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Om publikationen 
Denna rapport syftar till att beskriva verksamheter som 22 nationella myndigheter 
har bedrivit inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS) 
under 2021. Den återger också myndigheternas bedömningar av den egna ANDTS-
verksamheten. Rapporten ska kunna användas som underlag för att identifiera 
möjliga samverkansområden och frågor som kan behöva prioriteras på nationell, 
regional och lokal nivå inom ANDTS-området. Rapporten bygger på enkätsvar 
som samlades in mellan november 2021 och februari 2022. I enkäten fick 
myndigheterna också lyfta behov av prioriteringar inom området. Dessa ska 
användas i det fortsatta arbetet i gruppen för nationell ANDTS-samordning. 

Rapporten ingår i en samlad återredovisning till Socialdepartementet av 
Folkhälsomyndighetens uppdrag att stödja genomförande av ANDTS-politiken. 

Folkhälsomyndigheten 

Karin Tegmark Wisell 
Generaldirektör 
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Sammanfattning 
Folkhälsomyndigheten har i uppdrag av regeringen att stödja genomförandet av 
politiken på området alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar 
(ANDTS-politiken) 2021–2025. I uppdraget ingår att Folkhälsomyndigheten ska 
ansvara för en samlad verksamhetsrapportering. Verksamhetsrapporteringen ska 
innehålla en bedömning av verksamheter som Folkhälsomyndigheten och 21 andra 
myndigheter, som är av särskild betydelse för genomförandet och uppföljningen av 
ANDTS-politiken, har genomfört inom området under 2021. 

Denna rapport syftar till att beskriva ANDTS-verksamheterna och återge 
myndigheternas bedömningar av det egna arbetet. Rapporten ska kunna användas 
som underlag för att identifiera möjliga samverkansområden och frågor som kan 
behöva prioriteras på nationell, regional och lokal nivå inom ANDTS-området. 

Myndigheterna har i en enkät fått rapportera ett urval av sina verksamheter för 
2021 samt besvara frågor om verksamheternas bidrag till önskad utveckling inom 
ANDTS-området och om behov av prioriteringar. Verksamhetsrapporteringen har 
tidigare genomförts för perioden 2016–2018 men 2021 års version skiljer sig från 
tidigare år. Förändringen beror i första hand på att det under aktuellt verksamhetsår 
inte fanns en strategi för området med mål och insatsområden, att spel om pengar, 
narkotikaklassade läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter tillkommit samt att 
antalet inrapporterande myndigheter har ökat.  

Vi kan konstatera att det är en stor variation på verksamheter som har rapporterats 
in av de berörda nationella myndigheterna inom ANDTS-området under 2021. Det 
motsvarar bredden på de områden och uppdrag som dessa myndigheter ansvarar 
för. Många myndigheter lyfte samverkan och samordning som särskild inriktning 
på arbetet. Myndigheternas egna bedömningar av verksamhetens bidrag till önskad 
utveckling inom ANDTS-områden inom aktuell sektor varierade men de flesta 
skattade sitt bidrag högt. 
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Bakgrund 
Folkhälsomyndigheten har i uppdrag av regeringen att stödja genomförandet av 
politiken på området alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar 
(ANDTS-politiken) 2021–2025. I uppdraget ingår att Folkhälsomyndigheten ska 
ansvara för en samlad verksamhetsrapportering. Verksamhetsrapporteringen ska 
innehålla en bedömning av verksamheter som Folkhälsomyndigheten och 21 andra 
myndigheter, som är av särskild betydelse för genomförandet och uppföljningen av 
ANDTS-politiken, under föregående år har genomfört inom ANDTS-området. 
Verksamhetsrapporteringen ska, tillsammans med andra delar av uppdraget,  
lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 maj 2022. 
Genomförd verksamhet ska även redovisas i slutrapporteringen av uppdraget som 
Folkhälsomyndigheten ska inkomma med till Regeringskansliet senast den 1 maj 
2025. 

Folkhälsomyndigheten har tidigare haft i uppgift att redovisa nationella 
myndigheters verksamhet inom ANDT-området. Under perioden för regeringens 
samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020 
(ANDT-strategin) redovisades den verksamhet som bedrivits 2016, 2017 och 2018. 
Då redovisades verksamheten som genomförts inom ANDT-strategins olika mål 
och insatsområden och de inrapporterande nationella myndigheterna var 14 
stycken. Rapporteringarna syftade till att ge en samlad bild av allt ANDT-arbete 
som dessa myndigheter hade genomfört under det föregående året, men också till 
att svara på hur arbetet hade bedrivits och om det hade gjorts i enlighet med 
ANDT-strategins prioriteringar.  

Verksamhetsrapporteringen för 2021 skiljer sig därmed från de föregående 
verksamhetsrapporteringarna då ANDTS-arbetet och rapporteringen inte utgått från 
en nationell strategi med mål och insatsområden. Nytt för 2021 är också att 
uppdraget även omfattar spel om pengar och narkotikaklassade förskrivna och 
icke-förskrivna läkemedel samt att begreppet tobak har utvidgas till att omfatta 
både tobaks- och nikotinprodukter. Antalet inrapporterande myndigheter har också 
utvidgats från 14 till 22. 
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Syfte 
Syftet med rapporten är att beskriva ANDTS-verksamheter som de berörda 
nationella myndigheterna har bedrivit under 2021.  

Rapporten ska också återge myndigheternas bedömningar av den egna ANDTS-
verksamheten. Dessutom ska den kunna användas som underlag för att identifiera 
möjliga samverkansområden och frågor som kan behöva prioriteras på nationell, 
regional och lokal nivå inom ANDTS-området. 
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Metod 
Urval  
I regeringsuppdraget att stödja genomförandet av ANDTS-politiken anges de 
myndigheter som regeringen ser har en särskilt central roll. Av dessa bjöds 
samtliga utom Länsstyrelserna in att svara på frågor om och rapportera ett urval av 
sina verksamheter för 2021. Länsstyrelserna rapporterar sedan tidigare årligen sin 
verksamhet till Folkhälsomyndigheten genom Länsrapportens undersökning. 
Samtliga tillfrågade nationella myndigheter deltog. Dessa är:  

• Arbetsmiljöverket  

• Brottsförebyggande rådet (Brå) 

• Ekobrottsmyndigheten 

• Folkhälsomyndigheten 

• Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) 

• Jämställdhetsmyndigheten 

• Konsumentverket 

• Kriminalvården 

• Kustbevakningen 

• Läkemedelsverket 

• Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) 

• Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 

• Polismyndigheten 

• Rättsmedicinalverket 

• Skatteverket 

• Socialstyrelsen 

• Spelinspektionen 

• Statens institutionsstyrelse (SiS) 

• Statens skolverk 

• Trafikverket 

• Transportstyrelsen 

• Tullverket 

Datainsamling 
Datainsamlingen gjordes genom en enkät som besvarades mellan november 2021 
och februari 2022. Myndigheterna ombads att i fritext ge en övergripande bild av 
sitt ANDTS-relaterade arbete under 2021, och vi uppmanade dem särskilt att lyfta 
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om de haft några specifika inriktningar på arbetet eller arbetat med några grupper 
med hög risk för ANDTS-relaterade problem. De fick även exemplifiera med som 
mest tio verksamheter från året och beskriva varje verksamhet med en eller ett par 
meningar. I varje verksamhetsbeskrivning skulle det framgå om verksamheten 
riktat sig mot A, N, D, T och/eller S och myndigheterna fick ange vilken av tre 
kategorier som varje verksamhet främst kunde sägas tillhöra: generellt 
förebyggande arbete; brottsförebyggande arbete och brottsbekämpning; eller vård 
och behandling. Detta motsvarar indelningen av myndigheterna i gruppen för 
nationell ANDTS-samordning. 

Myndigheterna ombads vidare att lämna en bedömning av det egna ANDTS-
arbetet genom att svara på frågan ”I vilken utsträckning bedömer ni att er 
myndighets verksamhet under 2021 har bidragit till en önskad utveckling inom 
ANDTS-området inom er sektor?” med ett tal från 0 till 10, där 10 motsvarade ”i 
mycket stor utsträckning” och 0 ”inte alls”. Här fanns också möjligheten att lämna 
en kommentar. 

Slutligen fick myndigheterna svara på om de identifierat något som behöver 
prioriteras inom ANDTS-området. Syftet med frågan var att ta fram ett underlag 
för fortsatt samverkan inom den nationella ANDTS-samordningen. 

Samtliga tillfrågade myndigheter deltog i inrapporteringen. Alla svarade dock inte 
på samtliga frågor. 

Enkäten finns som bilaga 1. 

Databearbetning 
Särskilda inriktningar eller målgrupper 
Fritextsvaren på fråga 1 analyserades med en enkel textanalys med fokus på 
särskilda inriktningar eller målgrupper för arbetet. Somliga verksamheter som 
omnämnts i fritextsvaren återges som separata verksamheter eller i tillägg till 
verksamheter (se ”Kategorisering av verksamheter” nedan). 

Kategorisering av verksamheter 
Verksamheterna är främst hämtade från svaren på fråga 2, i viss mån även från 
fråga 1, och grupperade i kategorierna brottsförebyggande arbete och 
brottsbekämpning, generellt förebyggande arbete och vård och behandling. Detta 
motsvarar indelningen av myndigheterna i gruppen för nationell ANDTS-
samordning. Grupperingen bygger i första hand på myndigheternas egna uppgifter. 
I de fall myndigheterna inte har angett en kategori har vi kategoriserat 
verksamheten. Kategoriseringen av verksamheterna är inte självklar eller slutgiltig, 
utan ett sätt att försöka underlätta hanteringen av mängden verksamheter. En 
verksamhet kan återfinnas i flera kategorier och detta är då noterat vid 
verksamheten. Jämställdhetsmyndighetens verksamheter har inte kategoriserats 
som övriga, då myndighetens arbete skär över samtliga områden. 
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Alla rapporterade verksamheter återfinns i bilaga 2. 

Bidragit till önskad utveckling inom ANDTS-området 
Bedömningarna av i vilken utsträckning verksamheterna bidragit till önskad 
utveckling inom ANDTS-området är sammanfattade i text utifrån angivet tal och 
skriftlig kommentar. 

Identifierade prioriteringar inom ANDTS-området 
Samtliga inrapporterade prioriteringar och behov kommer att hanteras gemensamt 
av myndigheterna i gruppen för nationell ANDTS-samordning. 
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Myndigheters arbete inom ANDTS 
Särskilda inriktningar och målgrupper   
Nedan redogör vi för de särskilda inriktningar i myndigheternas ANDTS-arbete 
2021 som en del av myndigheterna har rapporterat. Några har uppgett specifika 
målgrupper som de har fokuserat på och även det återger vi här. Alla myndigheter 
angav inte särskilda inriktningar eller målgrupper. 

