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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 ANDTSverksamheten. 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 ANDTSverksamheten. 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 ANDTSarbetet 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 ANDTSsamordning. 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 detaljoch 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 eutbildning 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 ANDTSperspektivet 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 ANDTSområdet 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.
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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 ANDTSarbetet 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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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
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