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ALKOHOL- OCH DROGPOLICY i ÖSTERSUNDS KOMMUN
Inledning och syfte
Kommunfullmäktige har år 2005 utarbetat en alkohol- och drogpolicy för Östersunds kommun. Kommunens alkohol- och drogpolicy ska även i tillämpliga delar
gälla i de bolag där kommunen har aktiemajoritet. Policyn syftar till att tydliggöra
kommunens inställning till bruk av tobak, alkohol och andra droger. Policyn syftar vidare till att skapa ett gemensamt förhållningssätt i kommunen och ge förutsättningar för en god livskvalitet för våra medborgare. Policyn innefattar även ett
avsnitt som tydliggör kommunens förhållningssätt vid servering av alkoholdrycker. För den interna representationen hänvisas till programmet ”Riktlinjer vid
alkohol- och drog-problematik”.
Inriktning
Östersunds kommuns inställning till alkohol och andra droger är entydig. Bruk av
alkohol och alla former av andra droger ska minska och därigenom minska dess
skadeverkningar. Detta ska ske genom folkhälsofrämjande aktiviteter som riktas
främst till barn och unga. Nya och beprövade metoder ska användas vilka genom
utvärderingar och dokumentation visat sig framgångsrika och fokus ska ligga på
verkningsfulla skyddsfaktorer. Kommunen avgör behovet av alkoholservering och
i de fall alkoholpolitiska hänsyn ställs mot näringspolitiska, ska de alkoholpolitiska ges företräde.
Det är Östersunds kommuns policy att:
Folkhälsofrämjande arbete
-

i det lokala folkhälsofrämjande arbetet engagera och mobilisera
olika grupper av aktörer samt synliggöra goda exempel

-

samordna och utveckla befintliga resurser och fokusera på
skyddsfaktorer för att förebygga alkohol- och andra drogrelaterade
problem

-

aktivt påverka attityder och förändra beteenden som minskar
skadeverkningar från bruk av alkohol och andra droger

-

aktivt arbeta för att minska alkoholkonsumtionen och begränsa
tillgången

-

nolltolerans gäller beträffande icke medicinsk användning av alla
former av narkotiska preparat

-

alla kommunala verksamheter ska bedriva ett kontinuerligt,
systematiskt förebyggande och främjande arbete genom aktiva insatser
i syfte att medvetandegöra riskerna med bruk av alkohol och andra
droger
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-

aktivt verka för att vuxna ska vara goda förebilder

-

ta del av nya forskningsresultat och bedriva ett aktivt
folkhälsofrämjan-de arbete

Barn och ungdomar (under 20 år)
- engagera föräldrar i det folkhälsofrämjande arbetet
- verka för att åldern för alkoholdebuten höjs

-

aktivt motverka försäljning och langning av tobak och alkohol till
ung-domar under 18 respektive 20 år

-

inte acceptera att personer, ej fyllda 18 år, dricker alkohol

-

särskilt uppmärksamma vissa evenemang i syfte att minska bruket
av alkohol och andra droger

Mötesplatser
-

verka för att fler alkohol- och drogfria mötesplatser för alla skapas i
Östersund

-

verka för att medborgarna tar ansvar för att minska
alkoholkonsumtionen i samhället

Servering av alkoholdrycker
-

i samband med stora nationella och internationella idrottstävlingar
(OS, VM, WC, EM och SM), kulturarrangemang och större
evenemang (event) kan tillfälligt tillstånd beviljas vid ansökan om
servering av alkohol till allmänheten

-

permanent tillstånd till allmänheten i restaurang kopplad till idrotts/arena anläggning kan beviljas. Servering ska ske avskilt från
idrottsut-övandet i en väl avgränsad del i anläggningen. Ingen
servering får finnas på läktare.

-

i samband med idrotts-/kulturarrangemang som främst vänder sig
till barn och ungdom inte bevilja servering av alkoholdrycker
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kontinuerligt utbilda och informera näringsidkare med
serveringstill-stånd om gällande lagstiftning och kommunens
policy.

Ansvar
Kommunfullmäktige beslutar om alkohol- och drogpolicy för Östersunds kommun. Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för uppföljning av policyn.
Respektive nämnd ansvarar för att policyn efterföljs inom förvaltningen samt
svarar för att policyn förmedlas till samtliga medarbetare.
Uppföljning
Uppföljning av policyn kommer att ske genom att förvaltningarna utarbetar
nyckeltal som löpande följs upp i årsredovisningen och välfärdsbokslutet.
Policyn finns på kommunens hemsida.

