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Alkohol- och drogpolitiskt handlingprogram 
 
Kalix kommuns alkohol- och drogpolitiska handlingsprogram har sin utgångspunkt i av 
riksdagen antagen proposition 2010/11:47. Kommunens alkohol- och drogpolitiska 
handlingsprogram beskriver politisk inriktning och arbetsmetoder. 
 
 
Politisk inriktning 
 
Kalix kommun ska vara en narkotika- och dopingfri kommun, där tobaksbruket 
ständigt minskar, med måttlig alkoholkonsumtion för vuxna, och ska präglas av en 
uppväxtmiljö för barn- och ungdomar fri från alkohol- och andra droger. 
 
Den lokala politiska viljan innebär beteendepåverkande åtgärder som är positivt 
normskapande. Vuxnas attityder till alkohol och andra droger har en avgörande 
inverkan på barns och ungdomars beteende och därför är attitydpåverkan och ändrat 
vuxenbeteende grunden i alkohol- och drogpolitiken i Kalix kommun. 
 
Kalix kommuns alkohol- och drogpolitiska arbete innebär  
 

 att barn- och ungdomar särskilt skyddas mot skadliga effekter 
 att barn- och ungdomar ges en tobaksfri livsstart och uppväxt 
 att ingen ungdom under 18 år börjar röka eller snusa 
 att alkoholdebuten skjuts upp till som tidigast 18-års ålder 
 att tillgängligheten till alkohol och andra droger reduceras och konsumtionen 

minskar 
 att doping motverkas 
 att berusningsdrickandet motverkas 
 att skadligt beroende och missbruket minskar 
 att motverka nyrekrytering till missbruk 
 att tillgängligheten till samhällets stöd ökar  
 att medberoende uppmärksammas i tidigt skede 
 att skadeverkningarna i samhället av alkohol- och andra droger reduceras 
 att ingen alkohol förekommer i trafiken, i arbetslivet, eller under graviditeten 
 relativt fler alkoholfria miljöer 
 nolltolerans mot narkotika och ett narkotikafritt samhälle 
 att bekämpa den illegala alkohol- och droghanteringen. 

 
 
Arbetsmetoder 
 
Kalix kommuns arbete inom det alkohol- och drogpolitiska området (ANDT-politiken) 
har sin grund i speciallagstiftningar. 
 
Varje nämnd ska inom sitt ansvarsområde verka för att det kommunala alkohol- och 
drogpolitiska programmet genomförs.  
 
Kommunens nämnder ska samordna sitt alkohol- och drogpolitiska arbete. Kommunen 
ska även samverka med andra myndigheter, ideella organisationer, frivilliga och andra 
berörda i samhället.  
 
Det kommunala alkohol- och drogpolitiska handlingsprogrammet är nämndernas 
hjälpmedel att formulera lokalt anpassade mål och arbetsmetoder för nämndernas 



  
 
 

 

 

ansvarsområde, tillhör budgetprocessen, och ett hjälpmedel för nämndernas styre 
genom åtgärder för måluppfyllelse. 
 
Kommunens alkohol- och drogpolitiska arbete och resultat ska framgå av kommunens 
årsredovisning. 