Brå har fokuserat på narkotikarelaterad brottslighet och framtagande av 
kunskapsunderlag och kunskapsspridning, allt ifrån statistik till stöd för 
metodutveckling.  

Ekobrottsmyndigheten har inriktat underrättelsearbetet mot punktskattebrottslighet 
som bland annat rör tobak och nämner särskilt oredovisad tillverkning av 
vattenpipstobak. Vad gäller det brottsförebyggande ANDTS-arbetet har man 
fokuserat det på stöd till de kommunala handläggarna som har tillsyn över detalj- 
och partihandel av tobaksvaror samt serveringstillstånd. 

Folkhälsomyndigheten rapporterar samordning som en särskild inriktning inom 
ANDTS-arbetet 2021. Myndigheten har ansvarat för att samordna 23 myndigheter i 
den nationella ANDTS-samordningen, samverkat med länsstyrelserna och ideella 
organisationer samt verkat inom Samverkan mot alkohol och droger i trafiken 
(SMADIT), Nationell samordning inom spel om pengar, Oberoende 
spelsamverkan, Nadis - Nätverket för den aktuella drogsituationen i Sverige, 
Samrådsgrupp narkotika, Centrala samverkansgruppen för dopningsfrågor och 
Expertgrupp för förteckning över dopningsmedel. Folkhälsomyndigheten har också 
fokuserat på kunskapsstöd för att möta kommuners, länsstyrelsers, regioners och 
andra aktörers behov. Här kan till exempel nämnas arbete med att sammanställa 
forskning om så kallade risk- och skyddsfaktorer för användning och skador 
kopplat till ANDTS bland barn och unga och uppdatering och presentation av en e-
utbildning om den så kallade Snabbguiden som är en modell för att lyckas med 
ANDTS-prevention. Genom Länsrapportens undersökning har myndigheten 
fortsatt att följa länsstyrelsers och kommuners ANDTS-förebyggande arbete. 
Under året inkluderades för första gången frågor om spelförebyggande insatser och 
fortsatta frågor om covid-19-pandemins konsekvenser på folkhälsoarbetet. 

Ivo rapporterar att myndigheten har bedrivit tillsyn över landets vård och omsorg 
vilket innefattar många av de verksamheter som riktar sig till personer med 
ANDTS-relaterade problem.  

Jämställdhetsmyndigheten har tagit hänsyn till ANDTS som en riskfaktor i det 
våldsförebyggande arbetet och det generella arbetet mot mäns våld mot kvinnor. 
Myndigheten har även lyft ANDTS-frågor i uppföljningen av det 
jämställdhetspolitiska delmålet om jämställd hälsa som rapporterades till 
regeringen 2021. 
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Konsumentverket har riktat in sig på några särskilda målgrupper i arbetet med att 
stödja samhällsaktörer inom budget- och skuldfrågor. Dessa är baspersonal inom 
Kriminalvården, personliga ombud, diakoner inom Svenska kyrkan samt frivilliga 
samhällsarbetare – aktörer som kommer i kontakt med enskilda som har problem 
med sin ekonomi och som även kan ha en beroendeproblematik. Myndigheten har 
samverkat med andra aktörer såsom Folkhälsomyndigheten och Spelinspektionen. 

Kriminalvården har bedrivit ett strategiskt säkerhetsarbete där ANDTS-
perspektivet utgör en del. Myndigheten har en nationell säkerhetsstrategi med 
målet att bibehålla en trygg och säker verksamhet för klienter, personal och tredje 
part. I detta ingår bland annat en nollvision mot rymningar, fortsatt brottslighet, 
missbruk och hot och våld. Kriminalvården bedriver ett dagligt arbete utifrån ett 
ANDTS-perspektiv för att uppnå detta. I myndighetens grunduppdrag ingår också 
att man aktivt ska arbeta med återfallpreventiva åtgärder. Där ingår drogkontroll 
och behandlingsinsatser. 

Kustbevakningen har samverkat och samarbetat med andra myndigheten inom 
brottsbekämpning och lyfter hur myndigheten utför insatser på uppdrag av andra 
myndigheter. Detta innebär att det ofta är dessa huvudansvariga myndigheter som 
identifierat platser, metoder eller problemområden. De ANDTS-uppgifter som 
myndigheten utför självständigt sker därför primärt utifrån vad andra myndigheter 
avgör  och mindre ur ett helhetsperspektiv eller specifika problemtyper inom 
områden med ANDTS. 

MFoF rapporterar att de inom arbetet med strategin för stärkt föräldrastöd har 
fokuserat på att stärka mödra- och barnhälsovården i det förebyggande arbetet, 
vikten av att även involvera tonårsföräldrar, tidig upptäckt av föräldrars risk- och 
missbruk, samt jämlikhet i hälsa. Myndigheten har även arbetat inom ramarna för 
ett uppdrag om brottsförebyggande föräldraskapsstöd.  

Polismyndigheten betonar hur samverkan, såväl internt som med externa aktörer 
(myndigheter och aktörer i civilsamhället), är avgörande för att nå framgångar i det 
ANDTS-relaterade arbetet. Inom arbetet med öppna drogscener har myndigheten 
fokuserat på att öka kunskapen om kvinnors bruk och aktivitet.  

Rättsmedicinalverket har rapporterat samverkan med en rad myndigheter och andra 
aktörer.  

SiS arbetar med personer som har hög risk för ANDTS-relaterade problem. Inom 
LVM-vården är individens beroende av alkohol och/eller narkotika alltid i fokus. 

Skatteverket har under året inlett samverkan med andra myndigheter där man ser 
ett gemensamt intresse. Myndigheten menar att detta är en positiv utveckling då 
man bedömer att man härigenom kommer längre än vid separat hantering vid 
respektive myndighet. 

Socialstyrelsen har arbetat med flera uppdrag inom ANDTS-området. Ett flerårigt 
uppdrag är att stödja genomförande av politiken inom ANDTS-området. Projektet 
kommer att bestå av flera olika delprojekt. Under hösten 2021 har projektplanering 
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påbörjats för fyra delprojekt: 1) ett webbaserat utbildningsmaterial om äldre och 
alkohol riktat till personal och chefer inom hemtjänst, hemsjukvård och 
socialtjänst, 2) en förstudie om behov av stöd för brukarinflytande, 3) en 
vägledning om LVM riktad till hälso- och sjukvården samt 4) en översyn av 
vägledningen om spelproblem. 

Spelinspektionen har under 2021 prioriterat tillsyn inom områden där man kunnat 
anta att tillsynen kommer att bidra till ett starkt konsumentskydd, hög säkerhet i 
spelen, begränsade negativa konsekvenser av spel och till att spel inte används som 
ett stöd för kriminell verksamhet. 

Trafikverket har arbetat med verksamheter inom områdena alkohol och narkotika. 
Myndigheten har delfinansierat och deltagit i en referensgrupp för ett 
utvecklingsprojekt med AI-teknik för att ta fram ett sållningsverktyg om ett antal 
narkotikasubstanser för användning i trafikmiljö och andra samhällssektorer.  

Transportstyrelsens målgrupp inom ANDTS-området är körkortsinnehavare, både 
befintliga och blivande. Myndigheten arbetar med att förebygga att personer med 
behörighet att köra fordon inte lider av alkohol-, narkotika- eller dopingrelaterade 
problem som kan påverka körförmågan negativt. Transportstyrelsen ansvarar även 
för de föreskrifter som styr de medicinska kraven på förare och som stödjer läkare 
med anmälningsplikt till myndigheten och utredare inom körkort på myndigheten. 
Under 2021 inleddes en översyn av de kapitel i föreskrifterna som berör bruk av 
alkohol, narkotika och doping. 

Tullverket har utöver sitt ordinarie arbete mot illegal hantering av alkohol, 
narkotika, tobak och dopning samverkat med olika myndigheter och kommuner. 
Under 2021 har myndigheten också arbetat med att ta fram en strategi för det 
brottsförebyggande arbetet. 

Verksamheter 
Inom kategorin brottsförebyggande arbete och brottsbekämpning relaterat till 
ANDTS har 17 myndigheter beskrivit verksamheter 2021. I kategorin generellt 
förebyggande ANDTS-arbete är det 16 myndigheter och inom ANDTS-relaterad 
vård och behandling har 6 myndigheter rapporterat verksamheter. 
Jämställdhetsmyndigheten har rapporterat verksamheter som skär igenom alla 
kategorierna. 

I bilaga 2 återger vi de nationella myndigheternas samtliga exempel på 
verksamheter från 2021. 

Verksamhetens bidrag till en önskad utveckling inom 
ANDTS-området 
De flesta myndigheter har bedömt att den egna verksamheten i stor utsträckning 
bidragit till en önskad utveckling inom ANDTS-området i den egna sektorn. 
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Myndigheter inom brottsförebyggande arbete och brottsbekämpning  
De flesta myndigheter i gruppen brottsförebyggande arbete och brottsbekämpning 
har bedömt att den egna verksamheten i stor utsträckning bidragit till en önskad 
utveckling inom ANDTS-området i den egna sektorn. Polismyndigheten och 
Kustbevakningen har angett bidrag i lägre utsträckning än övriga myndigheter i 
gruppen och nämner att covid-19-pandemin har påverkat arbetet negativt. 
Kustbevakningen framhåller också att de inte är huvudansvariga för någon 
brottstyp och att det kan bidra till deras bedömning men att de i enskilda fall 
bedömer att verksamheten bidragit i stor utsträckning. 

Flera myndigheter, såsom Konsumentverket, Ekobrottsmyndigheten och 
Rättsmedicinalverket lyfter att de har bidragit till att öka kunskapen inom området. 

Skatteverket bedömer att den egna verksamheten bidragit till en önskad utveckling 
men betonar att de med ökade resurser hade kunnat komma betydligt längre i 
arbetet med att utreda personer och nätverk kopplade till drogförsäljning. 

Myndigheter inom generellt förebyggande arbete 
Myndigheterna i kategorin generellt förebyggande arbete har störst spridning i sina 
skattningar av den egna verksamhetens bidrag till utvecklingen inom ANDTS 
jämfört med de två andra kategorierna. MUCF rapporterar att det är svårt att uttala 
sig om huruvida deras insatser påverkat utvecklingen inom ANDTS. Även 
Jämställdhetsmyndigheten anser att frågan är svår att svara på, men framhåller att 
de bidragit med ett jämställdhetsperspektiv, och om kunskap om 
maskulinitetsnormer som kan kopplas till skadligt bruk och beroende av alkohol 
och narkotika, och därmed breddat kunskapsunderlaget för utvecklingen av insatser 
inom området. 

