Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Kronobergs län samt Polisen

Narkotikakonferens med fokus på
- samverkan och sekretess
På vilket sätt kan vi tillsammans samverka för att förebygga bruk av narkotika? Med en
mer omfattande användning och tillgång till narkotika under 2000-talet, och en negativ
förändring av ungdomars riskuppfattning kopplade till droger så är dessa frågor högst
aktuella.
Länsstyrelserna i Syd tillsammans med Polisen och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) bjuder in till en kunskapshöjande konferens med fokus på samverkan
och sekretess. Konferensen är den tredje som genomförs. Tidigare konferenser har fokuserat på
lägesbild, förebyggande arbete och tidig upptäckt.

Konferensen livestreamas via
Tisdag 18 maj klockan 8.30-16.00
Ta chansen att delta på södra Sveriges
största konferens om narkotika

Under förmiddagen presenteras bland annat den
nya nationella ANDTS-strategin, med fokus på
N:et. Årets förebyggande kommun, Västerås
deltar och vi får även en presentation av utredningen om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete. CAN lanserar också sin rapport gällande narkotikaprisutvecklingen.
Eftermiddagen består av valbara spår med presentation av ett antal samverkansinsatser mellan
olika aktörer såsom kommun, myndigheter,
polis, fastighetsägare, träningsanläggningar,
arbetsgivare, brukarföreningar och det civila
samhället. Bland annat presenteras BID Malmö
- ett arbetssätt mot öppen droghandel. Sociala
insatsgrupper Örebro, 100 dagar – en samverkan
för att motverka användning av narkotika och
öka tryggheten på asylboenden, och om hur fack
och arbetsgivare kan samverka för att uppnå
narkotikafria arbetsplatser.

Moderator för dagen är Babiker Malik, Journalist och programledare som arbetar på SVT och
Sveriges Radio sen 2014. Har under den senaste
tiden utvecklat tv-serier för SVT-samhälle för
målgruppen 18-25. Senaste programmen handlade om ungas syn på narkotika i samhället.
Målgrupp

Dagen riktar sig till dig som är förtroendevald,
beslutsfattare eller tjänsteperson inom rättsväsende, myndigheter, kommun, region, idéburen
sektor och näringsliv.
Anmälan

Du kan anmäla dig till konferensen
via Länsstyrelsens webbplats.
Varmt välkommen!

Babiker Malik
Moderator

Anneli Svensson
Polisen

Ann- Sofie Hermansson
Särskild utredare

Martin Pettersson
Tullen

Förmiddagspass - gemensamt
Regeringens förnyade ANDTS-strategi, 2021-2025

Magnus Jonsson, Departementssekreterare, Socialdepartementet
Den 18 mars beslutade regeringen om en förnyad strategi på ANDTS-området. Presentationen syftar till att övergripande lyfta fram innehållet i strategin och förändringarna
gentemot tidigare strategier samt utformningen av organisationen och arbetet med
ANDTS under strategiperioden.
Årets förebyggarkommun

Ammi Karlsson Pye, Samordnare ANDTS prevention i Västerås stad.
Västerås stad tilldelades priset som Årets förebyggande kommun 2020 och kommer att
prata om att samverkan är grunden till att de vann priset. Västerås har under ett antal år
utvecklat en metod, ANDTScoacher. Coacherna arbetar i skolor, på fritidsgårdar, inom
socialtjänsten, på arbetsmarknadsenheten och inom civilsamhället. ANDTScoacher är
ett sätt att få till bra samverkan och utveckla det förebyggande arbetet.
Informationsdelning mellan socialtjänst och polis
i brottsförebyggande arbete med barn och unga

Anna Gavanas, Utredare, BRÅ
Vilka är förutsättningarna för informationsdelning mellan polis och socialtjänst, i det
brottsförebyggande arbetet kring barn och unga under 21 år? Hur kan denna informationsdelning förbättras? Utifrån en nyligen publicerad rapport från Brå belyser denna
presentation möjligheter och begränsningar vid informationsdelning i samband med
brottsförebyggande arbete. Först presenteras sammanhang och scenarier för informationsdelning, samt kännedom och tolkningar av sekretesslagstiftningen. Slutligen diskuteras problem, strategier och förändringsbehov – samt avvägningar mellan integritet
och effektivitet.
Den svenska narkotikamarknaden

Ulf Guttormsson, utredare CAN och Patrik Andersson, Polisen
Presentationen ger en bild av hur förekomst och priser för olika narkotikasorter utvecklats i Sverige under de senaste 30 åren. Dessutom presenteras en ny skattning av
omsättningen på narkotikamarknaden. Resultaten bygger på information från Sveriges
Polisområden och är hämtade från den kommande CAN-rapporten Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988–2020.
Kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet

Ann-Sofie Hermansson, Särskild utredare, Utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar (Ju 2019:14)
Hur ska en lagstiftning om kommunernas brottsförebyggande ansvar konstrueras för att
bli användbar i både Bjurholm och Stockholm?
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Eftermiddagspass - 2 valbara spår
Spår 1
100 dagar, ingen verkan utan samverkan

