
 

NYHETSBREV  
BROTTS- OCH DROGFÖREBYGGANDE 
ARBETE 
Länsstyrelsen Blekinge - December/2021 

HEJ! 

Nu närmar året sig sitt slut och därmed årets sista nyhetsbrev inom 

det brotts- och drogförebyggande arbetet. När vi följer upp arbetet i 

form av en årsrapport gällande Blekinges drogförebyggande arbete 

blir vi otroligt imponerade och stolta över allt vi lyckats få till 

tillsammans under året. Vår känsla bekräftas av att Blekinges 

preventiva ANDT- arbete ligger över rikssnittet enligt 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings 

preventionsindex. Med det sagt vill vi önska er alla en God Jul & 

Gott Nytt år.  

  

EN FÖRBÄTTRAD OCH SAMORDNAD VÅRD FÖR PERSONER 

MED SAMSJUKLIGHET 

Att stärka länets arbete gällande samsjuklighet, psykisk ohälsa och 

missbruk eller beroende, med fokus på utsatta grupper är en av de 

föreslagna regionala prioriteringarna i utkastet på Blekinge 

drogförebyggande strategi för perioden 2022-2026. 

Samsjuklighetsutredningen har överlämnat förslag på förbättrad 

vård till personer med samsjuklighet i form av både ett skadligt bruk 

eller beroende och psykisk sjukdom. Förslagen handlar bland annat 

om hur ansvaret för vård och behandling av skadligt bruk och 

beroende kan samlas hos en och samma huvudman. Till 

utredningen. 

 

KUNSKAPSSTÖD FÖR ATT FÖREBYGGA NORMBRYTANDE 

BETEENDE OCH BROTT  

Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd med 

rekommendationer om psykosociala insatser som socialtjänsten bör 

använda för barn som löper hög risk för fortsatt normbrytande 

beteende och brottslighet. I stödet presenteras fem 

rekommendationer om insatser som socialtjänsten bör erbjuda till 

barn 6–11 år respektive 12–17 år. Till kunskapsstödet. 

 

 

 

 

 

MOTORBUREN UNGDOM 
I KARLSKRONA 

 
 
Under 2020–2021 har Karlskrona 
kommun arbetat med motorburen 
ungdom i nära samverkan med polis 
och näringsidkare i kommunen. En 
arbetsgrupp har skapats där berörda 
näringsidkare såsom Shell och 
McDonald’s tillsammans med 
kommunpolisen, fältverksamhet, 
fritidsgårdarsverksamhet, 
säkerhetschef, folkhälsostrateg och 
Lokala Brå har samarbetat kring 
kartläggning, analys och insatser på 
de berörda platserna. 
 
Arbetet har lett till flera 
informationsinsatser, ökad närvaro av 
vuxna på platserna, orossamtal, 
dialoger med berörda ungdomar, 
samt flera fysiska åtgärder både i och 
runt verksamheterna för att minska 
de ordningsstörande problemen som 
identifierats. Karlskrona kommun har 
nu fått medel ifrån 
Brottsförebyggande rådet för att 
utvärdera arbetet under 2022.  
 
För mer information om Karlskronas 
arbete med motorburen ungdom kan 
ni kontakta: 
eva.dahlberg@karlskrona.se  

 

Bild 

 

 

 

 

https://www.can.se/app/uploads/2021/09/can-rapport-203-andt-preventionsindex.pdf
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/11/samsjuklighetsutredningen-overlamnar-forslag-for-en-forbattrad-och-samordnad-vard-for-personer-med-samsjuklighet/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/11/samsjuklighetsutredningen-overlamnar-forslag-for-en-forbattrad-och-samordnad-vard-for-personer-med-samsjuklighet/
https://www.socialstyrelsen.se/aktuellt/nytt-kunskapsstod-for-att-forebygga-normbrytande-beteende-och-brott/?utm_campaign=nyhetsbrev211116&utm_medium=email&utm_source=apsis
mailto:eva.dahlberg@karlskrona.se


 

RISKFAKTORER FÖR UNGAS NARKOTIKABRUK OCH NARKOTIKARELATERADE PROBLEM  

Folkhälsomyndigheten har publicerat en rapport och ett sammanfattande faktablad om risk- och 

skyddsfaktorer för barns och ungas narkotikabruk och narkotikarelaterade problem. Det är en kartläggande 

litteraturöversikt där de systematiskt sammanställt och kvalitetsgranskat nordisk forskning inom området. 

Till rapporten. 

DROGFRIA PLATSER- ETT DIGITALT METODSTÖD 

Drogfria platser är ett metodstöd för dig som arbetar brotts- och drogförebyggande. Metodstödet fokuserar 

på situationell prevention och du kommer få tips på hur du kan utforma platsbaserade åtgärder mot 

droghantering på offentliga platser. Här kan ni logga in till metodstödet! Det är fritt att använda för den 

som vill.  

RAPPORTSLÄPP: LEGALISERING OCH KOMMERSIALISERING AV CANNABIS 

Narkotika Politiskt Center har publicerat en rapport där man studerat effekterna efter legalisering i ett 

flertal länder. Rapporten visar bland annat att: 

• Nivån på konsumtionen är högre i delstater som legaliserat och en ökning sker redan då 

diskussionen om en legalisering påbörjas, långt innan ett eventuellt beslut. 