Myndigheter inom vård och behandling 
Alla myndigheter inom gruppen vård och behandling har bedömt att den egna 
verksamheten i stor utsträckning bidragit till en önskad utveckling inom ANDTS-
området i den egna sektorn, förutom IVO. Myndigheten motiverar detta med att 
man inte gjort någon samlad nationell tillsyn, analys eller andra riktade insatser på 
ANDTS-området under året. 

Identifierade behov inom ANDTS-området 
De flesta myndigheter rapporterade identifierade behov av prioriteringar inom 
ANDTS-området. Det rörde allt ifrån specifika behov av ny data och finansiering 
till allmänna behov av utökat samarbete och kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 
Folkhälsomyndigheten har i samverkan med andra myndigheter påbörjat arbetet 
med de rapporterade behoven inom ramarna för den nationella samordningen på 
ANDTS-området. 

 



 

15 

Slutord 
Verksamhetsrapporteringen för de myndigheter som regeringen pekat ut som av 
särskild betydelse för genomförandet av ANDTS-politiken för 2021 skiljer sig från 
tidigare år. Förutsättningarna för själva inrapporteringen liksom för ANDTS-
arbetet har på flera sätt ändrats.  Tidigare har rapporteringen förhållit sig till 
ANDT-strategins mål och insatsområden vilket utgjorde en tydligare ram. Antalet 
rapporterande myndigheter har vuxit och bland annat området spel om pengar har 
tillkommit. Årets verksamhetsrapportering bygger på ett inrapporterat urval av 
verksamheter. Verksamheterna kan också betraktas utifrån att anslaget till ANDTS 
i regeringens budget har sänkts de senaste åren. 

Verksamheterna har kategoriserats efter de tre grupperna brottsförebyggande arbete 
och brottsbekämpning, generellt förebyggande arbete och vård och behandling 
enligt den gruppindelning som har gjorts av myndigheterna i den nationella 
ANDTS-samordningen. Indelningen är ett nytt arbetssätt som prövas eftersom 
antalet deltagande myndigheter har ökat. ANDTS-arbetet sträcker sig över 
omfattande och skilda områden. Grupperna, likväl som kategoriseringen av 
verksamheter, är ett sätt att försöka effektivisera samordningsarbetet. Det är inte 
alltid självklart vilken verksamhet och myndighet som hör till en viss kategori. 
Många verksamheter har sorterats till flera kategorier och bedömningarna för 
likartade verksamheter kan variera mellan myndigheterna. 
Jämställdhetsmyndighetens verksamheter har inte kategoriserats som övriga, då 
myndighetens arbete skär över samtliga områden. 

Vi kan konstatera att det just är en stor variation på verksamheter som har 
rapporterats in av de utpekade nationella myndigheterna inom ANDTS-området 
under 2021. Det motsvarar bredden på de områden och uppdrag som dessa 
myndigheter ansvarar för. Ett fåtal myndigheter bedömer att deras verksamhet inte 
direkt rör ANDTS-området. Många myndigheter lyfter samverkan och samordning 
som särskild inriktning på ANDTS-arbetet 2021.  

Myndigheternas egna bedömningar av verksamhetens bidrag till önskad utveckling 
inom ANDTS-områden inom aktuell sektor varierar. De flesta har bedömt att den 
egna verksamheten i stor utsträckning bidragit till en önskad utveckling inom 
ANDTS-området i den egna sektorn. Vissa myndigheter som bedömt att deras 
verksamhet bidragit i lägre utsträckning förklarar att covid-19-pandemin har 
påverkat arbetet under 2021 medan andra anser att deras arbete är så generellt att 
det inte har en direkt påverkan på ANDTS-problematik och därmed inte går att 
bedöma. Det kan också ha varit svårare för myndigheterna överlag att bedöma 
verksamheten utan en strategi att förhålla sig till som under tidigare år.  

De behov som myndigheterna har identifierat inom ANDTS-området utgör 
underlag för fortsatt arbete inom de tre grupperingarna i gruppen för nationell 
ANDTS-samordning. 
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Bilagor 
För att läsa bilagorna rekommenderar vi att du först laddar ner filen och därefter 
dubbelklickar på gemet bredvid respektive bilaga för att öppna bilagan. Som ett 
alternativ kan du öppna menyn för bifogade filer i din pdf-app och sedan klicka på 
rätt bilaga i den menyn. 

Bilaga 1 – Enkät, nationella myndigheters arbete inom ANDTS-området 2021 

Bilaga 2 – Verksamheter 
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Nationella myndigheters arbete inom 
ANDTS-området 2021 
Folkhälsomyndigheten har i uppdrag av regeringen att stödja genomförandet av 
politiken på området alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar 
(ANDTS-politiken) 2021–2025. I vårt uppdrag ingår att inhämta kunskaper och 
erfarenheter från 23 myndigheter som är av särskild betydelse för genomförandet 
och uppföljningen av ANDTS-politiken.  


Er myndighet är en av de myndigheter som regeringen anger i uppdraget. Vi vill 
därför att ni bidrar till en beskrivning av nationella myndigheters ANDTS-
relaterade arbete under 2021 genom att svara på frågorna nedan.  


Vi ber er att ge en övergripande bild av er myndighets arbete med ANDTS och  
exemplifiera med centrala verksamheter. Dessutom får ni bedöma ert arbete och 
uppge om ni identifierat områden som behöver prioriteras.  


Syftet är att synliggöra det nationella arbetet inom ANDTS för regeringen, aktörer 
på nationell, regional och lokal nivå och andra målgrupper. Rapporteringen 
kommer också att användas som underlag för samverkansarbetet inom den 
nationella samordningen av ANDTS.  


Har du frågor?  
Det går bra att ställa frågor via mejl eller boka möte genom att kontakta  
Anna Backman eller Jenny Hansson på 
verksamhet.andts@folkhalsomyndigheten.se  


Sista svarsdag 
Vi behöver ha svaren senast den 31 januari 2022. Skicka dem till  
verksamhet.andts@folkhalsomyndigheten.se  
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1. Ge en övergripande bild av myndighetens ANDTS-relaterade arbete 
under 2021. Exempelvis om ni har haft några särskilda inriktningar på arbetet, 
eller hur ni har arbetat med grupper med hög risk för ANDTS-relaterade 
problem. Beskrivningen bör vara max 500 ord. (Infoga nedan eller bifoga 
separat.) 


 


2. Ge upp till tio exempel på verksamheter som er myndighet har bedrivit 
inom ANDTS-området under 2021. 


Beskriv varje verksamhet med en eller ett par meningar, t.ex.: 
”Myndigheten har fördelat organisationsbidrag för att förebygga spelproblem.” 


”Vi har i samråd med Folkhälsomyndigheten kartlagt narkotikavanor bland 
ensamkommande barn och unga. Syftet var att ge ökad kunskap och att ta 
fram ett underlag för att utveckla det förebyggande arbetet för målgruppen.” 


”Vi har bedrivit tillsyn av butiker som säljer tobak och folköl. Målet är att minska 
antalet oseriösa handlare vilket ska resultera i minskad tillgång till tobak och 
folköl.” 


”Tillhandahållit läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende.” 


”Vi har utvecklat elevhälsoteamen i syfte att bl.a. främja det ANDT-preventiva 
arbetet.” 


Det bör framgå om verksamheten riktar sig mot A, N, D, T och/eller S. Ange 
med kryss om respektive verksamhet sorterar främst under kategorierna 
generellt förebyggande arbete, brottsförebyggande arbete och 
brottsbekämpning, eller vård och behandling. 


 


 
ANDTS-verksamhet, exempel 


Generellt 
förebyggande 


arbete 


Brotts-
förebyggande 


arbete och 
brotts-


bekämpning 


Vård och 
behandling 


 ☐ ☐ ☐ 


 ☐ ☐ ☐ 


 ☐ ☐ ☐ 


 ☐ ☐ ☐ 


 ☐ ☐ ☐ 


 ☐ ☐ ☐ 


 ☐ ☐ ☐ 


 ☐ ☐ ☐ 


 ☐ ☐ ☐ 


 ☐ ☐ ☐ 
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3. I vilken utsträckning bedömer ni att er myndighets verksamhet under 
2021 har bidragit till en önskad utveckling inom ANDTS-området inom er 
sektor?   


Markera ert svar i ”stegen” vid det nummer som bäst passar in. 10 motsvarar att 
myndighetens ANDTS-verksamhet har bidragit till en önskad utveckling i mycket 
stor utsträckning. 0 motsvarar att den inte har bidragit alls. 


 


Kryssfält Gradering Påstående 


☐ 10 I mycket stor utsträckning 


☐ 9  


☐ 8  


☐ 7  


☐ 6  


☐ 5  


☐ 4  


☐ 3  


☐ 2  


☐ 1  


☐ 0 Inte alls 
 


 


Kommentera gärna svaret. 


 


4. Har ni under 2021 identifierat något som behöver prioriteras inom 
ANDTS-området? Exempelvis behov av samverkan eller mer data och 
förståelse inom vissa områden eller för vissa grupper. 


 


Tack för er medverkan! 
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Verksamheter 
I denna bilaga redogör vi för det ANDTS-arbete som berörda nationella 
myndigheter har rapporterat in för att ge en bild av sin verksamhet på området. 
Observera att verksamhetsredogörelserna inte är heltäckande utan i många fall 
endast utgör ett urval av en myndighets totala ANDTS-verksamhet. 


Många myndigheter är verksamma inom flera av de tre områdena 
brottsförebyggande arbete och brottsbekämpning, vård och behandling och 
generellt förebyggande arbete, och en och samma verksamhet kan ingå i flera 
kategorier. Detta är i sådana fall noterat inom parentes efter verksamheten som 
också återges inom samtliga berörda kategorier. Syftet är att skapa en bild per 
område, snarare än en bild per myndighet. Verksamheterna återges dock per 
myndighet inom respektive område. En myndighet (Jämställdhetsmyndigheten) 
redovisas utanför kategorierna. 


Arbetsmiljöverket rapporterade att de inte bedrivit någon verksamhet med särskild 
inriktning på ANDTS-området under 2021. MUCF uppgav inga specifika 
verksamheter men beskrev att ANDT kan komma in som en liten del av arbetet 
med till exempel ungas psykiska hälsa, unga som varken arbetar eller studerar, och 
ungas fritid. 


Brottsförebyggande arbete och brottsbekämpning  
Inom brottsförebyggande arbete och brottsbekämpning inom ANDTS-området har 
17 myndigheter rapporterat verksamheter. 


