Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokollsutdrag

1 (2)

Sammanträdesdatum

2019-12-18

Dnr ÄN 2019/174

§ 189 Remiss: Program för Haninge kommuns
ANDTS-arbete (ANDTS - Alkohol, narkotika,
dopning, tobak och spel)
Sammanfattning

2011 antog regeringen den första nationella strategin som samlade
alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT).
Under 2016 antog regering en förnyad ANDT-strategi för åren
2016–2020. Det övergripande målet är ett samhälle fritt från
narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala
skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.
Strategin anger mål, inriktning och prioriteringar för samhällets
insatser och omfattar allt ifrån tillgänglighetsbegränsande och
förebyggande insatser till stöd och vård. Det övergripande målet
innebär att alla ska kunna växa upp och leva utan risk för att skadas
till följd av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika,
dopningsmedel och tobak. Insatser för att skydda barn och unga
mot eget och andras bruk utgör grunden för ANDT-arbetet. I den
förnyade strategin lyfts tre prioriterade perspektiv som ska
genomsyra ANDT-arbetet på alla nivåer; arbetet ska bidra till att
öka jämlikheten i hälsa, jämställdhetsperspektivet ska beaktas och
barn och unga ska skyddas.
Varje kommun förväntas anta styrdokument som inkluderar
ANDT-arbetet och som utgår från den nationella ANDT-strategin
och där den regionala strategin och handlingsplanen för ANDTarbetet i Stockholms län kan fungera som en vägledning. Det är
mot bakgrund av detta som Haninge kommun tagit fram detta
kommunövergripande program för ANDTS-frågorna. Kommunen
har valt att inkludera riskområdet missbruk eller beroende av spel
om pengar då det från och med den 1 januari 2018 omfattas av
socialtjänstlagen och innebär att kommunen är ålagd att förebygga
spelproblem samt erbjuda stöd och behandling - därav
förkortningen ANDTS.
Synpunkter på detta förslag ska vara
kommunstyrelseförvaltningens registrator tillhanda senast 2020-0115.
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Förvaltningens synpunkter

Äldreförvaltningen har tagit del av Program för Haninge kommuns
ANDTS-arbete och förvaltningen har inga övriga synpunkter på
programmet.
Underlag för beslut

- Remiss, Program för Haninge kommuns ANDTS-arbete
(odaterat).
Förslag till beslut

1. Förvaltningens synpunkter godkänns.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Förvaltningens synpunkter godkänns.
Veronica Pagard Salem (M) deltar inte i beslutet
Äldrenämndens beslut

1. Förvaltningens synpunkter godkänns.
- Veronica Pagard Salem (M) hemställer om att inkomma
med särskilt yttrande.
- Äldrenämnden godkänner hemställan.
__________
Expedieras: Akt, KSF
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