Tillsammans
mot nätdroger

Ett samverkansprojekt för att försvåra tillgängligheten av nätdroger via postflödet
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Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och
Jämtlands län samarbetar för att minska spridningen av
nätdroger via postflödet.
I vårt arbete samverkar vi med kommuner, Polismyndigheten
region Nord, Tullverket KCG Nord, Schenker, DHL, PostNord,
ICA, Coop, Handelsanställdas förbund, Åklagarmyndigheten,
Folkhälsomyndigheten och Luleå Tekniska Universitet.

Länstyrelsen Västernorrland 2015-08

NH2
CH3

Norrbotten
Västerbotten
Västernorrland
Jämtland

O
Tillsammans mot nätdroger
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Tillgängligheten till droger via internet leder till att köpare enkelt kan få tag i
narkotika var som helst i landet. För att metoder inom narkotikabekämpningen
ska kunna anpassas efter rådande användning av digitala medier som en ökande
arena för brottsligheten, ser projektet att det finns ett angeläget behov av att
öppna upp möjligheten till ett utökat samarbete mellan brottsbekämpande
myndigheter och aktörer som bedriver postverksamhet.

Droger skickas och sprids via paketutlämningsställen runt om i landet.
I projektet Tillsammans mot nätdroger samverkar aktörer från de fyra nordligaste
länen. Polisen, tullen, speditörer, kommuner och företrädare för utlämningsställen
arbetar tillsammans för att ta fram en arbetsmetod för att minska spridningen
av droger via postflödet. Projektarbetet har som övergripande mål att öka
tryggheten för personal som hanterar försändelser samt försvåra tillgängligheten
till droger som beställs via internet.
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En skrivelse samt konsekvensutredning som belyser behovet av att ge dem som
bedriver postverksamhet möjlighet att kontakta brottsbekämpande myndigheter
vid misstänkt narkotikabrott har lämnats in till Näringsdepartementet.
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För vidare information, besök Länsstyrelsen Västernorrlands webbplats:
http://www.lansstyrelsen.se/Vasternorrland/Sv/manniska-och-samhalle/
folkhalsa/alkohol-narkotika-dopning-och-tobak/Pages/samarbete-kringnatdroger.aspx
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Styrgrupp och kontaktpersoner
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ANDT*-samordnarna på de fyra länsstyrelserna bildar
styrgrupp och projektet leds från Länsstyrelsen
Västernorrland.

Västerbotten
Tony Bohman ANDT-samordnare
010-225 43 12
tony.bohman@lansstyrelsen.se

Ulrika Viklund, projektledare
0611-34 90 21
ulrika.viklund@lansstyrelsen.se

Jämtland
Therese Räftegård Färggren, ANDT-samordnare
010-225 34 21
therese.raftegard.farggren@lansstyrelsen.se
*ANDT: alkohol, narkotika, dopning, tobak
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Projektet som pågår mellan 2014 och 2016, finansieras av Folkhälsomyndigheten
och har en följeforskare från Luleå Tekniska Universitet som kommer att
utvärdera och följa upp insatserna.

Norrbotten
Mats Burman, ANDT-samordnare
010-225 52 57
mats.burman@lansstyrelsen.se
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Under arbetets gång har projektgruppen uppmärksammat att postlagens
nuvarande utformning inte medger effektiva metoder för att förhindra att
narkotika sprids och vill därför se över möjligheten till en förändring av lagen för
att bekämpa narkotikabrott som sker via postflödet.

Insatserna riktar sig särskilt mot glesbygdskommuner där flödet av droger via
utlämningsställen bidrar till tillgången på narkotika.

Västernorrland
Anna Karlsson, ANDT-samordnare
0611-34 91 17
anna.m.karlsson@lansstyrelsen.se
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