfria
kultur- och nöjesarrangemang för ungdomar.

Samhällsutvecklingsförvaltningen i
samarbete med föreningar och
organisationer.
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Insatsområde Rättvik – inom mål 3: Stärka eleverna i deras
attityder mot alkohol, narkotika, dopning och tobak.
Åtgärder

Ansvarig

Grundskola skolår 6-9 och gymnasieskolan ska
bedriva kunskapsbaserad undervisning om alkohol,
narkotika, dopning och tobak så kallad ANDTundervisning.

Barn- och utbildningsförvaltningen och
folkhälso- och ANDT-råd – samarbete
socialtjänsten.

Samtliga 7-9 skolor och gymnasieskolan samt
fritidsgårdar ska ha en drogpolicy som är väl känd
bland personal, elever/ungdomar och föräldrar.

Barn- och utbildningsförvaltningen, folkhälsooch ANDT-råd och samhällsutvecklingsförvaltningen.

Stimulera gymnasieelever att som särskilda
studieprojekt belysa tobakens, alkoholens,
dopningens och/eller narkotikans effekt på
samhället.

Barn- och utbildningsförvaltningen.

Insatsområde Rättvik – inom mål 3: Tidigt upptäcka barn,
ungdomar och unga vuxna i riskzonen.
Åtgärder
Skolorna – prioritera en god och kvalitetssäkrad
barn- och elevhälsa. PSYNK

Ansvarig

Barn- och utbildningsförvaltningen.

Satsning för att förbättra kunskaperna för personal
som arbetar med målgruppen ungdomar och unga
vuxna - signaler kring missbruk.

Rättviks kommun, Polisen.

Fortsätta utveckla metoder som kan förhindra
intensivkonsumtion och riskbruk bland unga vuxna.

Länsstyrelsen i Dalarna och Rättviks
kommun.

Satsning för att förbättra kunskaperna för personal
som arbetar med målgruppen ungdomar och unga
vuxna - signaler kring missbruk.

Rättviks kommun och Polisen.

Även för de som arbetar med målgruppen
”ungdomar i Rättviks kommun som fullgjort sin
skolplikt men inte fyllt 20 år” (det kommunala
informationsansvaret övergår till aktivitetsansvar
från om med 1 juli, 2014)

Barn- och utbildningsförvaltningen,
socialtjänsten med flera.
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Nationellt långsiktigt mål 4
Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller
beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska
successivt minska.
Insatsområde Rättvik – inom mål 4: Hälso- och sjukvårdens arbete
med att förebygga ANDT-relaterad ohälsa ska utvecklas
Åtgärder

Ansvarig

Information individuellt eller i till exempel
föräldragrupp. Stöd när ett riskbruk upptäcks.

Landstinget Dalarna.

Insatsområde Rättvik – inom mål 4: Förutsättningarna för tidig
upptäckt av bruk av narkotika- läkemedels- och dopningsmedel ska
öka.
Åtgärder

Ansvarig

Förbättrad kunskap om symptom och beteende vid
bruk av narkotika/dopningspreparat.

Landstinget Dalarna och Rättviks kommun.

Insatsområde Rättvik – inom mål 4 delmål 4: Förutsättningarna att
i ett tidigt skede kunna uppmärksamma och åtgärda ANDT-problem i
arbetslivet bör förbättras.
Åtgärder

Ansvarig

Kommunens alkohol- och drogpolicy ska vara väl
känd bland medarbetare och ingå i introduktionen
av nyanställda

Personalenheten

I arbetsmiljöutbildning för chefer,
arbetsmiljöombud/fackliga företrädare ingår
utbildning om signaler, risker och effekter av alkohol
och droger i arbetslivet.

Personalenheten och folkhälso- och ANDTråd.
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Insatsområde Rättvik – inom mål 5: Personer med missbruk eller
beroende ska ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
Åtgärder

Ansvarig

Utveckla arbetet inom missbruks- och
beroendebehandling genom att också ge stöd för att
förbättra den fysiska hälsan och leva hälsosamt.

Socialtjänsten, Landstinget Dalarna och
folkhälso- och ANDT-råd.