Brå 


• Bidragit med förslag på utveckling av data inom Folkhälsomyndighetens 
regeringsuppdrag ”Utveckling av data avseende dopning och narkotika”. 


• Rapporterat statistik över anmälda narkotikabrott till EMCDDA (EU). 


• Rapporterat statistik över anmälda narkotikabrott och utfärdade påföljder för 
narkotikabrott till FN:s årliga enkät The Annual Report Questionnaire. 


• Publicerat rapporten Narkotikamarknader. En studie av smuggling, 
gatuförsäljning, internethandel och köpare (2021:10). 


• Ingått i Systembolagets Samverkansforum mot illegal införsel av alkohol 
(SIA). 


• Ingått i Folkhälsomyndighetens Samrådsgrupp för narkotika. 


• Riktat ekonomiskt stöd till utvärdering av polisens arbete mot öppna 
drogscener i Stockholm. 


• Riktat ekonomiskt stöd till sammanställningen Öppna drogscener - en 
kartläggning av öppna drogscener i medelstora svenska städer. 


• Rapporterat indikatorer (statistik över anmälda misshandelsbrott utomhus) till 
Indikatorlabbet. (Även generellt förebyggande arbete.) 
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Ekobrottsmyndigheten  


• Utrett misstänkt brottslighet gällande tillverkning av tobaksprodukter. 


• Utrett misstänkt brottslighet gällande införsel av tobaksprodukter. 


• Samverkat med andra myndigheter i syfte att förhindra brottslighet och 
upptäcka och utreda brottslighet inom punktskatteområdet. (Avser tobak och 
alkohol.) 


• Analyserat tillvägagångssätt för illegal tillverkning av tobaksprodukter med 
syfte att identifiera brottsförebyggande eller brottsreducerande åtgärder. 


• Samverkat med andra myndigheter i syfte att höja kunskapen om varandras 
arbetssätt och att förebygga tobaksrelaterad brottslighet  


• Tagit fram en vägledning för ekonomisk prövning till kommunala handläggare 
enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter tillsammans 
med samverkande myndigheter.  


• Riktat information till handläggare inom alkohol och tobak på länsstyrelser 
och kommuner i norr om ekonomisk brottslighet och kontroll av företag.  


• Tillhandahållit information till brottsförebyggande handläggare inom 
länsstyrelserna och kommuner om ekonomisk brottslighet inom områdena 
alkohol och tobak, via länsstyrelseträffar samt Brå:s nätverksträffar.  


• Samverkat och utbytt erfarenheter med andra myndigheter inom 
Spelmarknadsrådet.  


Folkhälsomyndigheten 


• Bidragit till en effektiv, rättssäker och likvärdig tillsyn inom alkohol- och 
tobaksområdet genom att arbeta med tillsynsvägledning. Detta har bland annat 
inneburit löpande arbete med frågor och svar från berörda avnämare samt 
proaktiv vägledning. Myndigheten har även arbetat fram en plan för 
tillsynsvägledning enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande 
produkter för verksamhetsåren 2022–2024, samverkat med andra myndigheter, 
medverkat på länsstyrelsernas nätverksträffar samt handläggarträffar och 
ansvarat för den årliga samverkanskonferensen för och med länsstyrelserna 
inom alkohol- och tobaksområdet. (Även generellt förebyggande arbete.) 


• Arbetat med utbildningsinsatser för kommunala alkoholhandläggare. (Även 
generellt förebyggande arbete.) 


IVO 


• Bedrivit tillsyn av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal både vad gäller de 
som har ett skadligt bruk och de som överförskriver. (Även generellt 
förebyggande arbete och vård och behandling.) 


• Genomfört lämplighetsprövningar av ägare av HVB-hem på förekommen 
anledning. (Även generellt förebyggande arbete och vård och behandling.) 
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Konsumentverket 


• Utövat tillsyn inom områdena alkohol, tobak samt spel om pengar. 


• Fört processer i domstol inom områdena alkohol och tobak. 


• Utfört en informationsinsats angående översyn av marknadsföring av 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. (Även generellt förebyggande 
arbete.) 


• Följt upp 2020 års granskning av avtalsvillkor på spelområdet.  


Kustbevakningen 


• Utfört alkoholutandningsprov i sjötrafiken och i samband med 
lastsäkringskontroller och kontroller av farligt gods i hamnarna.  


• Utfört alkoholutandningsprov i både lastbilstrafiken och personbilstrafiken. 


• Samarbetat med Tullverket kring smuggling av narkotika via sjötrafiken. 


• Samarbetat med Tullverket och Polismyndigheten i hamnar för att stärka 
kontroller mot alkohol, narkotika, dopning och tobak. 


• Informerat om alkohollagstiftning i sociala medier och i möten med 
allmänheten. 


• Upptäckt fartyg och båtar med främst alkohol, tobak eller droger ombord inom 
sjöövervakningen. 


• Stärkt samverkan med Tullverket i Öresund, främst inriktat mot alkohol och 
narkotika. 


Läkemedelsverket 


• Tagit fram underlag för framställan om narkotikaförklaring av en substans till 
regeringen samt lämnat yttranden enligt förstörandelagen (2011:111) för 
ämnen med medicinsk användning efter begäran från åklagare. Genom att 
föreslå narkotikaförklaring av substanser med beroendeframkallande och/eller 
euforiserande effekter till regeringen kan regeringen ta beslut om en eventuell 
narkotikaförklaring. Narkotikaförklarade substanser omfattas av 
narkotikalagstiftningen och bland annat innebär detta att rättsvårdande 
myndigheter får större möjligheter att bekämpa illegal verksamhet. (Även 
generellt förebyggande arbete.) 


• Medverkat i en expertgrupp och en samordningsgrupp för dopning. 


• Utfärdat tillstånd för hantering av narkotika samt tillstånd och registrering för 
verksamheter som hanterar narkotikaprekursorer. 


• Bedrivit tillsyn av verksamheter som hanterar narkotika och 
narkotikaprekursorer. Syftet är att kontrollera efterlevnaden av 
narkotikalagstiftningen. Arbetet med kontroll av efterlevnaden av 
narkotikalagstiftningen för berörda verksamheter bidrar till att narkotika och 







6 
 


narkotikaprekursorer hanteras så att risken för avledning till otillåtna ändamål 
minimeras. 


Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd  


• Arbetat med att ta fram ett förslag på handlingsplan för ett brottsförebyggande 
föräldraskap. I arbetet har olika former av stöd till föräldrar beaktats utifrån 
koppling till ANDTS-relaterade skydds- och riskfaktor kring föräldraskap. 
Folkhälsomyndigheten har varit dialogpartner utifrån koppling till ANDTS-
förebyggande insatser samt risk- och skyddsfaktorer kring föräldraskap. (Även 
generellt förebyggande arbete.) 


• Föreläst på konferenser om ANDTS och brottsförebyggande föräldraskap med 
fokus på områden med socioekonomisk utsatthet och att minska risken att 
unga rekryteras till kriminella nätverk. (Även generellt förebyggande arbete.) 


Polismyndigheten  


• Genomfört insatser gällande narkotikamiljön, t.ex. arbetat mot öppna 
drogscener i linjearbetet. Detta för att minska och försvåra användandet av 
narkotika men också i syfte att verka våldsdämpande. (Även generellt 
förebyggande arbete.) 


• Medverkat i olika samverkansforum t.ex. SIG-grupper, DROGSAM, 
SMADIT, RHT, PRODIS, SÅP-samverkan, MBU, Krogar mot knark, 
Tillsammans mot nätdroger, Drogfria platser, EST, medborgarlöftesmodeller 
enligt SSP/F, SAMMIK, AAS, Skåne tillsammans mot narkotika, Tryggare 
Malmö (tillsynsarbete) och arbetat enligt Linköpingsmodellen, 
Kronobergsmodellen, Grannsamverkan m.m. (Även generellt förebyggande 
arbete.) 


• Samarbetat med Systembolaget för att genomföra gemensamma insatser vid 
evenemang eller vid tips. Även myndighetsgemensamma insatser tillsammans 
med Tullverket har skett löpande för att förhindra smuggling av alkohol och 
tobak. (Även generellt förebyggande arbete.) 


• Arbetat med särskilda insatser riktade till unga brukare (särskilt fokus på 
kvinnor). (Även generellt förebyggande arbete.) 


• Utbildat närmare 400 poliser inom dopningsområdet (STAD/RHT). 
Utbildningen bidrar till ett nationellt nätverkande med bland annat 
forum/träffar för systematisk erfarenhetsåterföring, planering och 
genomförande av insatser etc. (Även generellt förebyggande arbete.) 


• Utvecklat arbetet med synliga polisoperativa former på nätet. Målsättningen är 
att under 2022 starta upp försöksverksamhet med nätpatrullering. Myndigheten 
har även medverkar i koncept som Tillsammans mot nätdroger etc. (Även 
generellt förebyggande arbete.) 
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• Arbetat underrättelsebaserat och med riktade insatser för att förhindra alkohol 
och narkotika i trafiken samt deltagit i SMADIT-samverkan. Med anledning 
av pandemin har polisen haft begränsningar att utföra utandningsprover då det 
varit skyddsstopp för detta. (Även generellt förebyggande arbete och vård och 
behandling.) 


• Bedrivit tillsyn av butiker som säljer tobak och folköl. Målet är att minska 
antalet oseriösa handlare vilket ska resultera i minskad tillgång till tobak och 
folköl. Myndigheten har även arbetat med riktade insatser mot illegal 
alkoholförsäljning för att stoppa möjligheten för framförallt ungdomar att köpa 
alkohol. 


• Genomfört kontroller av spelbutiker och deltagit i myndighetssamverkande 
insatser på restauranger där spelmaskiner förekommer. (Även generellt 
förebyggande arbete.) 


Rättsmedicinalverket  


• Medverkat i Nätverket för den aktuella drogsituationen i Sverige (NADiS) och 
därigenom bidragit till ökad samordning mellan myndigheter samt med stöd 
till Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket exempelvis i 
utredningsarbetet om kontroll av nya psykoaktiva substanser. 
Rättsmedicinalverket kan, genom sin forskning och medverkan i NADiS, ta 
fram information om de enskilda substansernas förekomst, verkan, effekt och 
toxicitet.  


• Medverkat i Samrådsgruppen för narkotika, ett nätverk med syfte att skapa 
förutsättningar för ökad och/eller bibehållen samverkan mellan myndigheter, 
utbyta kunskap, identifiera kunskapsluckor, omvärldsbevaka samt agera 
expertstöd för specifika myndigheter.  


