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Regional Handlingsplan för Blekingesamverkan mot droger 

Inledning 

Denna handlingsplan är en konkretisering av Blekinges gemensamma ANDT-strategi ”Länsstrategi 

ANDT, alkohol, narkotika, dopning och tobak, Blekinge län 2016 - 2020” samt det gemensamma 

brottsförebyggande arbetet i länet.  

Syfte och mål med handlingsplanen 

Handlingsplanen syftar till att vara en vägledning i det fortsatta förebyggande arbetet och att ge en 

extra drivkraft till valda fokusområden. Målet är att stärka samverkan och effekterna av de ANDTS- 

och brottsförebyggande insatser som görs i länet.  

För vem är handlingsplanen? 

Handlingsplanen är ett vägvisande dokument för den samverkan som sker inom ramen för Blekinge-

samverkan mot droger. Samtidigt är handlingsplanen en viktig utgångspunkt i samverkan med alla 

aktörer i länet som arbetar drogförebyggande. Varje enskild samverkanspart i Blekingesamverkan 

mot droger ansvarar för att förverkliga sin del i handlingsplanen, samt för att i den egna verksam-

heten planera och följa upp prioriterade insatsområden. Handlingsplanen innefattar insatser som be-

rör de organisationer som ingår i Blekingesamverkan mot droger, det vill säga länets fem kommuner, 

Region Blekinge, polismyndigheten samt Länsstyrelsen Blekinge.   Sammankallande är Länsstyrelsen. 

Hur har handlingsplanen tagits fram? 

Handlingsplanen har tagits fram av representanterna i Blekingesamverkan mot droger. Arbetet har 

samordnats av Länsstyrelsen. Insatserna i handlingsplanen bygger på befintlig kunskap om drog- och 

brottsförebyggande arbete, aktuella behov och pågående utvecklingsarbete.  

Hur kan handlingsplanen användas? 

Förslagen på insatser bygger på information, kunskap och behov vilket sammantaget ger stöd för att 

innehållet är väl avvägt och kopplat till uppsatta målsättningar inom ramen för ANDTS-strategin samt 

det gemensamma brottsförebyggande arbetet i länet. De insatser som finns beskrivna i handlingspla-

nen är länsövergripande insatser.  

Antagande 

Handlingsplan för 2022 föredras för Regionchefsgruppen med närvaro av Polismyndigheten genom 

Lokalpolisområdeschefer under våren 2022.  



Fokusområden för 2022 
Fokus under 2022 är antagande av ny Drogförebyggande strategi samt fortsatt utveckling av samar-

betet kring det brottsförebyggande, ANDTS-förebyggande, alkohol och tobakstillsynen och det för-

äldraskapsstödjande arbetet i länet. Fokusområdena för 2022 har valts utifrån en länsövergripande 

kartläggning i länet i samband med framtagande av den nya drogförebyggande strategin, samt uti-

från andra lokala behov som framkommit. 

Fokusområden 2022: 

1. Myndighetsgemensamt arbete för att minska smuggling och införsel
2. Trygghet i kollektivtrafiken
3. Samsjuklighet utifrån ett brotts- och drogförebyggande perspektiv
4. Drogförebyggande arbete i trafiken
5. Insatser för att förebygga användning av dopning i gymmiljöer
6. En trygg skola- förebygga skolmisslyckanden och öka skolanknytningen
7. Normbrytande beteende/föräldraskapsstöd
8. Droger i krogmiljö
9. Samverkan näringslivet kring unga vuxnas narkotikabruk

1. Myndighetsgemensamt arbete för att minska införsel och smuggling

Utifrån myndigheters gemensamma verktygslåda minska smuggling och införsel av droger i Blekinge

län. Den önskade effekten är en ökad samverkan mellan myndigheter och bättre nyttjande av gäl-

lande lagstiftningar och verktyg för att förhindra införsel.

Aktivitet Delaktivitet Hållpunkter Ansvarig 

1.Förstudie: myndig-
heter, verktyg, läges-
bilder, behov.

