
Alkohol- och drogpolitiskt  
handlingsprogram för Alvesta kommun

Antaget av kommunfullmäktige  
den 26 februari 2008 § 7/08 

Mål för olika grupper
Barn

Barns uppväxt ska vara fri från alkohol, droger och tobak. ●
Individuell och behovspassat stöd ska ges. ●

Ungdom
Åldern för alkoholdebuten ska höjas, konsumtionen ska minskas och  ●
tillgängligheten ska minska. 
Tobak ska inte förekomma före 18 års ålder. ●
Allt illegalt bruk av narkotika ska helt upphöra. ●
Individuell och behovspassat stöd ska ges. ●

Vuxna
Berusningsdrickandet ska minska. Alkohol ska inte förekomma under  ●
graviditet, i trafiken eller på arbetsplatser. 
Allt illegalt bruk av narkotika ska helt upphöra. ●
Individuell och behovspassat stöd ska erbjudas. ●

Förverkligandet av målen
Alvesta kommun erbjuder en rad insatser för att förverkliga målen, så väl 
de övergripande målen som målen för olika grupper. Kommunen ska ge 
barn, unga och vuxna stöd, anpassat efter deras individuella behov. Visio-
nen och de övergripande målen förverkligas genom att respektive nämnd 
utarbetar egna handlingsplaner. 



Inledning
Våga vara den du är
Att våga vara den du är kan tyckas låta lite som en självklarhet, men faktum 
är att det är något som inte många vågar.

Visst måste man få testa på saker, men med det menas inte att man ska gå 
på vad som helt bara för att alla andra gör det.

Jag är arton år, och visst har jag festat lite men det händer inte så ofta. Jag 
anser att man kan ha lika roligt ändå utan att dricka en massa sprit, och 
feströka. Jag tror att det hänger mer på vilka man umgås med än vad man 
dricker och vad man gör...

Det finns ett ordspråk som säger att vi lever bara på en lånad tid och det är 
ju faktiskt sant... Varför då inte ta till vara den korta tiden och vara rädd om 
sig själv? Varför vill man förstöra sig själv och sin kropp genom att röka 
och dricka öl och sprit osv? Det är något som jag aldrig kommer att förstå!

Att våga säga nej, att våga göra som du själv vill är väldigt viktigt. Jag är 
ordförande i Alvesta kommuns ungdomsråd och jobbar med att få fram 
ungdomars åsikter och tankar till kommunens politiker. Jag får ofta höra 
från andra i min ålder: ”Du har väl aldrig roligt, du sitter väl bara hemma 
om helgerna och på kvällarna?”.

Många drar slutsatsen att skola och engagemang inte funkar ihop med att 
ha roligt och träffa kompisar. Men sanningen är att jag är mig själv och det 
är det allra bästa. Prova själv så får du se hur roligt man kan ha ändå, om 
man är med sina kompisar!

Elin Gustafsson
Studerande och ordförande i Alvesta kommuns Ungdomsråd

Problembilden
Sedan 1990 har totalkonsumtionen av alkohol ökat med 25-30 %. ●
En attitydförändring kring alkohol sker, där alkohol i allt fler samman- ●
hang blir mer socialt accepterat. 
En högre alkoholkonsumtion genererar fler dödsolyckor. ●
Tillgängligheten på narkotika har ökat kraftigt och priset har halverats  ●
sedan slutet av 1980-talet.
Andelen som har provat cannabis är markant högre i åldrarna 18–29 år  ●
än i övriga befolkningen.
Undersökningar visar att ungdomar som provat narkotika ofta urskiljer  ●
sig med avseende på skolk, otrivsel i skola, lägre utbildningsnivå etc. 
Föräldrars attityder och förhållande samt goda relationer mellan ung- ●
dom och förälder är viktiga faktorer för att förhindra ett eventuellt 
framtida missbruk.
I en allt större andel av alla trafikolyckor finns alkohol inblandat, det  ●
börjar närma sig 50 %. 

Med droger menas
...narkotika, icke medicinskt förskriven narkotikaklassad medicin, doping-
preparat och lösningsmedel. 

Vision och övergripande mål
Alvesta kommun är en kommun mot droger och alkohol. Alla, särskilt 
ungdomar, ska mötas av en offensiv hållning och samma liktydiga budskap 
i drog- och livsstilsfrågor. 

Barn och ungdomar ska få växa upp i en miljö som är fri från droger. Barn 
och ungdomar ska också få växa upp i en miljö fri från missbruk och över-
drivet bruk av alkohol. 

En lägre alkoholkonsumtion ger minskade medicinska, sociala och ekono-
miska skadeverkningar av alkohol.

Ett samhälle fritt från narkotika eftersom narkotika är olagligt och mycket 
skadligt och det ska därför inte förekomma.


