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Samverkanskonferens  
– samverkan över yrkes- och organisationsgränser inom områdena 

ANDTS, brottsförebyggande arbete samt alkohol- och tobakstillsyn 

    

 

 

 

Foto: Mostphotos, Luís Louro  

 

Datum: 5 – 6 november 

Tid: Dag 1, 09:00–17:00  

  Dag 2, 08:30–15:30 

Plats:  Safiren, Drottninggatan 19,            

641 30 Katrineholm 

Anmälan: Anmälan senast 7 oktober  

Anmäl ditt deltagande här! 

Frågor:  anne-louise.gjuse@lansstyrelsen.se 

 

Varmt välkommen! 

Länsstyrelsen i Södermanlands län 
Anne-Louise Gjuse  
Tillsynshandläggare alkohol och tobak 

Elin Schelin,  
Samordnare ANDT-förebyggande arbete 

Eva-Sara Beckman,  
Samordnare brottsförebyggande arbete 

Mikael Lindqvist,  
Tillsynshandläggare alkohol och tobak 

 

Välkommen till Länsstyrelsen i Södermanlands 

läns årliga tvådagarskonferens som syftar till 
att främja samverkan inom områdena ANDTS 
och brottsförebyggande arbete samt alkohol- 
och tobakstillsyn. 

Konferensen är för dig som arbetar i 
kommunen eller på Polismyndigheten med 
samordnaransvar inom ANDTS- och/eller det 
brottsförebyggande området, som är 
tillsynshandläggare för alkohol och tobak, som 
är kommun- eller områdespolis eller arbetar på 
Skatteverket med frågor kopplat till alkohol 
och tobak. 

Vid årets konferens kommer vi bland annat att 
ta upp det nationella kunskapsläget kring 
droger, brottslighet kopplat till spel och 
förändringar i den lokala samverkan. Från länet 
får vi höra mer om arbetet med ANDTS-
ambassadörer, SMADIT och om 
genomförandet av lokala orsaksanalyser för 
det brottsförebyggande arbetet. Konferensen 
gästas av föreläsare från CAN, 
Spelinspektionen och Göteborgs universitet.* 
Som vanligt varvas föreläsningarna med 
praktiska exempel och diskussioner.  

Konferensen är kostnadsfri. Länsstyrelsen står 
för övernattning, fika, lunch och middag dag 
ett, samt frukost, fika och lunch på dag två. 
Konferensdeltagarna står själva för resa. 
Anmälan är bindande.  

* Program på nästa ark. Reservation för eventuella ändringar. 

 

Program för dagarna kommer. 

https://www.lansstyrelsen.se/5.6a8f491016b944a8cbe26e86.html
https://www.lansstyrelsen.se/5.6a8f491016b944a8cbe26e86.html
mailto:anne-louise.gjuse@lansstyrelsen.se
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Dag 1 – tisdag 5 november 

 

09:30  Inledning med ”incheckning”  

Länsstyrelsen 

09:50  På riktigt- hur är läget? ANDT-utvecklingen i Sverige 

Charlotta Rehnman-Wigstad, Centralförbundet för Alkohol- och 

Narkotikaupplysning 

10:35  Paus 

10.50 Lokal och regional kartläggning i Södermanland 

Arbetsgruppen för kartläggning 

11.10      Diskussionspass 

12:00  Lunch 

13:00  Ett halvår med tobakslagen  

– vad har hänt i länet på alkohol- och tobaksområdet? 

Länsstyrelsen 

13.30  Workshop inklusive fika 

16.00     Samverkan Mot Alkohol och Droger i Trafiken, SMADIT 

Regionalt arbete i samverkan 

16:45  Summering och avslut  

 

18:30                Gemensam middag 
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Dag 2 – onsdag 6 november 

 

08:30   Uppstart- återblick dag 1 

08:50 Det rör dig! Hur ska samhället samverka för att motverka problemen 

kring spel om pengar?  

Spelinspektionen  

09:50  Paus 

10:20 Kriminalitet orsakat av spelmissbruk: form av brott, typer av 

förövare och konsekvenser för brottsoffer och samhälle 

Per Binde, docent vid Göteborgs Universitet  

11:20   Diskussionspass 

12:00  Lunch 

13:00 Orsaksanalysarbetet i Eskilstuna kommun 

Eva Carlsson, brottsförebyggande samordnare, Eskilstuna kommun 

13:50 ANDTS-ambassadörer i Södermanland 

Arbetsgruppen för ANDTS-ambassadörer 

14:35 Paus  

14:50 Utcheckning  

Länsstyrelsen 

15:30  Slut 

 

 

Reservation för eventuella ändringar 
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