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Drogpolicy för Markaryds kommun 

 
 
Det ska vara gott att leva, arbeta och verka i Markaryds kommun! 
 
 
Inledning 
Denna policy uttrycker den politiska viljan till en positiv livsmiljö för medborgarna i 
Markaryds kommun. Genom att ta ställning till hur Markaryds kommun förhåller sig till 
tobak, alkohol och andra droger eftersträvas att minimera och om möjligt eliminera de skador 
bruk och missbruk kan ge. 
  
Tobak, alkohol och andra droger angår alla och påverkar alla, vare sig man använder detta 
själv eller inte. Skadeverkningarna drabbar brukaren – men även andra. Ohälsa, våld, 
kriminalitet och social otrygghet är negativa konsekvenser av drogmissbruk för såväl individ, 
familj som omgivande samhälle. Hög alkoholkonsumtion, tidig alkoholdebut och stor 
tillgänglighet på andra droger, väcker oro för folkhälsan. Dessa mönster måste brytas. 
Markaryds kommun vill främja en för alla medborgare positiv livsstil. 
 
Denna policy klargör mål och inriktning för arbetet mot tobak, alkohol och andra droger. Den 
innefattar ett uppdrag åt Markaryds kommun och en uppmaning till andra aktörer inom 
kommunen att utifrån policyn och egna styrdokument skriva handlingsplaner för arbetet mot 
tobak, alkohol och andra droger och aktivt arbeta efter dessa. Det skall vara gott att leva, 
arbeta och verka i Markaryds kommun. 
 
Definitioner 
Denna policy gäller för tobak, alkohol och andra droger. I begreppet droger ingår all illegal 
användning av narkotiska preparat, dopingpreparat, läkemedel samt andra preparat, som intas 
eller inandas, för att uppnå berusning eller prestationshöjning. Allt bruk av illegala droger, 
överutnyttjande av alkohol och överutnyttjande av beroendeframkallande läkemedel ses som 
missbruk. 
 
Mål 
Markaryds kommun och andra aktörer inom kommunen samverkar för  

1. att främja medborgarens möjlighet till en sund och positiv livsstil. 
a. Barn och ungdomar har en uppväxt fri från negativa konsekvenser av tobak, 

alkohol och andra droger. 
b. Alla barn och ungdomar i Markaryds kommun har minst en för individen 

meningsfull och strukturerad fritidssysselsättning. 
c. Ett gemensamt synsätt på ungdomars konsumtion av tobak, alkohol och andra 

droger är förankrat bland föräldrar och andra vuxna. 
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d. All fritidsverksamhet, som riktar sig till barn och ungdom, är fri från alkohol 
och andra droger. 

e. Föreningar med antagen handlingsplan mot alkohol och andra droger är 
berättigade till kommunalt aktivitetsbidrag för barn och ungdom mellan 4 och 
20 år. Handlingsplan bör vara antagen senast 2007-12-31. 

f. Medborgarna i Markaryds kommun har ett attraktivt utbud av kultur- och 
fritidsaktiviteter fria från alkohol och andra droger.  

2. att förebygga bruk av tobak, alkohol och andra droger. 
a. Debutåldern för bruk av tobak och alkohol höjs till 18 år. 
b. Total avhållsamhet från alkohol och andra droger råder i trafik och arbetsliv. 
c. Gravida och ammande kvinnor avhåller sig helt från tobak, alkohol och andra 

droger. 
d. Servering av alkohol sker ansvarsfullt. 
e. Ingen nyrekrytering till missbruk av alkohol och andra droger sker i Markaryds 

kommun. 
f. Idrott och motion utövas utan användande av dopningspreparat. 

3. att åtgärda de skadeverkningar som uppkommer genom bruk av alkohol och andra 
droger. 

a. Alla som befinner sig i en situation där missbruk förekommer bereds möjlighet 
till stöd och hjälp. 

 
Aktörer 

• Markaryds kommun 
o Socialnämnden 
o Utbildnings- och kulturnämnden 
o Miljö- och byggnadsnämnden 
o Kommunstyrelsen 

• Polismyndigheten 
• Landstinget Kronoberg 
• Länsstyrelsen 
• Försäkringskassan 
• Arbetsförmedlingen 
• Systembolaget 
• Apoteket 
• Ideella föreningar och intresseorganisationer – Se det kommunala 

föreningsregistret 
• Arbetsgivare och företag – Se Företagsfakta 
• Allmänheten 

 
Strategi 

1. Varje kommunal nämnd upprättar en handlingsplan för sitt arbete mot tobak, alkohol 
och andra droger inom respektive ansvarsområde.  
Handlingsplanerna innehåller: 

a. Utvärderingsbara mål 
b. Medel och metoder för att nå målen 

2. Markaryds kommun informerar om sin drogpolicy till medborgare och andra 
samverkande aktörer. 

3. Markaryds kommun inbjuder samverkande aktörer till aktivt samarbete mot tobak, 
alkohol och andra droger. 
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4. De kommunala handlingsplanerna görs kända bland såväl medarbetare som allmänhet 
och andra aktörer. 

5. Handlingsplanerna följs upp årligen och revideras vid behov. Även drogpolicyn i sin 
helhet ska följas upp och revideras årligen. 

6. Markaryds kommun bistår arbetsgivare och föreningar vid upprättande av policy och 
handlingsplaner mot tobak, alkohol och andra droger. 

 
 
 
 
 
Kontaktpersoner 
Drogsamordnare 
Ungdomssamordnare 
Polis 
IFO-chef 
Mödravård, barnhälsovård och vårdcentral 
Futura 
Navet 
Fritidsenheten 
 
 
Åldersgränser 
Straffmyndig   15 år  
Åldersgräns för försäljning av tobak 18 år 
Åldersgräns för servering av alkohol 18 år 
Åldersgräns för försäljning av alkohol 20 år 
 
 
 
Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-01, § 14. 
Gäller från 2007-03-01. 
 


