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Förord 
Varje år föds ungefär 17 000 barn i Skåne. 
Samhällets mål är att de, under sin livstid, inte 
ska använda narkotika, dopning eller tobak och 
att skadorna av alkoholen minimeras. Varje 
individ har ett eget ansvar för sitt liv. Men vi 
samhällsbyggare kan hjälpa till att ge rätt 
förutsättningar för goda val. Vår uppgift är att 
virka ett nät av insatser där det i så liten 
utsträckning som möjligt ska gå att falla 
igenom. 

Arbetet för att genomföra ANDT-politiken i 
Sverige är sektorsövergripande och innefattar 
flera myndigheters ansvarsområden. Det 
handlar bland annat om brottsbekämpande och 
brottsförebyggande insatser, tillsyn av försälj-
ning och servering samt marknadsföring av 
tobak och alkohol, trafiksäkerhet, hälsofräm-
jande och förebyggande arbete med barn och 
unga samt vård och behandling. För att detta 
arbete ska fungera krävs samverkan, samord-
ning, kunskapsstöd och erfarenhetsutbyte.
Även om ANDT-politiken är nationell måste 
insatser i huvudsak genomföras regionalt och 
lokalt. 

Vi myndigheter och aktörer på regional nivå 
i Skåne, som har ett länsövergripande ansvar 
för ANDT-frågor, ser fördelar med att tydlig-
göra och identifiera angelägna problemområ-
den att rikta insatser mot. Denna strategi utgår 
ifrån regeringens strategi för alkohol-, narkoti-
ka-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020. 
Årliga handlingsplaner kommer att kopplas till 
den regionala strategin. Syftet är att ge ett 
mervärde i det redan befintliga arbetet och att 
lyfta fram nya insatser som svarar mot identi-
fierade behov. 

Anneli Hulthén 
Landshövding 
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Nationell strategi för alkohol-, 
narkotika-, dopnings- och tobaks-
politiken 2016-2020 

Våren 2016 antog Sveriges regering en förnyad 
strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och 
tobakspolitiken för åren 2016-2020. Det 
övergripande målet är ett samhälle fritt från 
narkotika och dopning, minskade medicinska 
och sociala skador orsakade av alkohol och ett 
minskat tobaksbruk. Strategin omfattar allt 
från tillgänglighetsbegränsande och förebyg-
gande insatser till stöd och vård. Den inklude-
rar hela befolkningen, från det ofödda barnet 
till äldre personer. Förutom det övergripande 
målet finns sex delmål med insatsområden. 

1. Tillgång till alkohol, narkotika, dopnings-
medel och tobak ska minska 

2. Antalet barn och unga som börjar använda 
narkotika, dopningsmedel och tobak eller 
debuterar tidigt med alkohol ska successivt 
minska 

3. Antalet kvinnor och män samt flickor och 
pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk 
eller beroende av alkohol, narkotika, dopnings-
medel eller tobak ska successivt minska 

4. Kvinnor och män samt flickor och pojkar 
med missbruk eller beroende ska utifrån sina 
förutsättningar och behov ha ökad tillgänglig-
het till vård och stöd av god kvalitet 

5. Antalet kvinnor och män samt flickor och 
pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget 
eller andras bruk av alkohol, narkotika, dop-
ningsmedel eller tobak ska minska 

6. En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU 
och internationellt 

I den nationella strategin lyfts tre prioriterade 
perspektiv som ska genomsyra ANDT-arbetet 
på alla nivåer; arbetet ska bidra till att öka 
jämlikheten i hälsa, jämställdhetsperspektivet 
ska beaktas och barn och unga ska skyddas. 
Som en del av den svenska folkhälsopolitiken är 
det angeläget att insatserna inriktas på att 
åtgärda skillnader mellan kön samt tar hänsyn 
till socioekonomiska eller demografiska 
skillnader när det gäller konsumtion eller 
skadlighet till följd av ANDT. Klyftorna mellan 
olika grupper är tydliga när det gäller hälso-
problem orsakade av ANDT. 

