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Sundbybergs stads övergripande 
handlingsplan för drogförebyggande 
arbete1 

Sundbyberg stads översiktsplan anger förbättrad 
folkhälsa som en strategisk inriktning för hållbar 
samhällsutveckling2. I stadens folkhälsoarbete är 
drogförebyggande3 arbete ett utvecklingsområde 
och flera nämnder har mål för att uppnå förbättrade 
resultat inom området4. 

Vi vinner på att satsa på barnen

I Sundbyberg stad skapar vi tillsammans de bästa 
uppväxtvillkoren för stadens barn och unga 0–20 
år5. Vi skapar förutsättningar och möjligheter till 
en jämlik hälsa och utveckling för alla barn genom 
arbetet i Fokus barn och unga i Sundbyberg6. Vi gör 
det tillsammans i alla verksamheters dagliga arbete. 
I Sundbyberg är konsumtion av alkohol och andra 
droger bland de högsta i Stockholms län7. 

I ett samhällsekonomiskt perspektiv vinner vi alltid 
på att satsa resurserna på barnen och på så sätt 
minska medicinska och sociala skadeverkningar av 
alkohol och andra droger senare i livet. 

Vi skapar bättre förutsättningar på 
olika sätt

Vi stärker det positiva

I Sundbyberg stad baseras det drogförebyggande 
arbetet på att stärka skyddande faktorer och 
att reducera riskfaktorer bland barn och unga. 
En skyddsfaktor är en omständighet som ökar 
chanserna till en positiv utveckling och en riskfaktor 

är en omständighet i ett barns liv som ökar risken 
för negativ utveckling. Skyddsfaktorer kan eliminera 
riskfaktorer.

Styrning - tillsammans kan vi göra skillnad

I Sundbyberg anger den övergripande 
handlingsplanen för drogföre byggande arbete 
inriktning för arbetet och säkerställer ett effektivt 
tvärsektoriellt drogförebyggande arbete i staden. 
Arbetet är långsiktigt och vilar på bäst tillgänglig 
kunskap och väl beprövad erfarenhet.

Struktur – mer kraft när vi arbetar tillsammans

I Sundbyberg arbetar vi med en tydlig struktur inom 
”Fokus barn och unga i Sundbyberg”, för ett effektivt 
kommunövergripande drogförebyggande arbete, 
samt avsätter resurser för arbetet. Alla personer som 
arbetar på olika nivåer inom Fokus barn och unga i 
Sundbyberg är ambassadörer för arbetet.

Samsyn – vi kompletterar varandra

I Sundbyberg arbetar vi med att öka kunskap 
hos personalen och att se varandras kompetenser 
som styrkor. Vi arbetar med samverkan mellan 
verksamhetsområden och aktörer och tillsammans 
utvecklar vi det förebyggande arbetet för 
Sundbybergs barn.

Så vet vi att vi lyckas

– Ökad andel ungdomar som väljer att avstå från 
tobak, alkohol och andra droger8.

– Ökad andel ungdomar som uppger att deras 
föräldrar inte tillåter att de använder alkohol eller 
tobak.

1Antagen av kultur- och fritidsnämnden, individ- och omsorgsnämnden, förskolenämnden, grundskole- och gymnasienämnden, stadsbyggnad- och miljönämnden 
samt kompetens- och arbetsmarknads nämnden oktober 2011 och gäller från och med den 1 november 2011 till och med den 1 november 2015.
2Sundbyberg stads översiktsplan 2010.
3Drogförebyggande arbete innebär att arbeta för att minska användning av tobak, alkohol, narkotika och dopning.
4Budget 2011 med plan 2012-2013.
5Målgruppen 0-20 år har valts utifrån socialtjänstlagen och kommunens uppföljningsansvar enligt skollagen.
6Fokus barn och unga i Sundbyberg är ett tvärsektoriellt samverkansarbete mellan Sundbybergs stad, närpolisen och Barn- och Ungdomspsykiatrin med målgrupp 
barn som far illa eller riskerar att fara illa.
7Hur mår Sundbyberg? Folkhälsorapport 2008.
8Följs upp genom deltagande i Stockholmsenkäten i årskurs 9 och i gymnasiet år 2.



– Ökad andel barn och unga som klarar de 
nationella målen i årskurs tre, sex och nio.

– Ökad andel föräldrar som deltar i ett 
utvecklingssamtal en gång per år i förskola.

– Ökad andel föräldrar som deltar i ett 
utvecklingssamtal en gång per termin i skola.

– Ökad andel föräldrar som genomgår och är nöjda 
med föräldrastödsutbildningar.

– Ökad andel barn som har fritidsaktiviteter i 
årskurs 49.

– Ökad tillsyn av krogar nattetid i samverkan med 
polisen.

Vi utvecklar oss för att nå framgång i  
Sundbybergs drogförebyggande 
arbete10

Barn och unga trivs och utvecklas i förskola/
skola och på fritiden
Aktuell forskning visar att elever som trivs och 
fungerar väl i förskola/skola löper mindre risk att 
utveckla olika typer av problem och drogmissbruk. 
Enligt skollagen har elevhälsan och rektor ett ansvar 
för bidra till att skapa goda och trygga uppväxtvillkor 
genom bland annat förebyggande arbete. En 
meningsfull och innehållsrik fritid är också en viktig 
skyddsfaktor.

