
 

 
 

 

 
 

Välkommen till Fördjupningsdagar för lokala ANDTS-
samordnare och kontaktpersoner i åtta län 

   30–31 mars 2022 ● Hotell Hasselbacken, Stockholm  
 

Välkommen till de årliga fördjupningsdagarna inom ANDTS-området. Dagarna är avsedda för samordnare och 

kontaktpersoner med ansvar för ANDTS-arbetet i de 93 kommunerna som finns i Dalarna, Gävleborg, 

Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland, Örebro och Östergötlands län. 
 

Länsstyrelsen vill med dessa dagar ge möjlighet till kunskapspåfyllnad, erfarenhetsutbyte och nätverkande.  

Tema för dag ett kommer vara hållbart och systematiskt ANDTS-arbete. Tema för dag två är ny politik och nya 

utmaningar inom det ANDTS-förebyggande arbetet.  
 

Plats: Hotell Hasselbacken, Hazeliusbacken 20, Stockholm 

Från Stockholm Central kan du enkelt ta dig dit med hjälp av spårvagn 7, som går till hållplatsen Gröna Lund, 

därefter är det tre minuter promenad till hotellet. 

 

Dagarna inklusive hotell och middag är kostnadsfria men du står själv för resan. Anmälan görs via personlig 

digital länk som har skickats till din e-post. OBS! På grund av hotellets avbokningsregler behöver vi ha 

din anmälan senast den 16 december. Vid sen avbokning utan giltigt skäl kan avgift komma att faktureras.  

 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och reserverar oss för eventuella förändringar utifrån 

pandemin. 
 

Vänliga hälsningar:  

Anna Haid, Uppsala län, Annika Andersson, Värmlands län, Elin Schelin, Södermanlands län, Josefin 

Sejnelid, Örebro län, Eva-Linnèa Eriksson, Västmanlands län, Viveca Andersson, Östergötlands län, Maria 

Donnerstål, Gävleborgs län och Ulrika Andersson, Dalarnas län 

https://hasselbacken.com/sv/


 

 

 

 

 

Program onsdagen den 30 mars 

Tema: Vad är ett framgångsrikt ANDTS-arbete och hur blir det mer 

hållbart och systematiskt? 
 

 

 

9:30   Drop-in fika 

 

10:00 Välkommen! 

Presentationsrunda och genomgång av program  

10:20     Risk- och skyddsfaktorer utifrån ANDTS – vad krävs av mig som lokal 

ANDTS-samordnare? 

Föreläsningar varvat med workshops som leds av Helena Löfgren, Richard 

Henriksson, Jessika Spångberg med flera från Folkhälsomyndigheten 

12:00 Lunch 

 

13:00 Fortsättning från förmiddagen med passet om risk- och 

skyddsfaktorer 

 

14.00 Verktyg och stöd i arbetet med ANDTS och föräldrar  

 

14:40   Fika  

  
15:10 Kommunernas lagstadgade brottsförebyggande uppdrag – hot eller 

möjlighet? 

Carl Gynne, utredare, Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 

16:00     Paus 

16:10 Två lokala exempel – Växa i Värmland och Alla barn i Östergötland 

 

16:40 Avslutning av dagen 

 

19:00 Middag 

  

 



 

 

 

  

Program torsdagen den 31 mars 

Tema: Ny politik och nya utmaningar/frågor inom det ANDTS-

förebyggande arbetet 
   
 

 

8:30 Reflektion och diskussion från gårdagen och introduktion av dagen 

9:00     Retorik – Hur når jag fram och hur får jag upp ANDTS-frågorna på 

agendan? 

Janne Lindqvist, senior lektor och professor i retorik, Uppsala universitet 

10.00    Fika 

 

10:30      Fortsättning av retorikpasset  

12.00 Lunch      

13.00 Stöd till nationella politikens målambitioner inom ANDTS 

Elisabet Aldenberg, ämnesråd och gruppchef, Socialdepartementet 

 

13.30 Frågor och dialog  

 

13:45 Paus 

 

13.55 Forskning och aktuell information 

Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) 

 

14.40 Hur kan vi dra nytta av varandras erfarenheter? Diskussion och 

erfarenhetsutbyte 

Utbildningsrådet med mera  

 

15.00 – 15:10 Avrundning av fördjupningsdagarna 2022 

 