• Medverkat i Centrala samverkansgruppen för dopning, ett nätverk med syfte 
att skapa förutsättningar för ökad och/eller bibehållen samverkan mellan 
myndigheter, utbyta kunskap, identifiera kunskapsluckor, omvärldsbevaka 
samt agera expertstöd för specifika myndigheter. 


• Sammanställt, analyserat och presenterat statistik avseende dödsfall till följd 
av läkemedels- och narkotikaförgiftningar (tillsammans med 
Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen). Syftet är att 
presentera fakta och statistik på ett sådant sätt att det kan analyseras och tolkas 
av en bred målgrupp utan expertkunskaper.  


• Bistått Folkhälsomyndigheten i uppdraget att implementera ett nationellt 
varningssystem för att motverka narkotikarelaterade dödsfall. 
Varningssystemet ska kunna ge aktörer relevant information tidigt för att på så 
sätt kunna genomföra åtgärder som kan förebygga dödsfall.   


• Lämnat ut bearbetad statistik på begäran i syfte att gynna forskning och arbete 
inom andra myndigheter. (Även generellt förebyggande arbete) 
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• Arbetat tillsammans med forskare från övriga nordiska länder för att 
kontinuerligt studera och bevaka förgiftningsfall och narkotikarelaterade 
dödsfall inom Norden. (Även generellt förebyggande arbete.) 


Skatteverket  


• Genomfört skatterevisioner hos personer som bedriver omfattande försäljning 
på internet av narkotika och substanser som tros utgöra narkotika men ännu 
inte har narkotikaklassats. 


• Översänt brottsanmälningar till åklagarmyndighet efter genomförda 
skatterevisioner hos personer som bedriver omfattande försäljning på internet 
av narkotika och substanser som tros utgöra narkotika men ännu inte har 
narkotikaklassats. 


• Samverkat med  Ekobrottsmyndigheten i ett omfattande ärende med 
internetbaserad försäljning av narkotika och substanser som tros utgöra 
narkotika men ännu inte har narkotikaklassats. Skatteverket ansvarar för 
beskattningsåtgärder och Ekobrottsmyndigheten ansvarar för åtal för 
inblandade ansvariga personer. Samverkansarbetet där skatterevisioner och 
brottsutredningar pågår samtidigt har fungerat mycket bra och slutresultatet 
kommer sannolikt bli bättre än om varje myndighet enbart hade gjort sitt 
arbete utan denna mycket givande utredningssamverkan. 


• Flyttat fram och utvecklat positionerna för att kunna beskatta personer som 
bedriver omfattande försäljning på internet av narkotika och substanser som 
tros utgöra narkotika men ännu inte har narkotikaklassats. Detta har drivit fram 
domar som visar på grunder på beskattningsmöjlighet för illegal 
försäljningsverksamhet inom detta område. 


• Flyttat fram och utvecklat sina positioner för att kunna bedöma personer som 
bedriver omfattande försäljning på internet av narkotika och substanser som 
tros utgöra narkotika men ännu inte har narkotikaklassats som 
bokföringsskyldiga personer. Detta har drivit fram domar som visar på grunder 
på lagföring av personer som bedrivit illegal försäljningsverksamhet och 
därmed anmält misstankar om grova bokföringsbrott och skattebrott till 
åklagarmyndighet. 


• Anmält misstankar om grova penningtvättbrott till åklagarmyndighet  i 
samband med skatterevisioner hos personer som på internet bedriver 
omfattande försäljning av narkotika och substanser som tros utgöra narkotika 
men ännu inte har narkotikaklassats. 


• Konstaterat ett klart samband med handel med kryptovalutor vid  
skatterevisioner hos personer som på internet bedriver omfattande försäljning 
av narkotika och substanser som tros utgöra narkotika men ännu inte har 
narkotikaklassats. Anledningen till att det finns stora kopplingar är flera: 
Narkotikakunder betalar i stor utsträckning enbart med kryptovalutor numera 
vilket medför en önskan för säljarna att växla dessa kryptotillgångar till 
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svenska kronor. Kryptohandel ger en åtråvärd anonymitet för 
narkotikahandlarna. Även inköp av narkotika och substanser som tros utgöra 
narkotika men ännu inte har narkotikaklassats till drognätverken sker med 
kryptovalutor. 


• Bedrivit viss utredningsverksamhet gällande spelmarknaden med fokus på 
omfattningen av att spelmarknaden används för tvätt av svarta pengar från 
oregistrerad och olaglig verksamhet. 


Socialstyrelsen 


• Fördelat statsbidrag till bland annat organisationer inom det sociala området, 
samt till organisationer som företräder professioner för insatser som främjar 
arbetet med stöd till patienter med ohälsosamma levnadsvanor inom hälso- och 
sjukvården. (Även generellt förebyggande arbete och vård och behandling.)   


Spelinspektionen 


• Publicerat en vägledning för omsorgsplikten (licenshavarna har en 
omsorgsplikt gentemot spelaren enligt spellagen (2018:1138)) som tagits fram 
i samråd med spelbranschen, stödorganisationer för spelberoende och 
Folkhälsomyndigheten. Vägledningen ska ses som ett stöd i hur licenshavarna 
kan identifiera överdrivet spelande och hur licenshavarna bör agera när sådant 
upptäcks. 


• Tagit fram två rättsliga ställningstaganden inom området spelansvar för att 
tydliggöra myndighetens tolkning av vissa regler i spellagen för att uppnå en 
större regelefterlevnad hos licenshavarna på området. 


• Slutfört en granskning av hur licenshavarna sköter registrering och 
identifiering av spelare samt spelkontohantering. Att licenshavarna följer 
regleringen i dessa delar har bland annat betydelse för att 
självavstängningsregistret ska fungera. 


• Slutfört en tillsyn av licenshavarnas efterlevnad av förordningen om tillfälliga 
spelansvarsåtgärder med anledning av sjukdomen covid-19 (2020:495). 


• Genomfört tillsyn mot ett antal licenshavare angående användning och 
information om olika s.k. spelansvarsverktyg på licenshavarnas webbplatser. 
Innan tillsynsinsatsen inleddes har Spelinspektionen, i april 2020 och januari 
2021, skickat ut informationsskrivelser till samtliga licenshavare i vilka 
myndigheten förtydligat licenshavarnas informationsansvar gentemot spelare.  


• Samverkat med bl.a. Konsumentverket, Skatteverket samt polis och åklagare i 
arbetet med att motverka olagligt spel. 


• Prioriterat åtgärder som kan antas bidra till en ökad kanalisering av spelandet 
till de bolag som har licens i Sverige, genom olika aktiviteter (inklusive 
ingripanden) som försvårar för bolag som saknar nödvändig licens att bedriva 
spelverksamhet i Sverige. 
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• Medverkat i och anordnat möten inom olika forum, till exempel Oberoende 
spelsamverkan (OSS), Den nationella samordningen om spel om pengar, 
Spelmarknadsrådet och diverse branschsamverkan inom områdena. (Även 
generellt förebyggande arbete.) 


Statens skolverk  


• Arbetat för utvecklingen av regeringsuppdraget Tidiga och samordnande 
insatser, TSI. Brottsförebyggande arbete ingår som en del i TSI-uppdraget. 
Inom uppdraget har två frukostseminarier med tema inom det 
brottsförebyggande arbetet genomförts. Webbmaterial för brottsförebyggande 
arbete har publicerats. Arbetet sker gemensamt med Socialstyrelsen. (Även 
generellt förebyggande arbete.) 


Trafikverket 


• Uppdaterat dokumentet Aktionsplan för säker vägtrafik 2022–2025 inom 
regeringsuppdraget Leda samverkan. Nykter trafik är ett av sex prioriterade 
insatsområden som aktionsplanens aktörer lämnat egna avsikter till (ca 30-talet 
avsikter). Innevarande Aktionsplan för säker vägtrafik 2019–2021 följs upp 
årligen avseende aktörer och åtgärder. Nykter trafik är ett av tre fokusområden. 
(Även generellt förebyggande arbete.) 


• Uppdaterat och kommunicerat området nykter trafik på externa webbsidor. 
(Även generellt förebyggande arbete.) 


• Arbetat med att utveckla och implementera verksamhet som på ett rättssäkert 
och resurseffektivt sätt kontrollerar nykterhet och onykterhet i hela vägnätet 
genom NYKTRA-projektet (2017–2021). Bl.a. har en fortsatt utveckling av 
två typer av kontrollanläggningar för egenkontroll av nykterhet skett. För 
externa aktörer har underlag till informationsmaterial tagits fram. Fortsatt 
förvaltning sker inom Trafikverkets ordinarie verksamhet. 


Transportstyrelsen 


• Arbetat för nykter trafik genom att ställa krav på att körkortsinnehavare inte 
ska ha alkohol-, narkotika- eller dopningsrelaterade problem. Om inte kraven 
uppfylls återkallar Transportstyrelsen körkortet. 


• Ansvarat för villkor om alkolås som krav för körkortsinnehav som gör att vissa 
förare kan få ett alkolås installerat istället för körkortsåterkallelse i samband 
med rattfylleri. 


• Inlett en översyn av föreskrifterna om alkohol- och substansbruk i de 
medicinska kraven på körkortsinnehavare (TSFS: 2010:125). Syftet med 
föreskrifterna är att stötta dels läkare i vården, dels körkortshandläggare på 
Transportstyrelsen, i deras bedömningar. (Även generellt förebyggande 
arbete.) 
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• Prövat personer som ansöker om körkort utifrån deras medicinska och 
personliga förhållanden. Om Transportstyrelsen får uppgift om att personen 
har ett tidigare alkohol- eller narkotikamissbruk görs en utredning. Om det 
fortfarande finns tecken på missbruk nekas man körkort. 


Tullverket 


• Gjort överenskommelser med företag om brottsförebyggande åtgärder i 
kampen mot den organiserade gränsöverskridande brottsligheten inom 
Samverkan mot tullbrottslighet (SMT). Syftet är främst att få fler att kontakta 
Tullverket vid misstanke om brottslig verksamhet inom myndighetens 
ansvarsområde.  


• Tagit fram en brottsförebyggande strategi. 


• Skapat en funktion som ska styra och samordna det brottsförebyggande 
arbetet. 


• Har sedan 210101 en ny organisation på plats som verkar på fler platser på fler 
av dygnets timmar 


• Lett kontrolloperationen Nubbe som en del i regional ANDTS-samverkan. 


