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Tid Tisdag den 19 oktober kl. 8.30-12.00 

Plats Digital sändning med möjlighet att följa sändningen 
tillsammans i en fysisk lokal grupp. Se nedan kontaktpersoner 
för lokala grupper. Deltagare från polisen, FoU och ideella 
organisationer välkomnas till valfri lokal grupp. Grupperna 
kan komma att ändras till digitala om restriktionerna ändras.  

Eskilstuna fredrik.enquist@eskilstuna.se  
Flen jessica.ekermann@flen.se  
Gnesta lotta.brattberg@gnesta.se  
Katrineholm karin.norden@katrineholm.se  
Nyköping kompletteras senare 
Oxelösund paivi.hellberg@oxelosund.se 
Strängnäs marita.andersson@strangnas.se  
Trosa kompletteras senare 
Vingåker siri.ward@vingaker.se  
Region Sörmland katarina.gustafson@regionsormland.se  

Anmälan Anmäl dig här! 

Kontakt Päivi Hellberg  
Länssamordnare ANDT  
Länsstyrelsen i Södermanlands län  
010-223 44 60  
Paivi.hellberg@lansstyrelsen.se 

 
 

    
 

 

Uppföljningskonferens för regional ANDT-strategi 
 2018 antogs en regional ANDT-strategi 

med tillhörande åtgärdsprogram fram i 
Södermanlands län med giltighetstid 2018-
2021. Länsstyrelsen i Södermanlands län, 
Region Sörmland, Polismyndigheten och 
länets kommuner har alla ställt sig bakom 
denna. Nu närmar sig slutet på 
strategiperioden och det är dags för en 
uppföljning. 

Målgrupp för uppföljningskonferensen är 
tjänstepersoner i kommuner, region, 
polismyndigheten, FoU Sörmland samt 
idéburna organisationer som kommer i 
kontakt med ANDT(S)-frågor* på strategisk 
eller operativ nivå. Vi ser gärna att 
konferensen bidrar till lokal samverkan 
och rekommenderar alla deltagare att 
ansluta sig till en grupp som träffas fysiskt. 
De som inte har möjlighet att delta i en 
fysisk grupp kan delta helt digitalt.  

Vi kommer att skicka ut enkätfrågor om 
strategin några veckor innan konferensen. 
Svaren kommer att användas under 
konferensen och är därför mycket 
värdefulla för oss!  

Strategin finns att läsa på ANDT-webb.pdf 
(lansstyrelsen.se).  

Välkommen till en halvdag med goda 
exempel, samverkan och inspiration på 
temat ANDT(S)! 

*Förebyggande arbete mot skador och risker 
orsakat av alkohol, narkotika, dopning, tobak och 
spel om pengar 
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Uppföljningskonferens med workshop 
för regional ANDT-strategi 
08.30 – 09.10 Inledning 
 Bakgrund till och genomgång av strategin 
 Gemensam lägesbild  
 Goda exempel från länet 

09.10 – 09.50 Diskussionspass 1 
 Goda exempel och effekter av strategin i min/vår verksamhet 

09.50-10.25 Statistik och enkätsvar 
 Redovisning av diskussionerna 
 Statistik – vad har förändrats under strategiperioden när det gäller ANDT? 
 Genomgång av enkätsvaren 

10.25-11.05 Diskussionspass 2 
 Hur kan vi arbeta vidare med strategin? Vilka prioriteringar ska göras? 

11.05-12.00 Sammanfattning 
 Redovisning av diskussionerna 
 Paneldiskussion med representanter från olika organisationer  
 – Lärdomar, effekter och nästa steg med strategin 
 Sammanfattning 
 Avslut 
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