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Folkhälsa
• Jämlik hälsa
• Brottsförebyggande samordning
• Tillsyn inom alkohol och tobak & förstärkt tillsyn
• Alkohol-, narkotika-, doping-, tobaksamordning samt spel om pengar
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Mål och strategier för arbetet 



• Barns rätt till utbildning

• Fullföljda studier och skoltrivsel är skyddande faktorer i skolan

• Redovisa könsuppdelad ANDTS statistik

• Genusperspektiv; belysa könsskillnader

• Ett rättighetsbaserat arbete – ingen ska lämnas utanför

• Minska systematiska skillnader i hälsa mellan samhällsgrupper med olika social position

• samverkan mellan ANDTS och brottsförebyggande arbete

• minska alla former av våld och skydda barn mot övergrepp

• bekämpa den organiserade brottsligheten

• samverkan mellan alla aktörer krävs för att nå målen i Agenda 2030

• tvärsektoriella ANDTS-insatser



Den nationella folkhälsopolitiken-ett mål

• ”Att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god 
och jämlik hälsa i hela 
befolkningen och sluta de 
påverkbara hälsoklyftorna 
inom en generation”.



Folkhälsopolitiken syftar till att åstadkomma mer 
jämlika livsvillkor och därmed möjligheter för en 
jämlik hälsa.
• Folkhälsopolitikens målområden
1. Det tidiga livets villkor
2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
3. Arbete, arbetsförhållanden och 

arbetsmiljö
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
5. Boende och närmiljö
6. Levnadsvanor
7. Kontroll, inflytande och delaktighet
8. En jämlik och hälsofrämjande hälso-

och sjukvård

Levnadsvanor

• begränsad tillgänglighet till hälsoskadliga 
produkter

• ökad tillgänglighet till hälsofrämjande 
produkter, miljöer och aktiviteter

• att stärka det hälsofrämjande och 
förebyggande arbetet med levnadsvanor i 
välfärdens organisationer.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/vad-styr-folkhalsopolitiken/nationella-mal-och-malomraden/#villkor
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ANDTS-strategins bakgrund

• En samlad strategi för alkohol-, 
narkotika-, dopnings- och 
tobakspolitiken (ANDT-
politiken) sedan 2011. 

• Den senaste strategin sträckte 
sig 2016–2020.

• Den 18 mars beslutade 
regeringen om en förnyad 
ANDTS-strategi för perioden 
2021–2025. 

• Propen överlämnades till 
riksdagen för behandling i 
socialutskottet. 

Varför en proposition?
• Den andra strategin var en 

skrivelse, vad skiljer de åt?

• Det övergripande målet för 
strategin är beslutat av 
riksdagen. 

• När målet skrivs om behöver 
riksdagen fatta ett nytt beslut.

• 15 juni- avslår riksdagen
proposition.



En förnyad ANDTS-strategi 2021-2025
Målstruktur – 7 långsiktiga mål
• Den 15 juni, har Riksdagen fattat beslut att avslå 

regeringens proposition till en förnyad ANDTS-strategi.
Riksdagen bifaller Socialutskottets fem förslag till 
regeringen;
• återkomma med ett förslag till ny ANDTS-strategi 
• återkomma med ett förslag till nytt övergripande mål 

som tar hänsyn till de varierande skadeverkningarna 
som olika tobaks- och nikotinprodukter kan orsaka 

• ge i uppdrag åt Socialstyrelsen att klargöra de grad-
skillnader av ANDT-produkters skadeverkningar som är 
vetenskapligt påvisade 

• ge i uppdrag åt Socialstyrelsen att genomföra kart-
läggningar i syfte att förbättra beroendevården 

• utreda möjligheterna att skapa ett nationellt 
kompetens-centrum för ANDTS-prevention m.m. 

1. Tillgången ska minska
2. Skydda barn och unga
3. Förebygga ANDTS
4. Minska skadligt bruk
5. Tillgång till god vård
6. Minska skador och dödlighet
7. EU och internationellt



ANDT-strategin 2016-2020
• Syftet - att ange mål och inriktning för hur samhällets ANDT-

insatser ska genomföras, samordnas och följas upp 2016-2020

• En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och 
tobakspolitiken

• Jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet skall vara tydligt och 
genomsyra ANDT-arbetet på alla nivåer

• Insatser för att skydda barn och unga mot eget och andras skadliga 
bruk utgör grunden för det hälsofrämjande  och förebyggande 
ANDT-arbetet



Målet för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken är ett samhälle fritt från narkotika och 
dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk. 

Tidigare strategi delades in i sex målområden:

1. Tillgången ska minska
2. Främjande och förebyggande arbete
3. Minska skadligt bruk
4. Tillgång till god och jämlik vård
5. Minska skador och dödlighet
6. Internationellt arbete





Genomförande och uppföljning
Kommunens roll:

• Kommunernas ansvar – socialnämnden ska arbeta aktivt för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra 
beroendeframkallande medel 

• Kommunen har en viktig roll när det gäller att förebygga hälsomässiga och sociala skador på grund av missbruk

• Ska beakta barnperspektivet 

Regionens roll: 

• Verka för en god hälsa hos hela befolkningen

• Personer med missbruksproblematik – samverkan mellan kommun och region för att tillgodose målgruppens behov

• Skyldiga att förebygga och behandla skador till följd av ANDTS-bruk

Statens roll:

• Många statliga myndigheter bedriver verksamhet med bäring på ANDT-området.