Vi skapar en förskola/skola och fritid där alla trivs och kan 
utvecklas  
genom att

– Personal och ledare bemöter barn med respekt 
och alla barn blir sedda och bekräftade.

– Ökad andel barn möts av StegVis11 i förskolan.

– Utveckla elevhälsans hälsosamtal och 
användningen av dessa.

– Samverkan – förskola/skola och fritid är öppen 

för andra aktörer och andra verksamheter och ser 
hur de kan bidra till att skapa förskola/skola och 
fritid där barn trivs och kan utvecklas.

Den viktiga föräldrarollen
Föräldrar är de viktigaste personerna i varje barns liv 
och kan påverka förutsättningar för barnets fysiska 
och psykiska hälsa. Föräldrastöd12 innebär att ge 
föräldrarna kunskap om barns hälsa och ge verktyg 
samt bidra med stöd i föräldraskapet. Det bidrar till 
bättre uppväxtvillkor för stadens barn.

Vi stärker familjer genom att

– Erbjuda föräldrastöd till alla föräldrar med barn 
0–18 år.

– Erbjuda föräldrastöd riktad till föräldrar som är i 
behov av stöd.

– Uppmuntra andra aktörer än kommunen att 
erbjuda föräldrastöd.

– Erbjuda stödgrupper till de barn som växer 
upp med föräldrar med missbruk eller psykisk 
sjukdom.

Tillsyn för barnens skull
Det mest effektiva sättet att minska och förebygga 
alkoholrelaterade skador är att minska tillgången 
på alkohol. Det finns även en stark koppling mellan 
alkohol och våld och den kopplingen är större i länder 
där det finns en berusningskultur som i Sverige. Detta 
är en viktig aspekt i vårt arbete med att skapa trygga 
uppväxtvillkor för våra barn.

Vi begränsar tillgängligheten av alkohol genom att

– Kontinuerlig tillsyn av stadens krogar samt 
butiker som säljer folköl och läkemedel där 
ålderskontroll ingår.

– Erbjuda utbildning i Ansvarsfull 
Alkoholservering13.

9Följs upp via hälsosamtal.
10De fyra prioriterade områden är framtagna av styrgruppen Fokus barn och unga.
11Stegvis är en metod med syfte att förebygga utagerande beteende och skapa en grund för ett gott socialt samspel i barngrupper och med personal.
12Definition föräldrastöd: organiserade insatser för föräldrar som syftar till att främja barns välfärd, men innefattar inte indirekta insatser som familjelagstiftning och 
transfereringar. (Statens  Folkhälsoinstitut. Bremberg S. Nya verktyg för föräldrar – förslag till nya former av föräldrastöd. 2004.)
13Ansvarsfull Alkoholservering syftar till att minska det restaurangrelaterade våldet. Det görs genom att arbeta för att minska berusningsgraden inne på krogarna och 
att hindra alkoholservering till minderåriga.



– Informerar via skola och föreningsliv att 
föräldrars restriktiva förhållningssätt till alkohol 
är viktigt.

– Arbeta för att stoppa langningen till ungdomar 
genom att vuxna tar sitt ansvar och agerar som 
förebilder inom stadens verksamheter och 
föreningsliv.

Vi jobbar för tobaksfria ungdomar
Tobaksanvändningen ökar bland unga i Sundbyberg 
och i Stockholms län14. Tobaksbruket är den 
enskilda faktor som står för den största andelen av 
sjukdomsbördan i vårt land. Tobaksbruket bidrar 
till stora hälsoskillnader eftersom vissa grupper i 
samhället använder tobak i betydligt högre grad 
än andra. I vårt arbete med att skapa jämlika 
förutsättningar till en god hälsa bland stadens barn 
är det tobaksförebyggande arbetet viktigt.

Vi jobbar för tobaksfria ungdomar genom att

– Kontinuerlig tillsyn av stadens butiker som säljer 
tobaksvaror. I kontrollen ingår bland annat 
att säkerställa att varje butik har rutiner för 
ålderskontroll. 

– Vi ser till att barn och ungdomar inte behöver 
utsättas för tobaksrök i skolmiljön och de 
offentliga lokalerna.

– Erbjuda ungdomar stöd i tobaksavvänjning.

– Arbeta för anti-tobaks norm bland barn och 
unga.

Att arbeta framgångsrikt

Genomförande

Samtliga berörda nämnder ska ta fram en 
genomförandeplan med mål och konkreta 
aktiviteter utifrån de målområden som 
beskrivs i den övergripande handlingsplanen. 
Genomförandeplanerna ska utgå från respektive 
nämnds ansvarsområde och verksamhet. Detta 
sker i samband med verksamhetsplanering och 
i samverkan med andra förvaltningar för att 
skapa en helhet i arbetet. Den nämnd som har ett 
samordnande ansvar för det drogförebyggande 
arbetet, har ett ansvar för att se att utveckling sker. 
Arbetet ska integreras i ordinarie verksamhet. 

Uppföljning

Det drogförebyggande arbetet ska följas upp 
årligen i mars genom verksamhetsberättelse och 
genomförandeplan. Ansvarig nämnd för det 
drogförebyggande arbetet sammanställer samtliga 
nämnders arbete och genomför tillsammans med de 
andra förvaltningarna en processutvärdering för att 
säkerställa att arbetet genomförts på förväntat sätt. 
Uppföljningen redovisas inom Fokus barn och unga 
i Sundbyberg.

14Stockholmsenkäten 2010. 


