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  Till kommundirektör 

 

Stöd i främjande och förebyggande arbete 
Kommuner i Stockholms län kan få stöd från Länsstyrelsen för att utveckla sitt främjande 
och förebyggande arbete för goda uppväxtvillkor för barn och unga. I stödet ingår 
motivations- och kunskapshöjande insatser tillsammans med processtöd och uppföljning. 
Syftet är att öka motivationen och kunskapen i kommunens fortsatta arbete för en jämlik 
hälsa. 
 

VI KOMMER TILL ER 

Länsstyrelsen kommer gärna ut till länets kommuner och stadsdelar för att diskutera hur 
ett effektivt främjande och förebyggande arbete kan utvecklas utifrån just era förut-
sättningar och utmaningar. Vi önskar möta kommunledningsgrupp eller stadslednings-
grupp, gärna tillsammans med andra lokala nyckelpersoner inom verksamheter och 
politiken. 
 

KONCEPT 

Flera av de problem som vi vill förhindra genom ett tidigt främjande och förebyggande 
arbete har samma risk- och skyddsfaktorer. Det innebär att det i stor utsträckning är 
samma faktorer som ligger bakom utvecklingen av exempelvis våld, missbruk/beroende, 
psykisk ohälsa eller kriminalitet. Genom att ta ett samlat grepp kring det främjande och 
förebyggande arbetet över förvaltningsgränser och verksamheter i kommunen ökar 
möjligheterna att lyckas. 
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Besöket tar en halvdag och innehåller exempelvis följande: 

• Nationella strategier och mål som riksdagen har antagit för främjande och 
förebyggande arbete. 

• Förutsättningar och framgångsfaktorer för ett effektivt och samordnat främjande och 
förebyggande arbete. 

• Lokal och regional lägesbild. 

• Diskussion utifrån lokala behov, utmaningar och förutsättningar. 

• Planering framåt: Vad blir nästa steg? 
 

VARFÖR GER LÄNSSTYRELSEN STÖD I DET HÄR? 

Forskningen visar att motiverade och kunniga beslutsfattare ger förutsättningar för goda 
uppväxtvillkor, trygghet och jämlikhet i hälsa. Det vill vi gärna bidra till! 

Länsstyrelsen har också regeringens uppdrag att sprida, förankra och underlätta 
genomförandet av strategier och mål för följande områden: 

• Folkhälsa  

• ANDTS – Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak, Spel om pengar 

• Brottsförebyggande 

• Föräldraskapsstöd 

• Mäns våld mot kvinnor 

INFÖR BESÖKET 

Inför besöket vill vi gärna skapa oss en bild av kommunens förutsättningar genom att ta 
del av policyer och andra styrdokument, eller genom att ställa frågor till folkhälsostrateg, 
preventionssamordnare och verksamhetsansvariga. Besöket planeras och genomförs 
tillsammans med kommunledning.  

UPPFÖLJNING 

Efter 3 - 6 och 12 månader följer vi upp vårt besök för att se hur arbetet fortskrider samt 
om vi kan bistå med ytterligare stöd. Det kan ske genom intervju, enkät eller möte med 
verksamhetsansvariga. 

ANMÄLAN OCH KONTAKT 

Kontakta oss via epost eller telefon. 

Länsstyrelsens samordnare Preventionspaketet: 
Kajsa Lönn Rhodin: kajsa.lonn.rhodin@lansstyrelsen.se 
Telefon: 010-223 16 87 

Länsstyrelsen erbjuder även kommunbesök med specifikt fokus på ANDTS. 

Länsstyrelsens samordnare ANDTS 

Sofia Herlitz: sofia.herlitz@lansstyrelsen.se 

Telefon: 010-223 12 60 
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