Intervjuer samtliga myndig-
heter 
Sammanställning material 
Förslag på organisering/in-
sats 

December 2022 

2.Tillsammans mot
nätdroger: implemen-
tering av metod

Kartläggning av postutläm-
ningsställen i Blekinge 

December 2022 Länsstyrelsen 
Blekinge 

3. Föreläsning Narko-
tikamarknader

På Narkotikakonferensen 31 maj Länsstyrelsen 
Blekinge 

Arbetsgrupp:   AG införsel och smuggling 

Mål i drogförebyggande strategin: 1 

Utvärdering:  Insatserna följs upp av ansvarig i samband med den reg-

ionala årsrapporten för det drogförebyggande arbetet i 

Blekinge. Ingen utvärdering planerad. 

Länsstyrelsen 
Blekinge 



2. Trygghet i kollektivtrafiken

Genomföra en medborgardialog kring tryggheten i kollektivtrafiken för att ta reda på mer om varför

medborgare avstår eller känner sig otrygga när de nyttjar kollektivtrafiken i Blekinge. Önskad effekt

är en ökad upplevd trygghet i kollektivtrafiken samt ett ökat antal resenärer.

Aktivitet Delaktivitet Hållpunkter Ansvarig 

1.Fortsätta att ge-
nomföra den digitala
enkätundersökningen

Utskick flyer jan-mars 2022 15 mars 2022 Länsstyrelsen 
Blekinge,

2.Bearbeta och analy-
sera inkomna svar

Utskick av svaren till Blekingesam-
verkan 

Analys av svaren 

16 mars 2022 

16 mars -maj 
2022 

Karlskrona 
kommun + 
Länsstyrelsen 
Blekinge

Samtliga kom-
muner, kom-
munpoliser 

3. Fördjupade ana-
lyser av problema-
tiska platser

Besöka de platser/busshållplat-
ser/tågstationer där det finns flest 
problem 

Planerad start 
april-maj 2022 

Respektive 
kommun, poli-
sen, Blekinge-
trafiken 

Arbetsgrupp:   AG Trygghet i kollektivtrafiken 

Mål i drogförebyggande strategin: (initierat utifrån lokala/regionala behov) 

Utvärdering:  I den årliga trygghetsmätningen kan vi se om insatserna 

ökar den upplevda tryggheten hos medborgarna. Den ge-

nomförs av Polisen i samverkan med respektive kommun. 

Blekingetrafiken kan se om antalet resenärer ökar. I ske-

det där vi planerar insatser bör även uppföljning planeras 

in. 

3. Samsjuklighet utifrån ett brotts- och drogförebyggande perspektiv

Klargöra vad Blekingesamverkan mot droger kan göra för att stötta det regionala arbetet med

samsjuklighet. Den önskade effekten är en förbättrad samverkan med LSVO gällande

samsjuklighet. Samt att få in det brotts- och drogförebyggande perspektivet i det regionala arbetet

med samsjuklighet.

Aktivitet Delaktivitet Hållpunkter Ansvarig 

1.Förbättra samverkan
med LSVO strukturen
samt regionen

Föredragning från 

regionen om orga-

nisation och 

13 juni 

Region Blekinge

Karlskrona 
kommun, 
Blekingetrafiken

Länsstyrelsen 
Blekinge 



(samverkansgrupp vuxen, 
barn, samordnargruppen) 

handlingsplan inom 

LSVO för Blekinge-

samverkan mot 

droger. 

Förmöte med LSVO 

2.Temadag samsjuklighet- 
presentation av samsjuk-
lighetsutredningen

Genomföra tema-
dag 

Hösten 2022 Blekingesamver-
kan mot droger  

3.Inventering – Av på-
gående arbetet med sam-
sjuklighet i Blekinge

Dialog LSVO vuxen 
+ barn

Dialog FoU 

Dialog ny läns-
gemsam chef psy-
kiatri 

Arbetsgrupp:   AG Samsjuklighet 

Mål i drogförebyggande strategin: 4 

Utvärdering:  Arbetet följs upp i Blekingesamverkan mot droger årliga 

rapport och rapportering till regionchefsgruppen, samt av 

AG inför årsrapporten. 

4. Drogförebyggande arbete i trafiken

Övergripande mål med arbetet är att minska antalet påverkade förare genom att minska antalet

återfall bland ratt- och sjöfyllerister, öka möjligheten för de som rapporteras för ratt- och sjöfylleri att

ta itu med sina problem samt att minska kostnader för vård, behandling och samhällets övriga insat-

ser.

