
Utbildning i  praktisk drogprevention 
och preparatkunskap

Inbjudan
Vi ser Dig som en viktig lokal aktör och vill 
därför bjuda in Dig till en utbildning med fokus 
på att stärka det lokala drogförebyggande arbetet. 

Tid: 2021-10-18  kl. 18:00 - 19:15 h 

Plats: via Teams (Teams-länk i mejlet)

Bakgrund 
Ale kommun, bedriver ett långsiktigt, 
systematiskt och kunskapsbaserat 
drogförebyggande arbete med fokus på att stärka 
skyddsfaktorerna i hem, skola, fritid och i det 
offentliga rummet och ge våra barn och unga 
trygga ramar att växa upp i. Syftet är samtidigt att 
motverka brottslighet, missbruk och utanförskap 
samt förbättra folkhälsan. Det drogförebyggande 
(ANDT) arbete - bedrivs bäst i samverkan 
mellan polis, kommun och lokalsamhället där 
det lokala föreningslivet är en mycket viktig 
aktör!

Därför är just Ditt bidrag viktigt ! 

Syfte
Syftet med utbildningen är att dels informera om 
grunderna i det drogförebyggande arbetet, dels 
öka kunskapen om drogernas skadeverkningar 
men även ge konkreta verktyg för hur var och en 
med små medel kan bidra i detta viktiga arbete. 

Vår  förhoppning är att denna grundläggande 
utbildning i drogprevention, ska  stärka Dig och 
Din förening i ert eget främjande och 
förebyggande arbete med våra barn och unga.

Utbildningsinnehåll

• Grunderna i ett kunskapsbaserat
drogförebyggande arbete och nationell
lägesbild

• Allmän droginformation om vanligt
förekommande droger och narkotika bland
unga (preparatkunskap)

• Tips och råd på hur vi kan förebygga,
minska risken för samt upptäcka och agera
vid tecken på droganvändande eller
narkotikabrottslighet!

• Diskussion och frågor

Gemensamma vinster 
För oss som kommun, för polisen, för det 
lokala närings- och föreningslivet liksom för 
Dig som engagerad invånare finns betydande 
vinster i  tryggare och drogfria samhällen 
med låg brottsutsatthet och nöjda och friska 
invånare. 

Vi hoppas därför att Du vill vara med oss i 
detta viktiga arbete !

Väl mött !

Hälsningar, 

Säkerhetsenheten Ale kommun 
i samverkan med 
Lokalpolisområde Kungälv och Ale 




