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Dokumentets syfte 
Strategin anger mål och riktmärken för ett samhälle för unga fritt från narkotika och dopning, med 
minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.  

Dokumentet gäller för 
Alla verksamheter, kommunala och fristående, som verkar på kommunens uppdrag.  

 

Strategin för ett drogfritt Nacka för unga har föl-
jande utgångspunkter 
I Nacka kommun är problemen kopplat till ungdomars missbruk av alkohol, narko-
tika och droger betydande. Den så kallade Stockholmsenkäten visar att ungdomar i 
Nacka i större utsträckning missbrukar narkotika och alkohol. Samtidigt finns det i 
delar av samhället idag en mer drogliberal inställning. En del ser det inte som ett pro-
blem att minderåriga bjuds på alkohol hemma eller att man använder cannabis. Det 
är centralt att eftersträva ett samhälle för unga fritt från narkotika och dopning, med 
minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaks-
missbruk. 
 
För att nå högt ställda nationella, regionala och lokala mål är det avgörande att det 
finns ett gott samspel mellan alla kommunalt finanseriade verksamheter. Det är av 
vikt att alla förstår att frågeställningarna om alkohol, narkotika, droger och tobak inte 
enkom är en välfärdsfråga, utan inkluderar såväl alla stödverksamheter som territorie-
verksamheter på alla nivåer inom Nacka, oavsett organisationstillhörighet.  

Strategins förankring i Nacka kommuns styrmodell 
Nackas vision är Öppenhet och mångfald. Det finns inte ett sätt att arbeta med ett drog-
fritt Nacka för unga, utan att en mångfald av arbetssätt används kopplat till vilket 
problem som ska lösas. Öppenhet i att redovisa läge och resultat bidrar till bättre ef-
fekt. 
 
Nackas grundläggande värdering är Förtroende och respekt för människors kunskap och egen 
förmåga – samt för deras vilja att ta ansvar. För människor som hamnat i olika former av 
missbruk är det viktigt att det erbjuds stöd och hjälp och samtidigt det finns tilltro till 
deras egen vilja att ta ansvar.  Vidare är förväntningar höga på att huvudmän, chefer 
och medarbetare i all kommunalt finansierad verksamhet att verksamheten denna 
strategi. 
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Strategi / ANDT 

Nacka ska vara bäst på att vara kommun. I arbetet för ett drogfritt Nacka ska kommu-
nen göra det den är bäst på och verka för andra myndigheter och civilsamhället gör 
det som de är bäst på.  
 
Det finns fyra övergripande mål som gäller för all verksamhet i Nacka: 

 Bästa utveckling för alla 
 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka 
 Stark och balanserad tillväxt 
 Maximalt värde för skattepengarna 

Kopplat till dessa mål krävs ett medvetet arbete för ett drogfritt Nacka för unga. 
 

Nationella och regionala mål 
Riksdagen har satt upp följande fem mål för arbetet med alkohol, narkotika, droger 
och tobak som omfattar såväl unga som vuxna. 

 Tillgång till alkohol, narkotika, droger och tobak ska minska  
 Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och to-

bak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska  
 Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt 

bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller to-
bak ska successivt minska  

 Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska 
utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd 
av god kvalitet  

 Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på 
grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller 
tobak ska minska 

 
På regional nivå har länsstyrelsen antagit en strategi för arbete mot alkohol, narko-
tika, droger och tobak. Den omfattar både unga och vuxna och innehåller en bred 
palett av mål och åtgärder. 
 
Kommunen står bakom både den nationella och den regionala strategin och kommer 
att verka för att målen i dessa ska nås.  
 

Strategiska vägval för arbetet för ett drogfritt Nacka för 
unga 
Det övergripande målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med mins-
kade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.  
Med ett särskilt fokus på ett drogfritt samhälle för unga gäller följande i Nacka.  

 Nolltolerans mot narkotika, dopning och alkohol vad gäller barn och unga. 
 Minska tobaksbruk och förhindra att barn och unga börjar använda tobak. 
 Stöd och vård till dem som hamnat i missbruk eller beroende. 
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Ansvar 

Alla nackabors ansvar 

Det krävs engagerade och medvetna medborgare, ett civilsamhälle där unga som 
gamla, chefer och medarbetare på alla nivåer, föräldrar och släktingar som involveras, 
tar ställning, går före och är förebilder i frågan om ett drogfritt Nacka för unga. 
 

Politikens ansvar  

Kommunfullmäktige i Nacka har rollen att företräda nackaborna och ska verka för 
hög måluppfyllelse i arbetet för ett drogfritt Nacka för unga.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla ihop arbetet och att följa upp det på ett över-
gripande plan.  
 
Alla nämnder har utifrån sina ansvar uppdraget att tillse att strategin genomförs och 
att följa upp det arbetet inom sitt område.  
 

Alla kommunalt finansierade verksamheters ansvar 

Nacka står för principen om fria och självständiga verksamheter. Verksamheten ut-
vecklas bäst om beslut om den fattas lokalt. Detta förutsätter ett engagerat och med-
vetet arbete för ett drogfritt Nacka för unga inom alla kommunalt finansierade verk-
samheter. I allt arbete som är kopplat till barn och unga ska det verkas för och infor-
meras om nolltoleransen mot droger. 
 

Uppföljning, utvärdering och systematiskt kvalitetsarbete 
För uppföljning, utvärdering och systematiskt kvalitetsarbete gäller följande. 

 Arbetet mot alkohol, narkotika och droger ska ha stöd i forskning och/eller 
utvärdering.  

o Frågeställningarna ska bevakas internationellt, nationellt, regionalt 
och lokalt.  

 Kvalitetsarbetet utgår från de nationella målen, kommunens övergripande 
mål och nämndernas fokusområden.  

o Kvalitet ska belysas med olika mått och ur olika perspektiv.  
o Uppföljningen av kvalitet ska redovisas öppet och tillgängligt. 

 Ett systematiskt och uthålligt kvalitetsarbete leder till högre kvalitet och att 
det som nämnderna och kommunfullmäktige sätter ljuset på växer.  

o En framgångsfaktor är att lyfta fram och synliggöra det positiva sam-
tidigt som det är viktigt att gå vidare med och fördjupa sig i det som 
verkar vara eller är förbättringsområden.  

o Utgångspunkten i det arbetet utgår från dialog och erfarenhetsutbyten 
inom kommunen och mellan olika aktörer. 

 Uppföljning och utvärdering av att målsättningen om ett drogfritt Nacka för 
unga nås kommer att göras årligen i samband med årsbokslutet. Stock-
holmsenkäten utgör en viktig källa i denna uppföljning. 


