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KULA  
– Kunskapsbaserat stöd i utvecklingen 
av det lokala ANDT-arbetet

Erbjudande – Baspaket
Kartläggningarna erbjuds i två baspaket. CAN 
vänder sig i första hand till län där fler  
kommuner deltar.

Baspaket 1 

ANDT-situation
CAN gör en kartläggning på befolkningsnivå 
avseende tillgänglighet, konsumtion och skador 
under senaste möjliga tioårsperiod, bland annat 
med hjälp av registerdata från Socialstyrelsen 
och BRÅ. Kommundialog ingår.

Baspaket 2 

Organisation och innehåll
Kartläggning av organisation av och innehåll i 
kommunens ANDT-arbete. Kommunen får en 
extern beskrivning av sin egen organisation med 
hjälp av bland annat Preventionsindex. Kom-
mundialog ingår. 

Kommundialog
Kommundialogen ska ses som ett led i en förän-
dringsprocess och planeras tillsammans med 
kommunen i formen av en workshop. Vid kom-
mundialogen rekommenderas fortsatta insatser 
baserade på kunskap.

Kommundialog

ANDT-
situation

ANDT-
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Tryckår: 2019. Med reservation för prisförändringar efter 2019.
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Hur ser utvecklingen av ANDT-situationen 
ut i länets kommuner? Möter kommunernas 
insatser de behov som finns? Är organisa-
tionen för arbetet effektivt?

Kartläggningar och rådgivning
Nu erbjuder CAN stöd till län och kommuner 
genom kartläggning av dels ANDT-situation och 
dels av organisation av det förebyggande arbetet.  

Med kartläggningarna som bas kan CAN hålla 
kommundialoger med faktabaserad rådgivning 
och rekommendationer baserade på kunskap.

Framgångsfaktorer 
Några tydliga framgångsfaktorer för det förebyg-
gande ANDT-arbetet som redovisats både i forsk-
ningen och genom praktiska erfarenheter är: 

• Tillgång till lokala data

• En tydlig och strukturerad kommunorgan-
isation när det gäller ANDT-förebyggande 
arbete

• Dialog med kommunen kring resultaten av 
olika kartläggningar

KULA  
– Kunskapsbaserat stöd i utvecklingen av det 
lokala ANDT-arbetet Bakgrund

CANs erbjudanden vilar på de erfarenheter som 
gjorts under projektet med indikatorsbaserat före-
byggande arbete i Kalmar län 2014-2018 (ILFA), 
men även på erfarenheter från andra kommun- 
projekt i Sverige under 2000-talet samt på den 
forskning som finns på området. 

Kostnad Baspaket 1
Priset avser Kartläggning av ANDT-situationen för 
en kommun. Kommundialog ingår. 

• Kommun upp till 40 000 invånare: 30 000:-

• Kommun upp till 100 000 invånare: 50 000:-

• Kommun med över 100 000 invånare: 70 000:-

Kostnad tillkommer för tilläggspaket och plusdata.

Kostnad Baspaket 2
Priset avser kartläggning av en kommuns organisa-
tion samt kartläggning av innehåll i ANDT-arbetet. 
Kommundialog ingår.

• Kommun upp till 40 000 invånare: 30 000:-

• Kommun upp till 100 000 invånare: 50 000:-

• Kommun med över 100 000 invånare: 70 000:-

När flera kommuner går samman om kommun- 
dialog kan kostnaden per kommun reduceras. 

Kostnad tillkommer för fördjupning.

Intresseanmälan 
Låter det här intressant? Anmäl intresse till 
info@can.se.

Sista anmälningsdag är 15 april respektive 
15 oktober.

Ange 

• län, 

• kommuner, 

• kommunstorlekar och

• kontaktperson.

I ett senare skede behövs uppgifter om kontakt-
person för varje kommun. 

Obs, ta gärna kontakt med oss så tidigt som 
möjligt för att öka chanserna att vi ska kunna 
påbörja samarbetet.

Projektstart
Arbetet kommer att starta årligen i maj respek-
tive november.

Begränsat antal kommuner per termin.
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