”Under min föreläsning i Rättviks kommunhus i
torsdags berättade jag om en ny forskning som går
ut på att återställa drogframkallade skador på
hjärnan. Aktuell forskning visar att nervceller kan
repareras och nybildas om individen utövar fysisk
aktivitet i berikande miljöer. Den berikande miljön
kan bestå i ett vackert naturområde, gärna med
tillgång till sjöutsikt, där man kan röra sig fritt och ha
goda sociala kontakter.” Citat från
beroendeforskaren Fred Nyberg mars, 2014
Förutsättningarna i Rättviks kommun är mycket
gynnsamma för den typen av ”utökad behandling”.
Forskning pågår om samverkan mellan hälsa, livsstil
och beroende. Vid Beroendecentrum i Malmö håller
man på och undersöker om deltagande i ett
program med fokus på att förbättra den fysiska
hälsan och livsstilen, vid sidan av den ordinarie
beroendebehandlingen, ger bättre resultat. Se hela
människan.
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Nationellt långsiktigt mål 6
Antalet döda och skadade p.g.a. av sitt eget eller andras bruk av
alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
Insatsområde Rättvik – mål 6:2 Antalet döda och skadade p.g.a.
alkohol-, narkotika- och dopningsrelaterat våld ska minskas.
Åtgärder

Ansvarig

Förbättrade rutiner vid ANDT-relaterat relationsvåld
- säkerställa att ”hela kedjan” fungerar.

Polisen, socialtjänsten, Landstinget Dalarna,
folkhälso- och ANDT-råd och
räddningstjänsten.

Åtgärden är en del inom Folkhälsoprogrammets mål
två ”Ekonomisk och social trygghet” och
”Samordning mot relationsvåld”. En särskild
handlingsplan med mål, delmål och åtgärder är
under uppbyggnad 2014-2015.
Samordnare mot relationsvåld Rättviks kommun är
folkhälsostrategen/drogförebyggaren- maj 2014 till
och med april 2015.
Övergripande mål: ”Skapa ett tryggt och säkert
samhälle utan hot och våld i nära relationer”
Genom bred samverkansbas förhindra och tidigt
upptäcka relationsvåld samt underlätta för
våldsutsatta personer att snabbt få hjälp.

Insatsområde Rättvik – inom mål 6:2 Förbättra stödet för anhöriga
Åtgärder

Ansvarig

Verka för att alla anhöriga till personer med
missbruk får erbjudande om stöd och hjälp utifrån
ett anhörigperspektiv, enskilda samtal eller
gruppverksamhet.

Socialtjänsten, folkhälso- och ANDT råd.

Samarbetspartners: föreningar och organisationer.
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Nationellt långsiktigt mål 6 – delmål 4
Medvetenhet i hela befolkningen om ANDT – användningens
effekter på hälsan bör öka.
Insatsområde Rättvik – inom mål 6:4 Ökad medvetenhet om
alkoholens negativa inverkan.
Åtgärder

Ansvarig

Kampanjen ”Stoppa alkoholvåldet”.

Folkhälso- och ANDT-råd och IOGT-NTO.

”Tänk efter i vilket sällskap du berusar dig!” och
”Du bestämmer hur festen blir – inte alkoholen”.

Folkhälsomyndighetens kampanjmaterial.

Äldre kvinnor (och mäns) ökade alkoholkonsumtion.

Folkhälso- och ANDT-råd och IOGT-NTO.

Insatsområde Rättvik – inom mål 6:4 Minska berusningsdrickandet
Påverkansfaktorer: ”Det är de breda åtgärderna som är mest effektiva för
att förebygga alkoholskador i befolkningen. Det kan tyckas paradoxalt att
åtgärder som till största delen ”drabbar” dem som inte har några
alkoholproblem också är de mest effektiva för att minska de
alkoholrelaterade skadorna” (Rossow & Romelsjo, 2006).
Åtgärder

Ansvarig

Varannan vatten i Rättvik – en vinst för alla!
IQ projekt 1052.
Fortsatt utveckling av kampanjen Varannan vatten –
arbeta med ett helhetstänk och förstärka med Håll
Rättvik rent samt kampanjen Tänk om.
Från 2014 annonsering och insatser året om vid
större evenemang och inför storhelger.

Rättviks kommun, Polisen, Länsstyrelsen i
Dalarna, näringslivet, IQ-inspiratör och
dalakommunerna.