• Infört fast kamerabevakning vid fler gränsövergångar. Införandet har skett 
succesivt och vid slutet av året finns kamerabevakning vid 11 gränsövergångar 
vilket är en ökning med 4 platser från föregående år. Planen är att fortsätta 
med fler platser under kommande år. Med kamerabevakning får myndigheten 
bättre förutsättningar att hitta objekt som man tidigare haft svårt att upptäcka i 
det täta trafikflödet. Att använda sig av fast kamerabevakning har en preventiv 
effekt. De fasta kamerorna läser av fordonens registreringsnummer och jämför 
med information i Tullverkets underrättelseregister. På så sätt identifieras 
intressanta fordon och ett meddelande skickas till den kontrollerande 
verksamheten. Kontrollverksamheten under året också utökats med 11 mobila 
kameror, vilka används särskilt vid planerade insatser och kontrolloperationer. 
Dessutom har Tullverket fått möjlighet till kamerabevakning på vissa 
flygplatser. 


• Haft informationsutbyte och samarbete med andra brottsbekämpande 
myndigheter inom EU och relevanta tredje länder vilket är en förutsättning för 
att kunna förebygga och bekämpa gränsöverskridande brottslighet. Tullverket 
har under 2021 förstärkt sin närvaro i andra länder genom ytterligare 
tillsättningar. 


Generellt förebyggande arbete 
Inom generellt förebyggande ANDTS-arbete har 16 myndigheter rapporterat 
verksamheter.  
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Brå 


• Rapporterat indikatorer (statistik över anmälda misshandelsbrott utomhus) till 
Indikatorlabbet. (Även brottsförebyggande arbete och brottsbekämpning.) 


Folkhälsomyndigheten 


• Bidragit till en effektiv, rättssäker och likvärdig tillsyn inom alkohol- och 
tobaksområdet genom att arbeta med tillsynsvägledning. Detta har bland annat 
inneburit löpande arbete med frågor och svar från berörda avnämare samt 
proaktiv vägledning. Myndigheten har även arbetat fram en plan för 
tillsynsvägledning enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande 
produkter för verksamhetsåren 2022–2024, samverkat med andra myndigheter, 
medverkat på länsstyrelsernas nätverksträffar samt handläggarträffar och 
ansvarat för den årliga samverkanskonferensen för och med länsstyrelserna 
inom alkohol- och tobaksområdet.  (Även brottsförebyggande arbete och 
brottsbekämpning.) 


• Förmedlat nationellt kunskapsstöd genom delwebben spelprevention.se om 
utvecklingen av spel om pengar, spelproblem och andra negativa 
konsekvenser, risk- och skyddsfaktorer för spelproblem, 
målgruppsanpassningar som stöd riktat till budget- och skuldrådgivare, samt 
framgångsrika förebyggande insatser generellt. 


• Arbetat med EWSD (European Web Survey on Drugs: patterns of use) och 
PDU (Problem Drug Use), främst datainsamling. Undersökningarna ger oss 
ökad kunskap om aktuella användningsmönster och köpvanor bland personer 
som använder narkotika samt förekomsten av problematiskt narkotikabruk i 
Sverige. 


• Arbetat för att sprida en hälsoekonomisk modell över de samhällsekonomiska 
och hälsorelaterade konsekvenserna av dopningsanvändning i Sverige. 


• Utvecklat uppföljningen inom tobaks- och nikotinområdet genom att ha arbetat 
fram nya frågor till folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor (HLV) samt 
genomfört en intervjustudie om attityder kring snus (framför allt nikotinsnus) 
bland ungdomar. 


• Slutfört utvärderingen av den tobakspreventiva metoden Tobaksfri Duo 
(TOPAS). 


• Samlat in data om spel om pengar och hälsa genom Swelogs (prevalens och 
uppföljning), en enkätstudie bland barn och föräldrar, samt kvalitativa studier 
bland grupper med förhöjd risk att drabbas av spelproblem. 


• Utvecklat en ny indikator för ekonomisk tillgänglighet till alkohol, en 
indikator för att följa utvecklingen och ge kunskap om den faktiska 
tillgängligheten av alkohol i olika grupper. 


• Genomfört beräkning av antal barn som bor med en förälder med 
riskkonsumtion av alkohol. 
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• Samlat in av erfarenheter av covid-19-pandemins konsekvenser för det lokala 
ANDTS-arbetet med fokus på omställningen till digitala arbetssätt. Detta har 
skett genom statsbidrag till projekt och uppdrag inom ANDT-
utvecklingsmedlen. 


• Arbetat med utbildningsinsatser för kommunala alkoholhandläggare. (Även 
brottsförebyggande arbete och brottsbekämpning.) 


• Genomfört fördjupade analyser av spel om pengar och spelproblem ur ett 
befolkningsperspektiv. 


• Fördelat statsbidrag till organisationer som arbetar med att minska 
tobaksbruket och till organisationer som arbetar för att minska problem och 
konsekvenser kopplat till spel om pengar. 


• Arbetat med implementering av ett nationellt varningssystem för att motverka 
narkotikarelaterade dödsfall. 


IVO 


• Granskat verksamheter som omfattas av området ANDTS, på förekommen 
anledning. Tillsynen har i huvudsak utgått från inkomna anmälningar om 
brister i vården eller omsorgen. 


• Bedömt verksamheternas lex Maria och lex Sarah-anmälningar. 


• Bedrivit tillsyn av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal både vad gäller de 
som har ett skadligt bruk och de som överförskriver. (Även 
brottsförebyggande arbete och brottsbekämpning och vård och behandling.) 


• Beviljat tillstånd till enskilt bedrivna HVB-hem som har behandling av 
personer med skadligt bruk och beroende och även enskilt bedriven 
öppenvård.  


• Genomfört lämplighetsprövningar av ägare av HVB-hem på förekommen 
anledning. (Även brottsförebyggande arbete och brottsbekämpning och vård 
och behandling.) 


• Fört register med data angående verksamheter inom området, bl. a. 
omsorgsregister och vårdgivarregister.  


• Tagit in årliga verksamhetsberättelser avseende sprututbytesverksamheterna. 
De är en del av underlagen i de rapporter som IVO, via 
Folkhälsomyndigheten, skickar till EU och FN. (Även vård och behandling.) 


• Arbetat för att kvalitetssäkra register. 


Konsumentverket 


• Påbörjat arbete med att ta fram allmänna råd på spelområdet. 


• Hållit utbildningar om alkohol- och tobaksreklam för kommuner. 


• Arbetat med revidering av allmänna råd om marknadsföring av alkohol. 
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• Utfört en informationsinsats angående översyn av marknadsföring av 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. (Även brottsförebyggande 
arbete och brottsbekämpning.) 


• Föreläst på en konferens i norra Sverige som arrangerats av länsstyrelsen med 
fokus på spelproblem och kopplingen till skulder. 


• Deltagit i Nationell samordning om spel om pengar. 


• Lyft spel på kredit som ett problemområde där konsumentskyddet kan 
förbättras i rapporten Konsument på kredit. 


Kriminalvården 


• Genomfört drogkontroller för att förhindra förekomsten av droger i 
verksamheten. En av Kriminalvårdens nollvisioner är att förhindra 
förekomsten av droger i verksamheten. Ett viktigt verktyg i det arbetet är att 
kontrollera eventuell drogpåverkan. Provtagning ger också ett underlag för 
identifiering av klienter med missbruksproblematik, vilket kan resultera i 
insatser för motivations- och behandlingsarbete. Det finns flera metoder för 
drogprov. I Kriminalvården är urinprov den vanligaste metoden. 


• Initierat arbete med att ta fram en nationell narkotikastrategi för att tydliggöra 
vikten av arbetet med ANDTS. Strategin kommer att implementeras under 
2022 och ämnar normera, förtydliga och effektivisera arbetet mot narkotika 
och skadligt bruk och beroende i myndighetens verksamhet. 


• Initierat en översyn om resursförstärkning av narkotikahundar som en del av 
ett fortsatt effektivt sätt att förhindra narkotika och skadligt bruk och beroende 
på häkten och anstalter. Detta är ett exempel på hur ANDTS har varit i fokus i 
arbetet med utbyggnad och planering för en omfattande vidare 
kapacitetsökning under kommande år. 


• Genomfört behandlingsinsatser för skadligt bruk och beroende av alkohol 
och/eller narkotika samt i mindre omfattning spel om pengar som ett led i 
myndighetens återfallsförebyggande arbete. (Även vård och behandling.) 


• Genomfört normerad utbildning för all personal i klientnära arbete i till 
exempel preparatkunskap, narkotikapreventiva åtgärder och visitation. 


• Fördelat statsbidrag till ideella organisationer som ska bedriva verksamhet för 
Kriminalvårdens klienter. Verksamheten som bedrivs ska komplettera 
Kriminalvårdens egen verksamhet. En stor del av den verksamhet som bedrivs 
syftar särskilt till att stärka klienter inför frigivning. Flera organisationer 
arbetar i det syftet med att motverka främst skadligt bruk och beroende av 
narkotika hos Kriminalvårdens klienter. Kriminalvården fördelade för 2021 
totalt 15 miljoner kronor fördelat på 12 ideella organisationer.    


Kustbevakningen 


• Utbildat om effekterna kring alkohol och droger i grundutbildningen. 
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• Utökat samarbetet inom NCC (FRONTEX EUROSUR 2) vilket stärker arbetet 
mot smuggling av alkohol, narkotika, dopning och tobak främst från tredje 
land.  


Läkemedelsverket 


• Tagit fram underlag för framställan om narkotikaförklaring av en substans till 
regeringen samt lämnat yttranden enligt förstörandelagen (2011:111) för 
ämnen med medicinsk användning efter begäran från åklagare. Genom att 
föreslå narkotikaförklaring av substanser med beroendeframkallande och/eller 
euforiserande effekter till regeringen kan regeringen ta beslut om en eventuell 
narkotikaförklaring. Narkotikaförklarade substanser omfattas av 
narkotikalagstiftningen och bland annat innebär detta att rättsvårdande 
myndigheter får större möjligheter att bekämpa illegal verksamhet. (Även 
brottsförebyggande arbete och brottsbekämpning) 


• Rapporterat regeringsuppdraget Uppdrag att utvidga kunskapen om 
användningen av lugnande medel och sömnmedel i Sverige med fokus att 
främja en jämlik, säker och ändamålsenlig användning. Syftet med rapporten 
är att öka kunskapen om användningen av lugnande medel och sömnmedel i 
Sverige och att ge ett underlag för ändamålsenlig användning av dessa 
läkemedel. Den avser att vara ett underlag för eventuella framtida 
informationsinsatser eller regulatoriska åtgärder som kan bidra till en 
ändamålsenlig användning av dessa läkemedel. 


Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd  


• Arbetat med att ta fram ett förslag på handlingsplan för ett brottsförebyggande 
föräldraskap. I arbetet har olika former av stöd till föräldrar beaktats utifrån 
koppling till ANDTS-relaterade skydds- och riskfaktor kring föräldraskap. 
Folkhälsomyndigheten har varit dialogpartner utifrån koppling till ANDTS-
förebyggande insatser samt risk- och skyddsfaktorer kring föräldraskap. (Även 
brottsförebyggande arbete och brottsbekämpning.) 


• Har ingått i ett nätverk med länsstyrelsernas samordning inom 
föräldraskapsstöd och professionsnätverk från mödra-barnhälsovård utifrån 
olika former av ANDTS-förebyggande insatser inom mödrahälsovården och 
barnhälsovården. 


• Föreläst på konferenser om föräldraskapsstöd som skyddsfaktor för ANDTS-
relaterade risker för barn och unga. 


• Föreläst på konferenser om ANDTS och brottsförebyggande föräldraskap med 
fokus på områden med socioekonomisk utsatthet och att minska risken att 
unga rekryteras till kriminella nätverk. (Även brottsförebyggande arbete och 
brottsbekämpning.) 
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Polismyndigheten  


• Genomfört insatser gällande narkotikamiljön, t.ex. arbetat mot öppna 
drogscener i linjearbetet. Detta för att minska och försvåra användandet av 
narkotika men också i syfte att verka våldsdämpande. (Även 
brottsförebyggande arbete och brottsbekämpning.) 


• Medverkat i olika samverkansforum t.ex. SIG-grupper, DROGSAM, 
SMADIT, RHT, PRODIS, SÅP-samverkan, MBU, Krogar mot knark, 
Tillsammans mot nätdroger, Drogfria platser, EST, medborgarlöftesmodeller 
enligt SSP/F, SAMMIK, AAS, Skåne tillsammans mot narkotika, Tryggare 
Malmö (tillsynsarbete) och arbetat enligt Linköpingsmodellen, 
Kronobergsmodellen, Grannsamverkan m.m. (Även brottsförebyggande arbete 
och brottsbekämpning.) 


• Samarbetat med Systembolaget för att genomföra gemensamma insatser vid 
evenemang eller vid tips. Även myndighetsgemensamma insatser tillsammans 
med Tullverket har skett löpande för att förhindra smuggling av alkohol och 
tobak. (Även brottsförebyggande arbete och brottsbekämpning.) 


• Arbetat med särskilda insatser riktade till unga brukare (särskilt fokus på 
kvinnor). (Även brottsförebyggande arbete och brottsbekämpning.) 


• Arbetat enligt en nationell modell med förebyggande hundsök i skolmiljöer 
och genomför liknande hundsök tillsammans med fastighetsägare och 
kommun utifrån EST-lägesbild, vilket syftar till narkotikafria boendemiljöer 
och förskole- och skolgårdar. 


• Deltagit i/samverkat vid mätning av avloppsvatten i olika kommuner i syfte att 
mäta narkotikaanvändandet. 


• Utbildat närmare 400 poliser inom dopningsområdet (STAD/RHT). 
Utbildningen bidrar till ett nationellt nätverkande med bland annat 
forum/träffar för systematisk erfarenhetsåterföring, planering och 
genomförande av insatser etc. (Även brottsförebyggande arbete och 
brottsbekämpning.) 


• Utvecklat arbetet med synliga polisoperativa former på nätet. Målsättningen är 
att under 2022 starta upp försöksverksamhet med nätpatrullering. Myndigheten 
har även medverkar i koncept som Tillsammans mot nätdroger etc. (Även 
brottsförebyggande arbete och brottsbekämpning.) 


• Arbetat underrättelsebaserat och med riktade insatser för att förhindra alkohol 
och narkotika i trafiken samt deltagit i SMADIT-samverkan. Med anledning 
av pandemin har polisen haft begränsningar att utföra utandningsprover då det 
varit skyddsstopp för detta. (Även brottsförebyggande arbete och 
brottsbekämpning.) 


• Utbildat skolpersonal i drogtecken och symptom samt hur barn och unga 
rekryteras in i kriminella grupperingar. Myndigheten har även medverkat i 
träffar/föreläsningar om narkotika och alkohol för andra aktörer i samhället.  
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• Arbetat med att sprida materialet Föräldraskolan vilken är en digital 
föreläsningsserie riktad till föräldrar om alkohol, narkotika, dopning och 
tobak. 


• Genomfört kontroller av spelbutiker och deltagit i myndighetssamverkande 
insatser på restauranger där spelmaskiner förekommer. (Även 
brottsförebyggande arbete och brottsbekämpning.) 


Rättsmedicinalverket 


• Samverkat med och inkommit med underlag till Socialstyrelsens och 
Folkhälsomyndighetens uppdrag om att inkomma med ett underlag inför en 
kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. 
En stor del av arbetet har inneburit att i en individuell analys redogöra för 
myndighetens övergripande uppdrag, verksamhet och målgrupper, tillgång till 
och hantering av data samt utvecklingsbehov och prioriterade områden. 


• Lämnat ut bearbetad statistik på begäran i syfte att gynna forskning och arbete 
inom andra myndigheter, (Även brottsförebyggande arbete och 
brottsbekämpning.) 


• Arbetat tillsammans med forskare från övriga nordiska länder för att 
kontinuerligt studera och bevaka förgiftningsfall och narkotikarelaterade 
dödsfall inom Norden. (Även brottsförebyggande arbete och 
brottsbekämpning.) 


Spelinspektionen 


• Administrerat och förvaltat det nationella självavstängningsregistret 
Spelpaus.se. I Spelpaus.se kan personer stänga av sig från spel om pengar och 
direktmarknadsföring av allt licensierat spel som kräver registrering. Vid 
årsskiftet 2021/2022 hade drygt 70 000 personer aktiva avstängningar (på viss 
tid eller tillsvidare). 


• Arbetat med att informera allmänheten om Spelpaus.se, främst genom 
kampanjer i sociala medier i samband med större idrottsevenemang då 
sportvadhållning är extra aktuellt. 


• Medverkat i och anordnat möten inom olika forum, till exempel Oberoende 
spelsamverkan (OSS), Den nationella samordningen om spel om pengar, 
Spelmarknadsrådet och diverse branschsamverkan inom områdena. (Även 
brottsförebyggande arbete och brottsbekämpning.) 


Statens institutionsstyrelse  


• Bedrivit drogförebyggande arbete på ungdoms- och LVM-hem i syfte att 
förhindra att droger kommer in. 


• Tillgängliggjort naloxonnässpray i syfte att förebygga risken att ungdomar och 
klienter dör i överdos av opioider. 
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Statens skolverk 


• Uppdaterat stödmaterial kring utbildning i ANDTS-frågor på hemsidan. Tagit 
fram och publicerat en film för Tobaksfri skoltid. 


• Arbetat för utvecklingen av regeringsuppdraget Tidiga och samordnande 
insatser, TSI. Brottsförebyggande arbete ingår som en del i TSI-uppdraget. 
Inom uppdraget har två frukostseminarier med tema inom det 
brottsförebyggande arbetet genomförts. Webbmaterial för brottsförebyggande 
arbete har publicerats. Arbetet har skett gemensamt med Socialstyrelsen. 
(Även brottsförebyggande arbete och brottsbekämpning.) 


Socialstyrelsen 


• Fördelat statsbidrag till bland annat organisationer inom det sociala området, 
samt till organisationer som företräder professioner för insatser som främjar 
arbetet med stöd till patienter med ohälsosamma levnadsvanor inom hälso- och 
sjukvården. (Även brottsförebyggande arbete och brottsbekämpning och vård 
och behandling.)   


• Företrätt Sverige i den europeiska WHO-konsultationen om förslag på en ny 
global handlingsplan inom alkoholområdet. (Även vård och behandling.) 


• Bidragit med kvalitativa bedömningar i den årliga ARQ-rapporteringen om 
narkotika till UNODC, och med underlag till EMCDDA-rapportering till 
Folkhälsomyndigheten. (Även vård och behandling.) 


• Arbetat med ett uppdrag om stöd till barn i familjer med skadligt bruk, 
missbruk eller beroende. Socialstyrelsen ska stärka och utveckla stödet, som 
också inkluderar barn i familjer med psykisk sjukdom eller psykisk 
funktionsnedsättning, där samtidigt våld förekommer eller där en förälder eller 
vårdnadshavare lider av en allvarlig sjukdom eller plötsligt avlider. Det 
handlar bland annat om att utveckla stödet för ett familjeorienterat arbetssätt i 
familjer med missbruk samt en revidering av vägledningen till socialtjänsten 
om barn och unga i familjer med missbruk. Vidare påbörjades en inventering 
av behov av stöd till hälso- och sjukvården för arbetet med att uppmärksamma 
och ge ändamålsenligt stöd till barn som anhöriga. (Även vård och 
behandling.) 


Trafikverket 


• Fördelat organisations- och projektbidrag till verksamhet och projekt för att 
minska rattfylleri inom transportsystemet. 


• Finansierat FOI-projekt 2020–2023 som avser att inhämta kunskap kring 
cykling som utförs av onyktra cyklister. 


• Delfinansierat och deltagit i referensgruppsarbete i forsknings- och 
utvecklingsprojekt (FFI/VINNOVA) som syftar till att utveckla framtida 
sållningsteknik avseende droger. Arbetet bygger på AI-teknik. 







19 
 


• Stöttat framtagande av standarder för drogtester inom TK 609, SIS Svenska 
institutet för standarder. 


• Uppdaterat dokumentet Aktionsplan för säker vägtrafik 2022–2025 inom 
regeringsuppdraget Leda samverkan. Nykter trafik är ett av sex prioriterade 
insatsområden som aktionsplanens aktörer lämnat egna avsikter till (ca 30-talet 
avsikter). Innevarande Aktionsplan för säker vägtrafik 2019–2021 följs upp 
årligen avseende aktörer och åtgärder. Nykter trafik är ett av tre fokusområden. 
(Även Brottsförebyggande arbete och brottsbekämpning) 


• Genomfört kommunikationsinsatser kring noll alkohol och narkotika i trafiken 
inom konceptet Zhero.  


• Uppdaterat och kommunicerat området nykter trafik på externa webbsidor.  
(Även Brottsförebyggande arbete och brottsbekämpning)  


• Ställt krav på alkolås i entreprenadupphandlingar. 


• Installerat alkolås i myndighetens egna fordon, som används i tjänsten. 


Transportstyrelsen 


• Inlett en översyn av föreskrifterna om alkohol- och substansbruk i de 
medicinska kraven på körkortsinnehavare (TSFS: 2010:125). Syftet med 
föreskrifterna är att stötta dels läkare i vården, dels körkortshandläggare på 
Transportstyrelsen, i deras bedömningar. (Även brottsförebyggande arbete och 
brottsbekämpning) 


Vård och behandling  
Inom ANDTS-relaterad vård och behandling har 6 myndigheter rapporterat 
verksamheter.  


