
 

  

ANDT-nytt maj 2017 

Alkohol-, narkotika-, dopnings– och tobaksförebyggande arbete i Sydnärke 

Det ANDT-förebyggande arbetet i Sydnärke 

Nästan varje kommun i Sydnärke har en utsedd ANDT-samordnare. En av de viktigaste 

uppgifterna för samordnaren är att vara länken mellan den regionala nivån och den enskilda 

kommunen. Samordnaren ska också fungera som en länk mellan olika aktörer i kommunen 

då ANDT-förebyggande arbete är tvärsektoriellt. 

ANDT-samordnaren finns med i ett länsgemensamt nätverk som samordnas av 

Länsstyrelsen. Här förs information ut till kommunerna, men även information från de 

enskilda kommunerna till Länsstyrelsen och övriga kommuner i länet. För att hålla fokus på 

samverkan i Sydnärke har samverkansgruppen SAMSYD upprättats. Nyckelpersoner inom 

ANDT i länsdelen har gemensamma träffar som samordnas av Sydnärke folkhälsoteam. Syftet 

med gruppen är att genom samverkan över kommungränserna i länsdelen omsätta den 

nationella och den regionala ANDT-strategin i praktiken på lokal nivå. Fokusområde under år 

2017 för gruppen är ett minskat tobaksbruk bland barn och unga. De som ingår i SAMSYD är 

just nu: 

 ANDT-samordnare eller motsvarande från respektive kommun 

 Sydnärkes gemensamma alkohol- och tobakshandläggare 

 Representanter från elevhälsan på Alléskolan 

 Representanter från polisen 

 Folkhälsoutvecklare från Sydnärke folkhälsoteam 

 Folkhälsochef från Sydnärke folkhälsoteam 

 

Länsstyrelsens roll i det ANDT-förebyggande arbetet 

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att arbeta samordnande med ANDT-frågor i länet. I uppdraget ingår samverkan 

med nyckelaktörer i länet där kommunerna är av stor vikt. 

Länsstyrelsen ska göra den nationella ANDT-strategin känd och använd, t.ex. genom att ta fram en regional ANDT-

strategi. I vårt län är den regionala ANDT-strategin framtagen och börjar spridas under våren 2017. Länsstyrelsen arbetar 

med nätverk för kommunerna och leder samverkansgrupper med olika fokusområden, t.ex. dopning. Dessutom 

anordnar Länsstyrelsen konferenser och utbildningar i egen regi eller i samverkan med andra aktörer inom området 

ANDT. På Länsstyrelsen Örebro län är det Marie Montin (till vänster) och Josefin Sejnelid (till höger) som är 

länssamordnare inom ANDT. Marie har även ett nationellt uppdrag som samordnare. 

  

Tobaksfria dagen 31 maj 

Tobaksfria dagen är en internationell 

kampanjdag mot rökning på initiativ av 

WHO (Världshälsoorganisationen). 

Grön sommarlovsfestival i Askersund 

2016 var första året som Askersunds kommun tillsammans med en rad olika aktörer 

arrangerade Grön sommarlovsfestival i samband med skolavslutningen i syfte att minska 

alkoholkonsumtionen bland ungdomar. Då lockade festivalen 130 ungdomar som fick 

prova på aktiviteter. 

Den 13 juni 2017 arrangeras Grön Sommarlovsfestival igen. Från Askersunds kommun är 

det ANDT-samordnaren Catrin Högberg, ungdomssamordnaren Marie Hjalmarsson och 

fritidsgården Hörnan som är arrangörer, men festivalen sker i samarbete med företagare, 

föreningar, föräldrar, kyrkor, polisen och ungdomarna själva. I år finns en IQ-grupp med 17 

ungdomar som är med och utformar festivalen. 

Grön Sommarlovsfestival blev hösten 2016 ett så kallat IQ-projekt. Organisationen IQ 

verkar för en smartare syn på alkohol och ett IQ-projekt är ett bra exempel på en aktivitet 

som förebygger eller begränsar alkoholens skadeverkningar. 

För att lära känna medlemmarna i SAMSYD kommer de framöver 

att presenteras här. Håll utkik efter nästa nummer! 

http://www.who.int/entity/campaigns/no-tobacco-day/2017/event/en/index.html
https://intra.lekeberg.se/2.351411a314a3a45b3d42f1c.html
http://www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2016/02/skr.20151686/
http://www.lansstyrelsen.se/Orebro/Sv/manniska-och-samhalle/folkhalsa/andt/Pages/regional-strategi-ANDT-2017-2021.aspx
https://polisen.se/