Rättviks mål/syfte ”Varannan vatten”:
Vi har en tro på att med kunskap och information
går det att förändra attityder och beteenden. På sikt
ökar trivseln och tryggheten i samhället, både för
besökande och för invånare. Nyckeln är att utan
pekpinnar, våga sätta alkoholkonsumtionen i fokus
och skapa ett brett samarbete mellan kommun,
polis, myndigheter, länsstyrelse och näringsidkare.
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Bilagor
Bilaga 1

De sju långsiktiga ANDT-politiska målen med dess
prioriterade mål under strategiperioden:
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Bilaga 2

Sammanfattning av läget ANDT i Rättviks kommun juni,
2014
Misshandel, inbrott, stölder, våldtäkter etc. är till stor del drogrelaterat.
Polisen säger ”Funnes inte droger så skulle vi nästan vara arbetslösa”
Alkoholen ställer till mest.
Rättviks kommun är ganska förskonat vad gäller droger och drogrelaterad
brottslighet. Rapport från polisen vid BRÅ möte, april 2014: Det är lugnt i
kommunen men det förekommer inbrott och stölder. Få brottsaktiva som
utför många småbrott – droger finns med i bilden i en del fall. Det är mest
trafikbrott – t.ex. motorburna ungdomars fordon, fortkörning och dålig
bältesanvändning.
Genom den breda samverkan mellan polis, kommun, näringsliv med flera,
har fylla, misshandel, skadegörelse under CCW minskat successivt sedan
2010.
Det finns med all säkerhet ett mörkertal gällande narkotika- och dopninganvändning men ännu märks inget som är alarmerande enligt Polisen och
socialtjänsten.
LUPP undersökningen som genomfördes vid gymnasiet och högstadierna, i
oktober 2012 visade att tjejerna vid gymnasiet röker mer medan killarna
snusar mer. Detta mönster följer länet och rikets resultat – likaså att
ungdomars alkoholdrickande minskat något.
I detta gynnsamma läge är det än viktigare att satsa på det drogförebyggande
arbetet. Nätdrogerna finns bara ett ”knapptryck bort”. Drogliberalismen ökar
och det märks mer och mer vid samtal, enskilt och i grupper. Att t.ex.
cannabis är en ofarlig drog, ”Bättre att röka på än att supa”. Denna
inställning märks hos både ungdomar och vuxna. Ökad kunskap och
vaksamhet behövs också gällande dopningspreparaten som mer och mer säljs
under täckmantel kosttillskott. Det gynnsamma läget kan förändras relativt
snabbt.
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Ur länsstyrelsens ANDT-arbetet i Dalarna 2013-2015
ANDT-användning bland unga i Dalarna
Bruket av alkohol, narkotika, dopning och tobak i Dalarna ser ungefär ut
som i resten av Sverige, med ett par undantag, enligt CAN:s
drogvaneundersökning 2012. Man ser till exempel att alkoholkonsumtionen
minskar, att bruk av narkotika fortfarande ligger relativt lågt, att
tobaksbruket minskar och att dopning fortfarande är ett relativt sällsynt
missbruk.
När det gäller snus sticker dock länet ut. Dalarnas unga män snusar mer än
genomsnittet i landet, enligt CAN:s undersökning. Kring dopning,
internetdroger och läkemedelsmissbruk kan det finnas ett mörkertal och dolt
missbruk som inte syns i undersökningar.

CAN:s drogvaneundersökning 2012 genomfördes i
tolv av Dalarnas 15 kommuner. Där deltog elever
från högstadiets årskurs nio och gymnasiets
årskurs två. Totalt deltog 128 klasser från årskurs
nio och 208 klasser från gymnasiets årskurs två.
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Bilaga 3