Aktivitet Delaktivitet Hållpunkter Ansvarig 

1. Stötta aktuali-
seringen av metoden
hos Polisregion Syd

Vid behov stötta aktualiseringen av 
metoden hos polisen för att öka an-
tal SMADIT erbjudande i länet. 
Dialog med trafiksamordnare i Po-
lisregion syd samt Länsstyrelserna i 
södra Sverige. 

2022 

2. Se över möjlighet
till innovation

Undersöka om det finns digitalt 
hjälpmedel där individer kan erbju-
das SMADIT via telefon. 

2022 Arbetsgruppen 

3. Utbildning gällande
SMADIT

Utbildning gällande vad SMADIT in-
nebär (brukarfokus). Gärna digital 
för spridning internt hos framförallt 
kommun och region. Gärna person 

2022 Arbetsgruppen 

Region Blekinge

Länsstyrelsen 
Blekinge 

Länsstyrelsen 
Blekinge 



med erfarenhet av att ha fått 
SMADIT erbjudande (utgå ifrån 
syfte, brukarfokus). 
Eventuellt i samverkan med trafik-
samordnare i Polisregion syd samt 
Länsstyrelserna i södra Sverige. 

Arbetsgrupp:   AG SMADIT 

Mål i drogförebyggande strategin: 5 

Utvärdering:  Insatserna följs upp av arbetsgrupp SMADIT i samband 

med den regionala årsrapporten för det drogförebyg-

gande arbetet i Blekinge. 

5. Insatser för att förebygga användning av dopning i gymmiljöer

Bedriva ett regionalt dopningsförebyggande arbetet i Blekinge med fokus på såväl förebyggande

insatser, repressiva samt vård och behandling.Arbetets önskade effekter är en kunskapshöjning

gällande dopning och dess risker samt var man kan söka vård och behandling, implementera

metoden ren hårdträning (kunskapsbaserat), samsyn från olika aktörer, synlighet och närvaro för att

minska antalet som brukar/överlåter. Synliggöra repressalier/konsekvenser av bruk- liknande

narkotika.

Aktivitet Delaktivitet Hållpunkter Ansvarig 

1.Antidopningvecka i
Blekinge

Operativ insats på gym 

Dopningkonferens 

Gemensam kommuni-
kationsinsats 

September 

Polisen 

Arbetsgruppen 

Ta hjälp kommunika-
törsnätverk 

2.Implementering av
100% REN HÅRDTRÄ-
NING

Tidsplan för implemen-
tering 

Uppstartsträff gym reg-
ionalt med 100% Ren 
Hårdträning 

Skicka ut save the date 
gym  

2 maj (v 18) 

Februari 
Arbetsgruppen 

3. Operativ insats gym Relationsskapande, 
brottsförebyggande be-
sök av polis på gym 

V 17 Polisen och An-
tidopning Sverige 
Kommunpoliser och lin-
jeverksamhet 
Kommunala kontaktper-
soner 

4. Identifiera behand-
lingsmöjligheter

Dialog gällande vilken 
behandling och stöd 
det finns för dopnings-
missbrukare 

2022 Region Blekinge 



Tydliggöra behandlings-
utbud för specialister 
och öppenvård 

Utveckla vård för dop-
ningbruk 

Läkare informera soci-
altjänst/primärvård 

Arbetsgrupp:   AG dopning 

Mål i drogförebyggande strategin: 3 

Utvärdering: 

Dopningsveckan: 

• Återkoppling från polisen gällande hänvändelser, tips

• Genomslag i media

• Deltagare på konferens

100% ren hårdträning: 

• Denna insatsen ska följas upp i form av att i slutet av året- i årsrapporten för det regionala

arbetet- ska aktiviteterna redogöras.

• Antal gym som deltagit på träffar

• Antal som deltagit på utbildningar i metoden

Identifiera behandlingsmöjligheter: 

• Uppföljning i form av den årliga årsrapporten gällande aktiviteter

6. En trygg skola- förebygga skolmisslyckanden och öka skolanknytningen

Implementering av metoden Tryggare skola i kommunerna. Erfarenhetsutbyte och stöd i

implementeringen av arbetsgruppen. Önskad effekt av arbetet är minskad brottslighet och ökad

trygghet i deltagande skolor.

Aktivitet Delaktivitet Hållpunkter Ansvarig 

1.Implementering av
Tryggare skola i skolor
i länet.

