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ANDTS- policy, bakgrund 
 

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för 

liv, lärande och företagsamhet. Vår vision är läge för liv och lust. Visionen 

utgör tillsammans med Kommunplan 2019 – 2022 Attraktion & livskvalitet, 

grunden för kommunens långsiktiga planering. 

 

Attraktion & livskvalitet - Kommunplan 2019 – 2022 

Föreningslivet är ett viktigt samhällskitt. Kultur, idrott och fritidsaktiviteter stärker människor 

och samhälle och ger verktyg att utveckla och förändra. Ett rikt kultur- idrotts- och fritidsliv har 

stor betydelse för folkhälsan, för identitet och sammanhållning bland katrineholmare och för att 

ge alla barn och unga en bra start i livet. Målet för kommunens folkhälsoarbete är en god och 

jämlik hälsa i hela befolkningen och att bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar.  

Katrineholms kommun står bakom den regionala ANDT-strategin (alkohol, narkotika, doping 

och tobak) med tillhörande åtgärdsplan. Målet är ett samhälle fritt från narkotika och doping, 

minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.  

 

Varför en ANDTS -policy? 

Syftet med den här policyn är att stärka folkhälsan. Alla ska ha möjlighet att växa upp och leva 

utan risk för att skadas till följd av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, 

dopningsmedel, tobak och spel om pengar (ANDTS).  

Det är viktigt att föreningslivet i Katrineholm tar gemensamt ställning mot alkohol, narkotika, 

doping, tobak och spel om pengar. Genom att alla våra medlemmar, oavsett vilken förening de 

engagerar sig i, möts av samma budskap kan vi tillsammans jobba mot målet ett samhälle fritt 

från narkotika och doping, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett 

minskat tobaksbruk. Alla ska ha möjlighet att växa upp och leva utan risk för att skadas till följd 

av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och spel om pengar. 
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Föreningens 
ställningstagande 
 

Övergripande riktlinjer 

• Vi strävar efter att inte prata positivt om alkohol och tobak i samband med föreningens 

verksamhet.  

• Vi pratar inte positivt om narkotika och doping. 

• Våra ledare, tränare och förtroendevalda är i sitt förhållningssätt till ANDTS ett föredöme 

för barn och ungdomar.  

• Vi följer de regler och lagar som finns i svensk lagstiftning gällande alkohol, narkotika, 

doping och tobak. 

 

Alkohol 

 

• Vi dricker inte alkohol när vi bär föreningens kläder/utrustning. 

• Vi dricker inte alkohol på föreningens fester då minderåriga är med. 

• Våra idrottsutövare undviker alkohol dagen före och under tävling, träning eller match. 

• Vi erbjuder alltid alkoholfria alternativ på våra fester. 

• Vi uppmanar inte till att fira segrar eller döva förluster med hjälp av alkohol. 

• Våra ledare dricker inte alkohol i samband med sammankomster, läger eller annan 

verksamhet där ledaren ansvarar för föreningens barn och ungdomar. 

• Vi är restriktiva vid val av sponsorer som kan uppmuntra, eller på annat sätt leda till ökad 

alkoholkonsumtion. 

• Vi har nolltolerans mot alkoholkonsumtion i samband med skjutsning till sammankomster. 

Tänk på att det du druckit kvällen innan kan påverka din körförmåga. 

 

Narkotika och doping 

 

• Narkotika- och dopingklassade substanser får aldrig förekomma på något sätt i vår 

verksamhet utan läkarintyg. 

• Om man har preparat utskrivna av läkare som innehåller narkotika- eller dopingklassade 

substanser söks dispens om nödvändigt. 

• Idrottsutövare, tränare och ledare ska hålla sig informerade om vilka regler som gäller för 

doping. 
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Tobak 

 

• Vi uppmuntrar våra medlemmar att värna om nikotinfria miljöer och kultur utan tobak. 

• Våra myndiga utövare och ledare strävar efter att avstå från tobak under sammankomster 

och hanterar sitt tobaksbruk med omdöme inför andra. 

• Vår omyndiga utövare och ledare använder inte tobak under sammankomster. 

 

 

Spel 

 

• Vi spelar inte om pengar i vår förening.  

• Ledare, tränare och myndiga idrottsutövare undviker att prata om odds, resultat och 

speltips vid alla typer av sammankomster i föreningen med omyndiga medlemmar 

• Om gåvor ska delas ut, väljer vi andra gåvor än trisslotter eller andra typer av vinstspel. 
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Handlingsplan 
Vad gör vi om ovanstående inte följs? 

 

• Prata med berörd person. 

• Meddela ansvarig i föreningen om händelsen. 

• Vår ansvarig erbjuder hjälp och stöttning utifrån det som gäller i föreningen. 

• Om någon av våra minderåriga medlemmar använder alkohol/ narkotika/doping eller vid 

upprepade tillfällen använder tobak kontaktar vi vårdnadshavare. 

• Vid upptäckt av doping eller narkotikaanvändning kontaktar vi polis efter insamlande av 

fakta. 

 

 

 