Alkoholvanor i Sverige och Dalarna
Även om vi kan se liten minskning de senaste åren, är alkoholkonsumtionen
i Sverige idag betydligt högre än vid mitten av 1990-talet. Detta kan bero på
att priserna har sjunkit, att det har blivit tillåtet
att föra in stora mängder billig alkohol från andra EU-länder, men också en
något mer ”kontinental attityd” till alkohol. Alkoholproblemen är också
omfattande med flera tusen dödsfall varje år. Om man ska minska
konsumtion och skadeverkningar har forskning visat att generella åtgärder
som riktar sig mot hela befolkningen, som skatter och begränsningar i
tillgänglighet, har störst effekt och är mest kostnadseffektiva.
I CAN:s undersökningar 2006–2010 kan man se att andelen män i Dalarna
med riskabla alkoholvanor har minskat och nu ligger ungefär lika som i
resten av Sverige. Kvinnor i Dalarna ligger något över rikssnittet.
När det gäller försäljning av alkohol på Systembolaget låg Dalarna år 2010
något över den genomsnittliga försäljningen i riket. Dalarnas län ligger på en
snittförsäljning på 6,02 liter 100 procent alkohol per invånare, medan
riksgenomsnittet är 5,80 liter.
FAKTA
Riskbruk av alkohol i Sverige
Ungefär 13 procent av svenskarna, runt en miljon, anses ha
riskabla alkoholvanor. Med det menas en alkoholkonsumtion som
ökar risken för skador.
Antalet som missbrukar alkohol beräknas ligga runt 780 000
personer.
Cirka 330 000 svenskar uppskattas vara beroende av alkohol.
Källa: FAS – Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap

Föräldrar köper ut
Det är främst äldre kamrater som langar alkohol, men även föräldrar och
andra vuxna, uppger ungdomarna i CAN:s undersökningar. Var åttonde 15åring säger att föräldrarna har försett dem med alkohol. Nästan var tredje, 30
procent, av 17-åringarna säger att deras föräldrar hade gett dem alkohol.
Var sjunde ung person i Dalarna har varit full den senaste
månaden
Fler flickor i årskurs nio i Dalarna har druckit sig fulla den senaste månaden
än i riket i övrigt. Runt 15 procent av flickorna i årskurs nio uppger att de har
druckit sig fulla den senaste månaden. I riket i övrigt ligger den siffran på
strax över tio procent.
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Tio procent, eller var tionde av pojkarna i klass nio i både Dalarna och i
riket, uppger att de har druckit sig berusade den senaste månaden. I
gymnasiets årskurs två ligger pojkarna i Dalarna och riket på strax under 40
procent, medan flickorna ligger något lägre.
Mer än varannan flicka i nian i Dalarna har druckit alkohol
senaste året
Det är fler flickor än pojkar som anger att de druckit alkohol någon gång
under de senaste tolv månaderna. Drygt hälften av flickorna i årskurs nio
uppger att de har druckit alkohol det senaste året. I gymnasiet anger lite över
80 procent av flickorna och pojkarna att de har gjort det.
Dalarnas pojkar ligger kring rikssnittet när det gäller att dricka alkohol. Strax
över 40 procent av Dalapojkarna i årskurs nio säger att de har druckit
alkohol det senaste året. För riket ligger den siffran på strax under 50
procent. I gymnasiets årskurs två anger runt 80 procent av pojkarna i Dalarna
och övriga riket att de har druckit alkohol det senaste året.
Drickandet har minskat de senaste åren
I CAN:s enkätundersökningar från 2011 svarade 59 procent av flickorna och
55 procent av pojkarna i årskurs nio att de druckit alkohol de senaste tolv
månaderna. Det är en minskning från 2004 då siffrorna låg på drygt 70
procent för flickorna respektive strax under 70 procent för pojkarna.
Även på gymnasiet minskade alkoholkonsumtionen mellan 2004 och 2011.
84 procent av flickorna och 83 procent av pojkarna i årskurs två uppgav att
de hade druckit alkohol det senaste året. Sju år tidigare uppgav nästan 90
procent av flickorna och 85 procent av pojkarna att de druckit alkohol de
senaste tolv månaderna.
Mindre hembränt och mer smuggelsprit
Sedan 1999 har andelen hembränt minskat kontinuerligt bland både pojkar
och flickor. År 2011 svarade tio procent av pojkarna och elva procent av
flickorna att de druckit hembränt under de senaste tolv månaderna. För
gymnasieelever var siffrorna 16 procent bland pojkarna och 15 procent bland
flickorna.
Antalet flickor som säger att de har druckit smugglad alkohol har nästan
fördubblats mellan 1997 och år 2011. År 2011 svarade 29 procent av
flickorna i årskurs nio att de hade smakat smugglad alkohol, mot 15 procent
år 1997. Var fjärde pojke i årskurs nio år 2011 uppgav att han smakat
smugglad alkohol (eller det han tror var smugglad alkohol). År 1997 hade
var femte pojke druckit smugglad alkohol.
Läs mer på www.can.se/sv/Rapporter/Skolelevers-drogvanor.
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Bilaga 4
Narkotikabruket i Dalarna
Narkotikabruket i Dalarna ligger lite under rikssnittet. År 2012 sa ungefär
tre procent av flickorna i årskurs nio i Dalarna och runt fyra procent av
pojkarna att de hade provat narkotika de senaste tolv månaderna. Siffrorna
för riket är cirka sex procent för pojkarna och cirka fem procent för
flickorna.
I gymnasiet årskurs två sa drygt tio procent av pojkarna och cirka åtta
procent av flickorna i Dalarna att de hade provat narkotika de senaste tolv
månaderna. Också bland 17–18-åringarna ligger Dalarna lite under
rikssnittet. För riket ligger pojkarnas andel på ungefär 14 procent och
flickornas på strax under tio procent.
Enklare få tag på droger via nätet
En viktig uppgift för samhället är att motverka handel med droger över nätet.
I princip vilken tonåring som helst kan beställa droger över nätet, för att
några dagar senare få en avi via sms på mobilen, gå till butiken eller
bensinmacken och hämta ut paketet.
Vår största utmaning idag är att få unga att behålla en avståndstagande och
restriktiv attityd till narkotika.
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Bilaga 5
Dopning i Dalarna och Sverige
Sedan 1998 har det blivit tre gånger vanligare att dopning upptäcks. Också
de som fälls för dopningsbrott har blivit ungefär tre gånger fler. Cirka 60
procent av alla som misstänks för dopningsbrott är i 20–29-årsåldern. Bara
några enstaka procent av dem är kvinnor. Det finns dock tendenser som
pekar på att även pojkar under 18 år börjar använda AAS (anabola
androgena steroider).
I CAN:s skolenkät gäller frågan om dopning numera enbart AAS. I den
senaste undersökningen svarade två procent av pojkarna och en procent av
flickorna i årskurs nio att de använt AAS. I gymnasiet motsvarades detta av
en procent vardera av pojkarna och flickorna.
Det är sedan 1992 olagligt att använda dopningsmedel i Sverige. Som första
land i världen förbjöds bruket i Sverige 1999 och sedan 1 april 2011 är
maxstraff för grovt brott sex års fängelse. Det är viktigt att exempelvis
gymnastiklärare, gym, hälsokostbutiker, föräldrar och kompisar är
vaksamma.
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Bilaga 6
Tobak
Rökningen har sedan 1970-talet minskat i omfattning. En större minskning
kunde märkas i början av 2000-talet, men därefter skedde en ökning igen. De
senaste CAN-undersökningarna visar dock att rökningen åter minskar. Det är
fler flickor än pojkar som röker.
Relativt många elever uppger att de har rökt vattenpipa. I årskurs nio svarade
cirka 40 procent av eleverna att de provat att röka vattenpipa och i
gymnasiets år två var andelen 60 procent. Att röka vattenpipa ter sig dock
inte som en särskilt frekvent vana. Bland de elever i grundskolan och i
gymnasiet som uppgav att de rökt vattenpipa, var det knappt nio procent som
gjorde detta en gång i månaden eller oftare.
Dalarnas 15- åriga flickor röker mer än pojkarna
Från CAN:s skolundersökning 2012 gällande rökning kan vi se att siffrorna
för såväl pojkar som flickor i årskurs nio i Dalarna ligger lägre än för riket
när det gäller svaret på frågan
”röker ibland/röker dagligen”. Andelarna är runt tio procent för pojkarna och
cirka 18 procent för flickorna. För riket är siffrorna cirka 15 procent för
pojkarna och 20 procent för flickorna.
Dalarnas gymnasieungdomar röker ungefär lika mycket som ungdomar i
resten av Sverige. Runt 30 procent av pojkarna i Dalarna och 38 procent av
flickorna röker i gymnasiets årskurs två.
Var fjärde 17- årig pojke i Dalarna snusar
Från samma undersökning kan vi se att det snusas avsevärt mer i Dalarna än
i resten av riket. Var tionde pojke, tio procent, i årskurs nio och var fjärde
pojke i årskurs två i gymnasiet snusar dagligen eller nästan varje dag. I
övriga riket är den siffran åtta respektive 15 procent. Bara en till två procent
av flickorna i Dalarna och resten av Sverige uppger att de snusar varje dag.