• Folkhälsomyndigheten; Har ett speciellt uppdrag att verka för god folkhälsa, utvärdera effekter av metoder och strategier på 
folkhälsoområdet, följa hälsoläget i befolkningen och faktorer som påverkar detta t.ex. bruk av ANDT

• Länsstyrelsens roll; Har en central funktion för att genomföra strategin, genom att stödja genomförandet av den nationella ANDT-
politiken i länet



Förordning om: Länsstyrelsens samordning inom alkohol-
, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet
Länsstyrelsen ska genom samordningsfunktionen stödja i huvudsak följande  fem områden:

1. Genomförandet av den nationella ANDT-politiken i länet.

2. Utvecklingen av ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete

3. Utvecklingen av tvärsektoriella insatser i kommunerna och regionen

4. Samarbete på lokal, regional och nationell nivå

5. Utbildning och kompetensutveckling i länet

• Svensk författningssamling SFS 2012:606



Målet med Länsstyrelsernas ANDT-
samordningsuppdrag • Är att:

• Stödja och skapa förutsättningar för 
att varje län och kommun ska arbeta 
för att målen i den nationella ANDT-
strategin. 

• Länsstyrelserna stödjer kommunerna 
för att få till stånd ett varaktigt lokalt 
strukturerat, samordnat och 
långsiktigt förebyggande arbete.



Samordning i praktiken

• Kunskapshöjande insatser





Kalendarium
www.lansstyrelsen.se



Spridning och utveckling via nätverk
• Kontaktperson eller ANDTS-samordnare i varje kommun
• Länssamrådsgruppen- civilsamhället samt regionala organisationer
• PUMAC-Planeringsgruppen för utbildningar rörande missbruk
• SMADIT, Samverkan mot alkohol och droger i trafiken.
• SLUSS- Sveriges Länsstyrelser utvecklar och stärker samordningen 

inom alkohol, narkotika, doping, tobak och spel.
• Doping Kommittén
• Tillsammans mot nätdroger 



KULA Västerbotten

2021-04-22

- kunskapsbaserat stöd i utvecklingen av det lokala arbetet



Innehåll
Kartläggning
Preventionsindex

Vi belyser följande:
• Tillgänglighet (ej narkotika)
• Konsumtion
• Brott
• Skador
• Dödlighet 
• Preventionsindex



Tillgängligt för Västerbotten:
• Data för riket, länet och 

kommun
• Data levereras i en Excelfil 

vilken ni erhåller via mejl.
Filen innehåller diagram, rådata 
inklusive indikatorsförklaringar och 
källhänvisningar

• När nya data tillkommer 
kan man enkelt bygga på tabellerna 
och därigenom diagrammen.
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Spel om pengar

• Kommuner och regioner ska arbeta för att förebygga spelmissbruk. 
• De ska också erbjuda stöd och behandling till personer som har 

allvarliga problem med spel om pengar. 
• Länsstyrelsen har ett uppdrag att stödja aktörerna i arbetet.



Länsstyrelsens uppdrag

• Länsstyrelsen har uppdraget att stödja regioner och kommuner i 
deras arbete med spel om pengar. Det görs bland annat genom:

• samverkan med regionala myndigheter och kommuner 
• mötesplatser för erfarenhetsutbyte 
• kunskapsspridning inom spelområdet
• lyfter lokala och regionala behov till nationell nivå 



Stöd till dig som arbetar med spel om pengar på 
lokal nivå

• Länsstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd som bland annat kan 
användas för att öka kunskap och starta en givande diskussion om 
skärmtid och spelande.

• Kunskapsstödet vänder sig till olika professioner inom till exempel 
skola, elevhälsa, socialtjänst, fritidsföreningar eller ideella 
organisationer. Syftet med kunskapsstödet är att öka kunskapen hos 
föräldrar och andra vuxna i barn och ungas närhet.







Filmer 8-12 år 

Alla andra får ju!

Det är ändå ganska bra 
med skärmtid…

Jag är så trött idag!

Kolla mitt nya skin!



Tack för att ni lyssnat.

• Jag tar gärna emot feedback:
• anna-karin.waenerlund@lansstyrelsen.se



Länkar:

• En förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, 
tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025 - Regeringen.se

• Mål och insatsområden ANDT-strategin 2016-2020 
(folkhalsomyndigheten.se)

• En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och 
tobakspolitiken 2016–2020 - Regeringen.se

• Kalender | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se)
• Social hållbarhet | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se)
• ANDTS | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se)

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/03/prop.-202021132/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/projektwebbar/andtuppfoljning/strategin/malbild-andt-strategin-2016-2020.pdf
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2016/02/skr.20151686/
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-oss/kalender.html#query/*%3A*
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/samhalle/social-hallbarhet.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/samhalle/social-hallbarhet/andts.html


Länkar fortsättning:

• Spel om pengar | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se)
• KULA-kartläggningen av länet och kommunerna: maila till anna-

karin.waenerlund@lansstyrelsen.se

https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/samhalle/social-hallbarhet/andts/spel-om-pengar.html
mailto:anna-karin.waenerlund@lansstyrelsen.se
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