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Länsstyrelsernas uppdrag inom ANDT

• Stödja genomförandet av den nationella 

ANDT-politiken i länet 

• Ge stöd till lokala och regionala aktörer för en 

effektivare samverkan i länen genom att 

• skapa kontaktvägar

• sprida metodik och material

• ordna utbildningar

• skapa forum för dialog

• Ansvara för tillsynen i länet

– Alkohollagen

– Tobakslagen

– Lagen om elektroniska cigaretter och 

påfyllnadsbehållare
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Nationell ANDT strategi 2016-2020

Övergripande mål:

”Ett samhälle fritt 

från narkotika och 

dopning, minskade 

medicinska och 

sociala skador 

orsakade av alkohol 

och ett minskat 

tobaksbruk”



Perspektiv 

i ANDT-

arbetet

• Jämlikhet i 

hälsa

• Jämställdhet

• Barn och unga
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Regional ANDT 

strategi 2018-

2021

Syftet med den regionala strategin
med åtgärdsprogram är att visa en
färdriktning och gemensamt lyfta
fram utvecklingsområden för länet

• Ett långsiktigt, strukturerat
och målinriktat regionalt och
lokalt arbete

• En plattform för ett samlat
agerande

• Ett verktyg för att följa upp
ANDT-arbetet i regionalt och
lokalt och bli effektivare i
samverkan

• Ett stöd för berörda
organisationers egna ANDT-
strategier och planer
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Processbeskrivning
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Förankring. Lyfta 
värdet och syftet med 

en regional ANDT-
strategi/handlingsplan

Kartläggning. Aktörer, 
dokument, pågående 

arbeten.

Sammanställning av 
vad som görs 

respektive bör göras i 
länet inom respektive 

målområde i nationella 
ANDT-strategin

Prioritering, 
sammanställning och 
utformning av färdig 

strategi/handlingsplan

Spridning/

implementering
Uppföljning



Framgångsrikt förebyggande ANDT arbete

7

Lokal

Regional

Nationell

Universell

Promotion/Prevention

Selektiv Indikerad

Insats

Insats

Insats Insats

Insats Insats

Insats Insats
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Brottsförebyggande

Folkhälsa

Mäns våld mot kvinnor 

ska upphöra

Föräldraskaps

stöd
Skyddsfaktorer

Riskfaktorer 

ANDTS

Länsstyrelsen har 

uppdrag inom

ANDTS

Jämställdhet

Barns bästa

Tillgänglighet

Mänskliga 

rättigheter

Folkhälsa

Integration

Brottsförebyggande

Tillsyn AT

Funktionshinder

Föräldraskapsstöd

Nationella 

minoriteter



Framgångsrikt

lokalt

förebyggande

arbete

• Styrdokument som är politiskt

beslutade, grundas i kunskap om det

lokala ANDT-läget och

socioekonomiska faktorer i kommunen. 

Realistiska mål utifrån avsatta

resurser.

• Styrning och ledning, 

tvärsektoriellt och i samverkan. 

Införlivat i ordinarie strukturer.

• Budget

• Personal, samordnare med tydligt

mandat och tid

• Verksamhet utifrån behov och med 

”rätt insatser”

• Samverkan internt och externt, 

samverkansforum som träffas

regelbundet

• Uppföljning och utvärdering
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Insatser inriktade på

• Tillgänglighet

• Efterfrågan
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Övergripande 

mål:
”Ett samhälle fritt 

från narkotika och 

dopning, minskade 

medicinska och sociala 

skador orsakade av 

alkohol och ett 

minskat tobaksbruk”

5 Långsiktiga mål

13 Delmål

31 Insatsområden
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Exempel på insatsområden
• Ta fram, sprida, genomföra och följa upp utbildningsplan om cannabis 

för professionella i ungas närhet

• Huvudmännen ska fortsätta verka för att ”Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer kring vård och stöd vid missbruk och beroende” samt att 

Sörmlands regionala riktlinjer och lokala överenskommelser för 

samverkan inom missbruks och beroendevården följs.

• Genomföra en brukarstyrd brukarrevision med målet att kunna erbjuda 

en jämlik missbruksvård.

• Öka kunskap kring barn i familjer med missbruk, psykiatrisk 

funktionsnedsättning eller där våld förekommer.

• Arbeta med metoden Ansvarsfull Alkoholservering

• Samverkan kring insatser för tobaksfri skoltid och rökfria 

skolgårdar.

• Verka för att utveckla och integrera ANDT i undervisningen genom att 

bland annat sprida webbverktyget ANDT på schemat och andra användbara 

verktyg.
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Kunskapsdag 

om spel
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Datum: 13 november

Plats: Safiren Katrineholm

Sista anmälan: 22 oktober



Diskussionsfrågor

Fundera för dig själv:

• Detta insatsområde vill jag arbeta vidare med

Vid borden- Berätta för varandra och diskutera

• Vilket insatsområde?

• Hur kan man göra?

• Vilka behöver involveras i samverkan?

• Kommer det att behövas stöd?- vilken typ (tex faktakunskap, 

metodstöd)

Välj ut ett av insatsområdena som diskuterats

• Hur påverkar insatsen tjejer respektive killar, behöver den 

målgruppsanpassas för att nå båda könen?

• Bidrar insatsen till ökad eller minskad jämlikhet i hälsa?
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Nästa steg

Regionalt

• DROGSAM

• Organisationers egna 

handlingsplaner

Lokalt

•

•
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Uppföljning

Första kvartalet 

2020 och 2022

Workshops
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Nu kör 

vi

Elin Schelin
ANDT-samordnare
Alkohol-, Narkotika-, Dopnings- och 
Tobaksförebyggande arbete

Spel om pengar

Länsstyrelsen i 
Södermanlands län

611 86 Nyköping

Telefon 010-223 42 56

elin.schelin@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/soderm
anland
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