Från nationell till regional strategi 
Även om ANDT-politiken är nationell måste 
insatser i huvudsak genomföras regionalt och 
lokalt. I Skåne har de aktörer med ett regionalt 
ansvar för ANDT-arbetet gemensamt arbetat 
fram denna regionala strategi. Den utgår ifrån 
strukturen i den nationella ANDT-strategin, 
med undantag för det sjätte målet som handlar 
om internationellt arbete. Utgångspunkten i 
arbetet har varit en statistisk nulägesbild för 
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länet, samt en inventering av de insatser som 
redan görs. 

Kommunerna i länet gör stora insatser på 
ANDT-området men omfattas inte av den 
regionala strategin, annat än som målgrupp för 
stöd och kompetensutveckling. Det är däremot 
värdefullt att informera om, och förankra, de 
regionala ambitionerna lokalt samt finna 
former för att fånga upp och möta lokala 
behov. 

Idéburen sektor är en viktig aktör som 
genom att engagera och aktivera stora delar av 
befolkningen bidrar till ökad folkhälsa. Genom 
samverkan med idéburen sektor når insatserna 
fler och nya metoder främjas. Vid varje insats i 
den regionala handlingsplanen ska de ansvariga 
undersöka möjligheterna till samverkan med 
idéburna organisationer. 

Samtliga utvecklingsområden som har valts 
ut i handlingsplanen ska planeras med ett 
jämlikhets-, jämställdhets- och barnrätts-
perspektiv. Det är varje ansvarig aktör som ska 
se till att detta sker. 

De regionala handlingsplanerna kommer att 
följas upp inför framtagandet av nästa års plan. 

Regional struktur 
”Skånesamverkan mot brott och droger” 
(SMD) är en regional samverkansgrupp med 
syfte att samverka över myndighets- och 
organisationsgränserna för att uppnå målen för 
ANDT-politiken, samt att verka för att 

ANDT-strategin får genomslag i länet. Grup-
pen sammankallas av Länsstyrelsen Skåne och 
övriga parter är Region Skåne, Kommunför-
bundet Skåne, Polismyndigheten, Tullverket
och Kriminalvården. NÄTVERKET - Idébu-
ren sektor Skåne och Lärosäten syd är adjung-
erade. 

Genom en samlad regional stödstruktur vill 
parterna skapa en plattform för ett strategiskt 
och långsiktigt arbete. Skånesamverkan mot 
brott och droger befinner sig i ett sammanhang 
där flera andra samverkansplattformar finns, 
som inte är överordnade varandra utan har 
som syfte att stärka varandra. Ambitionen med 
Skånesamverkan mot brott och droger är att 
utgöra ett forum där alla dessa insatser kan 
belysas i ett större sammanhang, se skiss på 
nästa uppslag över de samverkans- och arbets-
grupper som finns i dagsläget (juni 2018). 
Endast grupper för samverkan mellan organisa-
tioner är angivna. Utöver dessa finns naturligt-
vis arbetsgrupper inom respektive organisa-
tion. Det finns även ett antal nätverk med 
bäring på ANDT-strategin, exempelvis för 
kommunala ANDT-samordnare, tillsynshand-
läggare eller socialchefer. Arbetet är under 
ständig förbättring och utveckling och därför 
kommer skissen att förändras över tid. Bland 
annat kommer kopplingen till det brottsföre-
byggande arbetet att ses över vilket kan föränd-
ra bilden. 
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 ANDT-STRATEGIN 2016–2020 
ÖVERGRIPANDE MÅL: Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade 
medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk 

DELMÅL 

2. Antalet barn och 3. Antalet kvinnor och 4. Kvinnor och män 5. Antalet kvinnor och 
unga som börjar använda män samt flickor och samt flickor och pojkar män samt flickor och 
narkotika, dopnings pojkar som utvecklar med missbruk eller pojkar som dör och 
medel och tobak eller skadligt bruk, missbruk beroende ska utifrån skadas på grund av sitt 
debuterar tidigt med eller beroende av alkohol, sina förutsättningar och eget eller andras bruk 
alkohol ska successivt narkotika, dopnings behov ha ökad till av alkohol, narkotika, 
minska. medel eller tobak ska gänglighet till vård och dopningsmedel eller 

1. Tillgång till alkohol, 
narkotika, dopnings 
medel och tobak ska 
minska. 

successivt minska. stöd av god kvalitet. tobak ska minska. 