IVO 


• Bedrivit tillsyn av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal både vad gäller de 
som har ett skadligt bruk och de som överförskriver. (Även 
brottsförebyggande arbete och brottsbekämpning och generellt förebyggande 
arbete.) 


• Genomfört lämplighetsprövningar av ägare av HVB-hem på förekommen 
anledning. (Även brottsförebyggande arbete och brottsbekämpning och 
generellt förebyggande arbete.) 


• Tagit in årliga verksamhetsberättelserna avseende sprututbytesverksamheterna. 
De är en del av underlag i de rapporter som IVO, via Folkhälsomyndigheten, 
skickar till EU och FN. (Även generellt förebyggande arbete.) 
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Kriminalvården 


• Tillhandahållit läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende till 
klienter. Kriminalvården kan även tillhandahålla behandling med 
alkoholbruksförebyggande läkemedel så som exempelvis Antabus, akamprosat 
(Revia), Naltrexon och Nalmefen (Selincro). 


• Erbjudit vårdvistelse inför frigivning till intagna som har behov av vård eller 
behandling mot skadligt bruk av beroendeframkallande medel. Kriminalvården 
har för vårdvistelseplacering och kontraktsvårdsplaceringar ingångna ramavtal 
med ett 50-tal vårdgivare och behandlingshem. 


• Genomfört behandlingsinsatser för skadligt bruk och beroende av alkohol 
och/eller narkotika samt i mindre omfattning spel om pengar. (Även generellt 
förebyggande arbete.) 


Kustbevakningen 


• Erbjudit hjälp enligt SMADIT vid positivt alkoholutandningsprov. 


• Erbjudit en stödgrupp för att fånga upp eventuell problematik hos personal 
samt arbetat utifrån en alkohol- och drogpolicy internt. 


Polismyndigheten 


• Arbetat underrättelsebaserat och med riktade insatser för att förhindra alkohol 
och narkotika i trafiken samt deltagit i SMADIT-samverkan. Med anledning 
av covid-19-pandemin har polisen haft begränsningar att utföra 
utandningsprover då det varit skyddsstopp för detta. (Även generellt 
förebyggande arbete och brottsförebyggande arbete och brottsbekämpning.) 


Statens institutionsstyrelse  


• Haft särskilt förstärkta avdelningar för flickor och kvinnor med våldsamt 
beteende och neuropsykiatriska funktionshinder. Myndigheten satsar på 
särskilt utbildad personal, förstärkt bemanning och fördjupad samverkan med 
socialtjänsten, sjukvården/psykiatrin och eventuellt med regionernas 
habiliteringsenhet. 


• Tillhandahållit läkemedelsassisterad behandling för opioidberoende klienter 
inom LVM-vården. 


• Erbjudit evidensbaserade behandlingsprogram, t.ex. Community 
Reinforcement Approach. 


• Genomfört insatser i myndighetens skola gällande ANDTS i enlighet med 
läroplanernas föreskrifter. Detta har skett både inom värdegrundsuppdraget 
och i undervisningen i de ämnen där läroplanerna fastställer att det ska 
förekomma.  


• Bedrivit ett utvecklingsarbete inom elevhälsans arbete på ungdomshemmen för 
att ytterligare förbättra förutsättningarna för samarbete mellan skolan och 
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behandlingsverksamheten. Syftet är att främst främja och förebygga, samt att 
åtgärda frågor kopplade till ANDTS-området. 


• Genomfört olika insatser på ungdomshem utifrån lokal kontext och lokala 
behov. Ett exempel är veckovisa samtalsgrupper där normkritiska 
frågeställningar som berör frågor kopplade till ANDTS tas upp.  


• Vidareutbildat medarbetare genom en föreläsningsserie om ANDTS med 
skolperspektiv i samarbete med myndighetens missbruksavdelning.  


Socialstyrelsen 


• Fördelat statsbidrag till bland annat organisationer inom det sociala området, 
samt till organisationer som företräder professioner för insatser som främjar 
arbetet med stöd till patienter med ohälsosamma levnadsvanor inom hälso- och 
sjukvården. (Även generellt förebyggande arbete och brottsförebyggande 
arbete och brottsbekämpning.)   


• Publicerat Öppna jämförelser och statistik om regionernas och kommunernas 
insatser för personer med missbruk och beroende, samt en tematisk rapport om 
missbruk, skadligt bruk och beroende. 


• Arbetat med termerna missbruk, skadligt bruk och beroende tillsammans med 
terminologer, och publicerat en förklarande termpost i termbanken. 


• Genomfört möten med myndighetens råd för missbruks och beroendefrågor 
(består av organisationer som företräder ett patient- och brukarperspektiv) och 
bland annat diskuterat konsekvenser av covid-19-pandemin. 


• Deltagit vid möten med SKR:s BIRK-nätverk (beroende och missbruk i 
regioner och kommuner), och bland annat diskuterat samsjuklighet, barn och 
unga samt våld. 


• Deltagit i Samsjuklighetsutredningens expertgrupp. 


• Företrätt Sverige i den europeiska WHO-konsultationen om förslag på en ny 
global handlingsplan inom alkoholområdet. (Även generellt förebyggande 
arbete.) 


• Bidragit med kvalitativa bedömningar i den årliga ARQ-rapporteringen om 
narkotika till UNODC, och med underlag till EMCDDA-rapportering till 
Folkhälsomyndigheten. (Även generellt förebyggande arbete.) 


• Avrapporterat ett regeringsuppdrag om akutmottagningarnas rutiner för fortsatt 
vård för patienter med narkotikarelaterad förgiftning. 


• Publicerat en handbok om LVM för socialtjänsten. 


• Arbetat med ett uppdrag att stödja ett ökat tillgängliggörande av naloxon. 
Arbetet inkluderar att identifiera behov av och utforma ytterligare 
kunskapsstödjade material och insatser och föreslå insatser för ett bredare 
program i Sverige. Under hösten 2021 inleddes arbetet med 
intressentkartläggning och dialoger för att få en uppdaterad nulägesbild och 
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identifiera behov av kunskapsstöd, och en initial litteratursökning kring 
internationella riktlinjer genomfördes. 


• Arbetat med ett uppdrag för att analysera och presentera statistik om dödsfall 
till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Uppdraget ska genomföras 
gemensamt med Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och 
Rättsmedicinalverket, och avrapporteras i juni 2022.  


• Arbetat med ett uppdrag om stöd till barn i familjer med skadligt bruk, 
missbruk eller beroende. Socialstyrelsen ska stärka och utveckla stödet, som 
också inkluderar barn i familjer med psykisk sjukdom eller psykisk 
funktionsnedsättning, där samtidigt våld förekommer eller där en förälder eller 
vårdnadshavare lider av en allvarlig sjukdom eller plötsligt avlider. Det 
handlar bland annat om att utveckla stödet för ett familjeorienterat arbetssätt i 
familjer med missbruk samt en revidering av vägledningen till socialtjänsten 
om barn och unga i familjer med missbruk. Vidare påbörjades en inventering 
av behov av stöd till hälso- och sjukvården för arbetet med att uppmärksamma 
och ge ändamålsenligt stöd till barn som anhöriga. (Även generellt 
förebyggande arbete.) 


Verksamheter utanför ovanstående kategorier 


Jämställdhetsmyndigheten  


• Genomfört ett uppdrag om att stärka arbetet mot att barn och unga respektive 
vuxna utnyttjas i prostitution och människohandel samt att kartlägga 
omfattningen av prostitution och människohandel för sexuella ändamål i 
Sverige. I den rapporten lyfts personer med skadligt bruk och beroende som en 
särskilt utsatt grupp. 


• Genomfört ett regeringsuppdrag om att sprida arbetet med att upptäcka, 
åtgärda, förhindra och ge kunskapshöjande insatser gällande sexuella 
trakasserier. Inom ramen för uppdraget har myndigheten tillsammans med 
Socialstyrelsen haft ett dialogmöte med metoo-uppropet #utanskyddsnät. 
Bakom uppropet står flickor, kvinnor och transpersoner som har erfarenhet av 
skadligt bruk och/eller substansberoende, kriminalitet och prostitution. 


• Följt upp och rapporterat om jämställdhetspolitikens delmål om jämställd hälsa 
och däri lyft ANDTS som en riskfaktor.   


• Arbetat för att skapa bättre förutsättningar för samverkan mellan olika 
preventionsområden genom att erbjuda en utbildning i processtöd för 
våldsförebyggande arbete till utvecklingsledare på länsstyrelsen inom 
ANDTS-uppdraget, brottsförebyggande arbete och föräldraskapsstöd, förutom 
till de som specifikt arbetar för jämställdhet och mot mäns våld mot kvinnor. 
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Rapporten utgör en delredovisning till regeringen av Folkhälsomyndighetens uppdrag att stödja 
genomförandet av politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om 
pengar 2021–2025 (S2021/03343 (delvis)). Rapporten ska ge en bild av den verksamhet som 22 
nationella myndigheter har bedrivit inom ANDTS under 2021.  

Målgrupp för rapporten är regeringen men den kan även användas av myndigheterna inom den 
nationella samordningen på ANDTS-området och vara av intresse för andra aktörer på nationell, 
regional och lokal nivå.  

Rapporten ingår som en del i en samlad återredovisning med betoning på verksamhetsåret 2021. 
I redovisningen ingår även Utvecklingen i förhållande till ANDTS-politiken 2021, Länsstyrelsernas 
ANDTS-arbete 2021 och Förslag för ett kunskapsbaserat förebyggande ANDTS-arbete på lokal 
och regional nivå. 

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för en bättre folkhälsa. 
Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, 
förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets 
utveckling

 

    

 


	Nationella myndigheters verksamhet inom ANDTS 2021
	Om publikationen
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Syfte
	Metod
	Urval
	Datainsamling
	Databearbetning
	Särskilda inriktningar eller målgrupper
	Kategorisering av verksamheter
	Bidragit till önskad utveckling inom ANDTS-området
	Identifierade prioriteringar inom ANDTS-området


	Myndigheters arbete inom ANDTS
	Särskilda inriktningar och målgrupper
	Verksamheter
	Verksamhetens bidrag till en önskad utveckling inom ANDTS-området
	Myndigheter inom brottsförebyggande arbete och brottsbekämpning
	Myndigheter inom generellt förebyggande arbete
	Myndigheter inom vård och behandling

	Identifierade behov inom ANDTS-området

	Slutord
	Bilagor



