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Sex Försökskommuner – en forsknings- och 

utvecklingsverksamhet i sex kommuner 2003-2007



• Sektorsövergripande ledningsgrupp

• Aktuell alkohol- och narkotikapolicy

• Ambition att utveckla ett långsiktigt arbete

• Tillsatt samordnare med tydligt mandat

• Avsatte tid, pengar och personal

• Villiga att arbeta med effektiva metoder

• Deltaga på möten

Vilka krav ställdes på 

kommunerna?



Lokalt arbete för att förebygga alkohol och 

narkotikaproblem

Stöd från den

politiska ledningen

kommunal policy

MVC/

Trafik

/

Föreningslivet



10 Erfarenheter från 

sex försökskommuner

1. Skapa en struktur.

Skapa en god struktur när det gäller organisation, ledning, styrning, samordning 
och ekonomi.

• – Se till att det finns en bred politisk förankring och mandat. Klargör ansvar.

• – Bestäm samordningsfunktionen. Klargör organisationsplacering och 
uppgifter.

• – Ansvarig samordnare för det förebyggande arbetet.

• – Bilda en styrgrupp som har det yttersta ansvaret för att insatserna 
genomförs.

2. Kartlägg behoven

• Gör en grundläggande kartläggning av alkohol- och narkotikasituationen i 
kommunen.

3. Ta fram en policy och en handlingsplan för det förebyggande 
ANDT- arbetet

4. Välj arbetssätt

5. Bilda arbetsgrupper



6. Arbeta på alla nivåer 
Arbeta med flera nivåer parallellt och se till att arbetet riktas till alla åldrar. 
7. Följ upp och utvärdera 
Skapa enkla och tydliga rutiner för att följa upp om arbetet ger effekt. 
Dokumentera arbetsprocesser och beslut. Skriv en genomförandeplan. Vilka 
områden ska förstärkas? Vilken insats ska vi genomföra? Hur ska vi genomföra 
insatsen? När ska vi genomföra insatsen? Vem ansvarar för att insatsen 
genomförs? Hur ska insatsen följas upp? Beräknad kostnad för insatsen? 
8. Gör regelbundna omvärldsanalyser 
Ta reda på hur andra kommuner arbetar och hur den nationella utvecklingen 
kan påverka det egna arbetet. 
9. Använd media 
Upprätta en intern och extern kommunikationsstrategi. 
10. Arbeta långsiktigt 
Alkohol- och narkotikaförebyggande arbete behöver bedrivas långsiktigt för att 
få effekt. 
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Rekommendationer från CAN

Bredda målgruppen

Kalmar har med hela ANDT-strategin och det är alltid viktigt att även ha 
med den vuxna befolkningen i sitt förebyggande arbete. 

• Det finns några allmänna rekommendationer för att förebygga skador av alkohol 
och narkotika, förutom det som redan görs i Kalmar. 

• Utveckla ett samarbete med landstinget/företagshälsovården för att 
genomföra olika typer av screening kring alkohol, narkotika och dopning för tidig 
upptäckt 

• Involvera arbetslivet i det ANDT-förebyggande arbetet. Exempelvis 
kan man ta upp projektet ”Fler broar” igen. 

• Genom ett extra urval i Kalmar kommun i monitormätningarna kan man få en 
bättre bild av alkoholkonsumtionen bland den vuxna befolkningen i 
Kalmar kommun. Detta är dock förenat med vissa kostnader. 

• Följ utvecklingen i rapporten HLV och sjukvårdsdata. 





Problem och åtgärd

Vad är

Problemet?

Vad orsakar

Problemet?

Vad kan göras

Åt dessa 

orsaker?



Organisation Utveckling

Samordnare
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Andra 

kommuner

Kalmar mot droger 

KrogenHög & Gymnasie grupp Trafiken PRODIS

Föräldrar/Elev info

Riskkvällar

Effekt

ANDT frågor

SKRIK

Krogar mot knark

Ansvarfull 

alkoholservering

Narkotikautbildning
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Informationsmöten

Diplomering 100% 
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Utbildning

Polis