Pelle Persson, Teamledare, Migrationsverket
En inspirationsföreläsning utifrån den samverkan som påbörjats mellan Migrationsverket, Polisen,
Länsstyrelsen och frivilligorganisationer. Fokus är att minska ANDT-bruket och öka tryggheten på
Spenshult – ett av Sveriges största mottagningsenheter för asylsökande.
Narkotikafri arbetsmarknad med friska medarbete och trygga arbetsplatser

Viktoria Lundqvist, Arbetsrättsjurist, Industriarbetsgivarna och Martin Jonsson,
Ombudsman, Svenska Transportarbetareförbundet
Länsstyrelsen i Halland har bildat en branschöverskridande arbetsgrupp bestående av representanter
från Byggföretagen, Sveriges åkeriföretag, Industriarbetsgivarna, Byggnads, Transportarbetarförbundet och If Metall. Arbetsgruppen har identifierat ett växande problem med narkotika på arbetsplatsen och känner oro för sina medarbetare och medlemmar. Vi delar med oss av våra erfarenheter
av samarbetet inom den partsöverskridande gruppen och belyser perspektiven: Hur samverkar vi?
Vem samverkar? Kan vi göra mer?
Samverkan – på vems villkor?
Ann-Mari Wulfstrand-Byhlin, Verdandi

Jag tänker prata utifrån vår ”vitbok” möten med människor – en socialtjänst för människors bästa. Där vi låtit enskilda beskriva hur de upplevt möten med socialtjänsten men också med andra
myndigheter och organisationer. Genom våra brukarstyrda brukarrevisioner har vi också fått en
bred kunskap om hur alla pratar om samverkan men där det sällan blir någon ”verkstad” utifrån den
enskildes perspektiv.
Borås gym i samverkan för en dopningsfri miljö – Hur bygger man upp och bibehåller en
samverkan med över 30 aktörer?

Emelie Risbeck, utvecklingsledare folkhälsa, Borås Stad
Sedan omstarten av nätverket ”Borås gym i samverkan för en dopningsfri miljö” i januari 2019 har
det skett en markant ökning av antalet diplomerade gym i metoden 100 % Ren Hårdträning i Borås.
Borås Stads nya regler för friskvårdsbidrag låg till grund för omstarten som har resulterat i en stärkt
samverkan mellan Borås Stad, Polisen och gymmen i Borås, men att samordna ett nätverk med över
30 gym har också inneburit stora utmaningar. Emelie Risbeck delar med sig av sina erfarenheter
från att samordna nätverket tillsammans med en representant från gymsamverkan i Borås.
Panelsamtal med fokus på samverkan och sekretess

Medverkar gör föreläsare från dagens konferens i form av Ann-Sofie Hermansson, särskild utredare, Emelie Risbeck, utvecklingsledare folkhälsa och Freddy Nilsson kommunpolis.

Spår 2
Samverkan över myndighetsgränser

Martin Petersson, Avdelningschef Kontroll, Tullverket
Ingen kan ensam klara av allt men tillsammans är vi starka. Föreläsningen lyfter fram bra exempel
där myndigheter samverkat i arbetet mot restriktionsvaror. Samverkan har skett både på gränsen
men även på platser inne i landet.
BID Malmö- en samverkanprocess för att skapa trygga och trivsamma miljöer

Tobias Bråhammar, Kommunpolis, Freddy Nilsson, Kommunpolis och
Hjalmar Falck Verksamhetschef BID Malmö
BID processen är ett verktyg i stadsutveckling med fokus på seriösa och goda boendemiljöer. BID
Malmö har vunnit pris för bästa brottsförebyggande arbete i Europa 2019. Detta är ett bevis på hur
man tillsammans och i samverkan kan verka för en långsiktig och positiv förändring av ett område.
En blå wipe – och sen då?

Anneli Svensson, kommunpolis, Georges Chayeb, tillståndshandläggare och
Peter Hammarström, ordförande krögarföreningen, Falkenberg
Ett utvecklingsarbete mellan krögare, kommun och polis i Falkenberg i syfte att systematiskt arbeta
förebyggande mot narkotika.
Sociala Insatsgrupper. Risk – Behov - Mottaglighet

Johanna Sollerman, strateg för det brottsförebyggande arbetet, Örebro kommun
Samverkan för ungdomar i hög risk för att hamna i livsstilskriminalitet. Vinster och utmaningar och
varför arbeta enligt principerna Risk, Behov Mottaglighet. I Örebro har vi arbetat med samverkan
kring målgruppen hög risk för livsstilskriminalitet sedan 2012. Vad har vi lärt oss, vad ser vi för utmaningar och vad behövs för fortsatt och förbättrat arbete? Och hur passar arbetet in i en kommuns
övergripande Brottsförebyggande arbete och strategi?