Handlingsplan 
Olofström 

Revidering av Hand-
lingsplan Vilboksskolan 

Mars 2022 Olofströms kommun 

2.Revidering av me-
todhandboken- works-
hop

Våren 2022 
Länsstyrelsen Blekinge 

3.Nationell utbild-
ningsdag- uppstart av
nya skolor

Genomförande digitalt Maj 2022 

Arbetsgrupp: AG Tryggare skola 

Länsstyrelsen Blekinge 



Mål i drogförebyggande strategin: 2 

Utvärdering:  Återkommande uppföljning via lägesbilden i TS verktyget. 

Utvärderingen med medel ifrån Brå klar 29 februari 2022 

7. Ett utvecklat föräldraskapsstöd/normbrytande beteenden hos barn och unga

Identifiera fler arenor/tillfällen för upptäckt av barn i behov av stöd, samt skapa samverkansmodeller

för arbete med normbrytande beteende hos barn och unga. Utveckla stödet till föräldrar samt till-

gängliggöra utbudet av insatser. Önskad effekt är att fler ska barn och unga ska upptäckas och få

stöd av god kvalitet. Samverkan mellan aktörer som möter barn och unga ska stärkas.

Föräldraskapsstödet ska tillgängliggöras och det ska bli lättare att hitta det befintliga stödet.

Aktivitet Delaktivitet Hållpunkter Ansvarig 
1. Tidig upptäckt

av barn som far
illa

Kartlägga arenor 

Inventera arenor, samt ruti-
ner för orosanmälan utifrån 
ett barnrättsperspektiv och 
undersöka behov av kun-
skapsutveckling. 

Vilka aktörer och befintliga 
strukturer finns? 

Informationskampanj gäl-
lande barn som rättighets-
bärare- vävs ihop med oro-
sanmälan till privatpersoner 

Samarbete med RF SISU: er-
bjuda kunskapsstöd till före-
ningslivet för att stärka barn 
och ungdomsledare samt 
öka kunskap kring orosan-
mälan. 

Upptäckt av samtliga norm-
brytande beteenden genom 
samverkansmodellerna 
SSPF/SIG 

Utbildningstillfälle gällande 
normbrytande beteende 
och samverksansmodeller 
(SSPF/SIG). 

Juni 2022 

Juni 2022? 

Juni 2022 

DEC 2022 

September 
2022 

Arbetsgruppen 
tillsammans med kom-
munerna

Arbetsgruppen och 
kommunikatörsnätver-
ket 

Arbetsgruppen + RF 
SISU 

Länsstyrelsen i samar-
bete med kommunerna 

Länsstyrelsen Blekinge 

2. Erbjuda works-
hops-tillfällen gäl-
lande Länsstyrelsens

Informationstillfälle till intresse-
rade kommuner i samverkan 
med sydlänsnätverket för 

April 2022- 
December 
2022 

Länsstyrelsen Blekinge 

inkludera samverkans
grupp barn LSVO



metodstöd ”Hur 
lyckas en kommun i 
sitt arbete med för-
äldraskapsstöd?”   

föräldraskapsstöd på Länsstyrel-
serna. 

3. Utveckling av för-
äldraskapsstöd

- Tillgängliggöra vägar till be-
fintligt stöd för barn och fa-
milj via kommunernas webb

- Lansera framtagna filmer

- Utveckla stödet till VH och
andra viktiga vuxna, strate-
gier för att stärkas i föräld-
rarollen

VT 2022 

VT 2022 

December 
2022 

Kommunikationsnätverk 

Länsstyrelsen tillsam-
mans med kommunerna 

Arbetsgruppen 

Arbetsgrupp:   AG Föräldrastöd 

Mål i drogförebyggande strategin: 2 

Utvärdering:  Indikatorer för uppföljning; Ororsanmälningar, Delta-

gande i gruppverksamhet, Nya besökare på webben(till-

tänkt ny sida), Ökad kunskap kring normbrytande bete-

ende(utvärdering i anslutning till utbildningsdag), Imple-

mentering av SSPF/SIG i länet 5/5, Deltagande i workshop 

– Kartläggning av FSS, Webbsidor hos kommunerna,

Spridning av framtagna filmer, klick/delning/sprid-

ning/visningar.