• Den illegala marknaden är fortfarande stor. Legaliseringen skapar två parallella marknader, vilket 

ger en större marknad totalt. 

• De långsiktiga konsekvenserna för folkhälsan kommer att visa sig först om några decennier, men 

redan nu står det klart att en legalisering medför betydande skadeverkningar. 

ALKOHOLENS REGIONALA KOSTNADER 

Ramboll har, på uppdrag av Systembolaget, undersökt alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser för 

de 21 svenska regionerna. Rapporten visar att skillnaden i kostnad är stora. Rapporterna visar också att 

alkoholens kostnader systematiskt undervärderas. Till rapporten. 

 

DIGITAL INFORMATIONSKAMPANJ MOT CANNABIS 

Norska Helsedirektoratet har tagit fram en digital informationskampanj mot cannabis för att nå ut med 

nyanserad och faktabaserad kunskap om cannabis. Till informationsmaterialet. 

 

Konferenser  

Metoder för att upptäcka och förebygga brott och narkotikabruk hos unga  

I januari 2022 genomför Länsstyrelserna i Syd en heldags webbinarium om Metoder för att upptäcka och 

förebygga brott och narkotikabruk hos unga. Dagen bjuder på kunskapshöjning kring de risk- och 

skyddsfaktorer som vi kan arbeta förebyggande med för att minska risken hos unga. Dessutom presenterar 

socialstyrelsen sitt kunskapsstöd (se s.1 i nyhetsbrevet) och två kommuner presenterar hur de arbetar med 

samverkan.  

 

När: 27 januari, kl.9-16 

Var: på webben. Här hittar ni länken till webbsändningen.  

Ingen anmälan behövs! 

 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/riskfaktorer-for-ungas-narkotikabruk-och-narkotikarelaterade-problem-/
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=8ae403764aec43e0b75b3ca4307c03a3
https://www.omsystembolaget.se/regionala-kostnader/
https://weedensenteret.no/
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/om-oss/kalender/kalenderhandelser---kronoberg/2021-12-03-metoder-for-att-upptacka-ungdomsbrottslighet-och-narkotikaanvandning.html


 

 

Filmade föreläsningar och poddar 

Förebygg.se 

Missade du årets förebyggande konferens? Under årets digitala konferens erbjöds olika fokusspår i form av 

narkotika och organiserad brottslighet, att lyckas med lokal ANDTS-prevention, tillsyn – Alkohol, tobak 

och rökfria miljöer och föräldraskapsstöd i tonåren. Till föreläsningarna. 

 

Fem skäl att avstå narkotika – lansering  

En kort text med fem viktiga skäl har tagits fram i samproduktion mellan viktiga samhällsaktörer inom 

narkotikaprevention som deltar i SKR:s Kraftsamling för psykisk hälsa. Förhoppningen är att de skall 

kunna komma till användning i en samhällsmobilisering för narkotikaprevention. Syftet är att använda 

budskapet för narkotikaprevention och att stärka kunskapen om narkotika. Här kan ni se lanseringen.  

 

Konferens om narkotikapolitik och förebyggande insatser 

RFMA, Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk har genomfört en konferens i samarbete med 

stiftelsen RFMA där styrkor och svagheter i den svenska narkotikapolitiken diskuterades. Medverkade 

gjorde bland annat Bengt Westerberg, tidigare socialminister, Maria Renström, tidigare kanslichef på 

Mobilisering mot narkotika och Sven-Olov Carlsson, tidigare president i World Federation Against Drugs. 

Till presentationerna. 

 

Konferens om samsjuklighet 

RFMA, Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk har genomfört en konferens gällande vilka 

brister som finns i dagens stöd till personer med beroende och samtidig psykisk ohälsa samt en 

presentation av hur samsjuklighetsutredningens förslag ska verka för att förbättra situationen. Till 

presentationerna. 

 

Narkotikapolitiska nyheter  

Narkotikapolitiskt center publicerar kontinuerligt poddavsnitt gällande aktuella händelser inom 

narkotikapolitiken. Till podden. 

Kontaktuppgifter 
 
Annie Lees 
Brottsförebyggande samordnare 
Länsstyrelsen i Blekinge 

annie.lees@lansstyrelsen.se  

Telefon: 010-224 01 12 

 

Ann   

 
 

Sanna Sommén  
Länssamordnare ANDTS 
Länsstyrelsen i Blekinge 

sanna.sommen@lansstyrelsen.se  

Telefon: 010-224 02 58 

 

Ann   

https://forebygg.nu/dokumentation-fran-2021/
https://api.screen9.com/preview/qnYYag1M1_fCXc11MQ3EzP1cm7XJ2lPaXzW5ZkWgNyew3EwE_Bh012903bxEbE2j
https://rfma.se/uncategorized/rfmas-digitala-konferens-narkotikapolitik-och-forebyggande-insatser/
https://rfma.se/uncategorized/rfmas-digital-konferens-samsjuklighet/
https://rfma.se/uncategorized/rfmas-digital-konferens-samsjuklighet/
https://narkotikapolitisktcenter.se/narkotikapolitiska-nyheter-oktober-2021/
mailto:annie.lees@lansstyrelsen.se
mailto:sanna.sommen@lansstyrelsen.se

