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Styrdokument Alkohol- och drogpolitiska mål i Österåkers kommun upphävs
Sammanfattning
I styrdokumentet Alkohol- och drogpolitiska mål i Österåkers kommun, antaget av
Kommunfullmäktige 1996-06-10, § 71, anges mål gällande kommunens medarbetare, invånare och
offentliga platser. I föreliggande ärende föreslås Kommunfullmäktige att upphäva styrdokumentet
med hänvisning till lokala policyer och riktlinjer samt nationella lagar som på ett mer omfattande vis
hanterar frågor om alkohol och droger i kommunen.

Beslutsförslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Upphäva styrdokument Alkohol- och drogpolitiska mål i Österåkers kommun, antagen av
Kommunfullmäktige 1996-06-10, § 71, anses inte längre är aktuell med hänvisning till andra tydligare
och mer omfattande policyer, riktlinjer och lagar

Bakgrund
Kommunfullmäktige antog 1996-06-10, § 71 styrdokumentet Alkohol- och drogpolitiska mål i
Österåkers kommun. Målen omfattar både kommunens medarbetare, invånare och offentliga platser.
I Österåkers kommuns Policy för alkohol och droger, fastställd av Kommunfullmäktige 2014-10-20,
anges tydliga riktlinjer för kommunens förhållningssätt till alkohol och droger på arbetsplatsen.
Kommunen har även en upprättad handlingsplan för alkohol- och drogproblem. I den anges hur
chefer hanterar berusade medarbetare på arbetsplatsen samt förebyggande insatser för att minska
risken för skadligt bruk av alkohol och droger. Till vår hjälp har vi dessutom ett serviceavtal med
Aina, vilka är experter på skadligt bruk i arbetslivet.
I kommunens Riktlinjer för alkoholservering, antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, § 4:19,
anges förhållningssättet till alkoholservering i kommunen. Riktlinjerna syftar bland annat till att
motverka att ungdomar under 18 år dricker alkohol och överkonsumtion av alkohol över lag. Miljöoch hälsoskyddsnämnen fattar beslut i ärenden rörande serveringstillstånd. 1 Österåkers kommun
erbjuds dessutom fyra fritidsgårdar för barn och ungdomar som är alkohol- och drogfria.
Alkohol- och drogrelaterade trafikbrott regleras i svensk lagtext i enlighet med Lag (1951:649) om
straff för vissa trafikbrott samt Narkotikastrafflagen(l968:64).

Förvaltningens slutsatser
Styrdokumentet Alkohol- och drogpolitiska mål i Österåkers kommun anses inte längre aktuell med
hänvisning till andra tydligare och mer omfattande policyer, riktlinjer och lagar som behandlar de
alkohol- och drogpolitiska mål som anges.
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Antagen av Kommunfullmäktige 1996-06-10, § 71
Dnr: Kommentar:
- Tidigare ÖFS 1999:19 har upphört enligt beslut i KF 2016-03-14, § 2:8, i enlighet med
tjänsteutlåtande "Ny struktur för Österåkers kommuns författningssamling", dnr KS
2015/0415.

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKA MÅL I ÖSTERÅKERS KOMMUN
Antaget av kommunfullmäktige 1996-06-10, § 71

Följande alkohol- och drogpolitiska mål ska gälla i Österåkers kommun:
* Alkoholkonsumtionen ska minska.
- I Österåkers kommun ska det finnas alkohol- och drogfria mötesplatser for
ungdomar.
- All kommunal personal ska vara alkohol- och drogfria under arbetstid. Detta mål
ska om möjligt överföras till övriga arbetsplatser i kommunen.
- Trafiken i kommunen ska vara alkohol- och drogfri.
- Alla offentliga platser, enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter, § 13, ska
vara alkohol- och drogfria.
Se i övrigt kommunfullmäktige 1996-06-10, § 71, vad gäller uppdrag till nämnder
mm.