8. Droger i krogmiljö

Implementera metoden Krogar mot knark i Blekinge län genom ett samarbete med Trollhättan. Ge-

nomföra en kommunikationsinsats för att motivera målgruppen, genomföra kompetenshöjning och

även få till avtal med relevanta tillståndshavare. Önskad effekt är en minskad användning av narko-

tika i krogmiljön.

Aktivitet Delaktivitet Hållpunkter Ansvarig 

Första möte med Troll-
hättan, som berättar 
om hur de arbetar 
med KMK.  

16/2 Länsstyrelsen Blekinge 

Bjuda in till ett första 
möte med tilltänkt 
ledningsgrupp 

Avstämning med ar-
betsgruppen inför ett 
första möte 9/3. 

14/3 Arbetsgruppen 

Kommunikationsin-
sats; Nu kör vi! Avtal 
med relevanta till-
ståndshavare 

April Arbetsgruppen tillsam-
mans med lednings-
gruppen 



Identifiera föreläsare, 
ta fram material  

April - Maj Arbetsgruppen 

Genomförande av ut-
bildningsinsats för per-
sonal på serverings-
ställen.  

Maj Arbetsgruppen tillsam-
mans med lednings-
gruppen.  

Arbetsgrupp:   AG Narkotika på krogen 

Mål i drogförebyggande strategin: 3 

Utvärdering:  Diskussion pågår om vi kan genomföra baslinjemätning 

genom till exempel att ”swipa” på samtliga serverings-

ställen, för att få en bild av hur stort problemet är. Detta 

skulle kunna genomföras återigen, efter att utbildning-

arna genomförts.  

Vi diskuterar även om vi kan genomföra en attitydunder-

sökning hos serveringspersonal, vilken inställning har de 

till narkotika – före och efter. Detta genom en digital app. 

9. Samverkan näringslivet kring unga vuxnas narkotikabruk

Utveckla ett regionalt arbete på arenor där unga vuxna befinner sig och där risk för narkotikabruk

förekommer. Fokus på att skapa drogfria arbetsplatser, tidig upptäckt och utökat stöd för

drogpåverkade unga vuxna, samt stöd för arbetsgivare att minska olyckor till följd av

narkotikapåverkan. Planerad effekt är en uppbyggd struktur för arbetet och identifierade deltagare

som är motiverade att arbeta med frågan.

Aktivitet Delaktivitet Hållpunkter Ansvarig 

1. Involvera viktiga
nyckelaktörer inom
näringslivsområdet
och deras behov

Kartlägga aktörer och kon-
takta dem: 

• Branschorganisat-
ioner

• Svenskt näringsliv

• Företagarna

• Fackförbund

• Arbetsförmedlingen

• Regionen

• Kommunen
o Näringslivs-

chefer
o Navigator-

centrum
o HR

• Regionala nätverk

December 
2022 

Länsstyrelsen Blekinge

Arbetsgruppen 



Arbetsgrupp:   AG näringslivet 

Mål i drogförebyggande strategin: 3 

Utvärdering:  Uppföljning i form av den årliga årsrapporten. 

Uppföljning av handlingsplan 

Handlingsplanen följs upp i slutet av året av Blekingesamverkan mot droger och den brottsförebyg-

gande gruppen. Länsstyrelsen tar varje år fram en kort årsrapport där resultatet av handlingsplanen 

redogörs. Denna presenteras därefter i Regionchefsgruppen med närvaro av Polismyndigheten.  

Utveckling av nätverkets arbete 

Under 2022 kommer nätverket att utveckla sitt arbete med barnkonsekvensanalyser, jämställdhets-

integrering och implementeringskunskap. Syftet är att varje insats i handlingsplanerna ska genomsy-

ras av ett barnrättsperspektiv, jämställdhetsintegrering och implementeringskunskap.  

I kommande handlingsplaner kommer dessa perspektiv att ytterligare förstärkas och synliggöras och 

formerna för detta kommer att arbetas fram under året. Ansvarig för utveckling av nätverkets arbete 

är länsstyrelsens ANDTS-samordnare samt brottsförebyggande samordnare.  

Under året kommer följande utvecklingsarbete genomföras: 

• Utbildning för Blekingesamverkan i implementeringskunskap

• Expertgrupp Barn- genomförande av expertgrupper

• framtagande av rutiner för barnkonsekvensanalys samt jämställdhetsintegrering i handlings-
planen