SAMVERKANSGRUPPER / ARBETSGRUPPER 

SKÅNESAMVERKAN MOT BROTT OCH DROGER 

SKÅNSK 
ANTIDOPNING 

MISSBRUKS- TOBAKSFRI 
UTSKOTTET LIVSSTART 

LVM MISSBRUKS-
TRANSPORTGRUPP UTSKOTTET 

Skånsk antidopning är ett regionalt nätverk 
som arbetar för att förebygga, upptäcka och ge 
vård till användare av dopningspreparat i syfte 
att minska dopningsanvändandet i Skåne. 
Skåneidrotten är sammankallande. 

Missbruksutskottet är ett utskott till Region 
Skånes Regional samverkansgrupp Psykiatri. I 
utskottet sitter representanter från Region 
Skånes koncernkontor och beroendeverksam-
heter, Kommunförbundet Skåne, kommuner i 
Skåne, Länsstyrelsen Skåne samt NSPH (Na-

tionell samverkan för psykisk hälsa). Utskottets 
uppdrag är att arbeta för implementering av 
Ramöverenskommelsen för missbruks- och 
beroendevården samt utveckling och samver-
kan inom området. 

LVM transportgrupp samverkar kring 
patienttransporter då någon har omhänderta-
gits enligt lag om vård av missbrukare i vissa 
fall. Det är Region Skåne, Statens institutions-
styrelse, Kommunförbundet Skåne, Kriminal-
vården och Polisen som ingår i gruppen. 

6 



 
 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

   

 

   

 
 
 

 
 

 

  
 

 

   
 

 
 

 
 

  

   
 

 
 
 

 

  
  

 
 
 

 
 

 

Tobaksfri livsstart är en samverkansgrupp 
bestående av Region Skåne (Kunskapscentrum 
levnadsvanor och sjukdomsprevention, Kun-
skapscentrum barnhälsovård, Kunskapscen-
trum kvinnohälsa samt Kunskapscentrum 
migration och hälsa), Kommunförbundet Skåne 
och Länsstyrelsen. Syftet är att skapa bättre 
förutsättningar för att fler barn i Skåne ska få 
en tobaksfri livsstart. 

Styrdokument som har koppling till 
ANDT-arbetet i Skåne 

Regional utvecklingsstrategi – Det öppna 
Skåne 2030. Kopplat till den övergripande 
utvecklingsstrategin finns en handlingsplan för 
Region Skånes folkhälsoarbete 2015-2018, Ett 
socialt hållbart Skåne 2030. 

Ett jämställt Skåne – jämställdhetsstrategi 
för Skåne 2017-2020. Ambitionen med strate-
gin är att ta ett samlat krafttag kring jämställd-
hetsarbetet i Skåne och att formulera strategis-
ka insatser som behövs för att nå framsteg i 
jämställdhetsarbetet. 

Ramöverenskommelse mellan Region 
Skåne och Skånes kommuner gällande samar-
bete avseende personer med missbruks- och 
beroendeproblem. Enligt lag är huvudmännen 
för missbruks- och beroendevården skyldiga att 
upprätta en överenskommelse mellan sig om 
ansvarsfördelningen för vården. Syftet är även 
att identifiera gemensamma utvecklingsområ-
den. 

Överenskommelsen psykisk hälsa 2016 
– Region Skåne och kommunerna i Skåne, 
genom Kommunförbundet Skåne, samt bru-
karföreningarna inom psykiatrin har tagit fram 
en överenskommelse samt handlingsplan. 

Vårdprogram för levnadsvanor - Region 
Skånes vårdprogram förtydligar de nationella 
riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder 
avseende tobaksbruk, riskbruk av alkohol, 
otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma 
matvanor. Det utgör vägledning och stöd för all 
personal att arbeta för att förändra ohälsosam-
ma levnadsvanor hos patienter. 

Våld i nära relationer – regional överens-
kommelse om samverkan. 

Polismyndighetens metodstöd mot 
organiserad brottslighet i lokalsamhället 
och i utsatta områden. Polisens ambition i de 
särskilt utsatta områdena i länet är att använda 
metodstödet fullt ut tillsammans med berörda 
kommuner och med andra berörda 
myndigheter. 

Samverkansöverenskommelser och 
medborgarlöften. Polisens ambition är att 
upprätta samverkansöverenskommelser och 
medborgarlöften med samtliga kommuner i 
Skåne. Dessa kan innehålla samverkan kring 
ANDT-arbete. 
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