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Uppdrag att stödja genomförandet av en samlad strategi för alkohol-, 
narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020 (ANDT-strategin) 

Regeringens beslut 

Regeringen beslutar att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att stödja 
genomförandet av ANDT-strategin 2016–2020 (skr. 2015/16:86) i 
enlighet med den inriktning som anges i skrivelsen. I uppdraget ingår att 
inom ANDT-området verka för nationell samordning, verka för ett 
effektivt och kunskapsbaserat arbete, ansvara för en samlad verksamhets-
rapportering liksom förvaltning och vidareutveckling av de uppföljnings-
system som behövs. Vidare ska myndigheten ta initiativ och utforma 
insatser inom ramen för uppdraget utifrån de prioriteringar som myndig-
heten bedömer som angelägna för att uppnå strategins mål. Arbetet ska 
ha som utgångspunkt att främja jämlikhet och jämställdhet, liksom att 
skydda barn och unga mot eget och andras skadliga bruk av ANDT.  
 
Uppdraget ska genomföras i nära dialog med länsstyrelserna samt i sam-
verkan med Socialstyrelsen inom de insatsområden som rör myndighet-
ens ansvarsområden. Likaså ska samråd ske med de övriga myndigheter 
som omfattas av detta beslut (se nedan) liksom med andra myndigheter 
och organisationer som Folkhälsomyndigheten finner relevanta.  
 
Folkhälsomyndigheten ska senast den 1 maj 2017 och därefter årligen 
under perioden 2018–2019, lämna en samlad rapport om den verksamhet 
som under föregående år har genomförts inom de insatsområden som 
anges i ANDT-strategin samt en bedömning av verksamhetens samlade 
resultat. Rapporten ska omfatta den verksamhet som Folkhälso-
myndigheten och andra berörda myndigheter genomfört under före-
gående år. Uppföljningen ska kunna fungera som ett underlag för att 
identifiera möjliga samverkansområden, synliggöra utvecklingen inom 
olika insatsområden och frågor som kan behöva prioriteras på nationell, 
regional och lokal nivå.  
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Folkhälsomyndigheten ska även rapportera om utvecklingen i förhåll-
ande till strategins mål. Denna rapportering kan ske i anslutning till den 
årliga verksamhetsrapporten eller på annat sätt och vid andra tidpunkter 
som myndigheten beslutar om i dialog med Regeringskansliet (Social-
departementet).  
 
Myndigheten ska även följa och på lämpligt sätt rapportera om 
utvecklingen i förhållande till målet om ett rökfritt Sverige 2025, som 
regeringen har ställt sig bakom. Målet innebär att rökningen ska vara 
starkt reducerad (mindre än fem procent av befolkningen) år 2025.  
 
Folkhälsomyndigheten ska senast den 1 maj 2020 inkomma med en 
samlad uppföljning av ANDT-strategin. Uppföljningen ska omfatta 
utvecklingen i förhållande till strategins mål samt den verksamhet som 
har genomförts under strategiperioden inom de insatsområden som 
anges i ANDT-strategin liksom en bedömning av verksamhetens resultat 
och effekter. Den samlade uppföljningen ska utgöra ett underlag för 
utformningen av den fortsatta ANDT-politiken. 
 
Folkhälsomyndighetens rapportering ska ske till Regeringskansliet 
(Socialdepartementet) med hänvisning till det diarienummer som detta 
beslut har.  
 
Mot bakgrund av ANDT-strategins sektorsövergripande karaktär 
bedömer regeringen att en förutsättning för att nå strategins mål är att 
berörda myndigheter ser sin roll i strategins genomförande. Regeringen 
ger därför Brottsförebyggande rådet, Konsumentverket, Kriminalvården, 
Kustbevakningen, Läkemedelsverket, Myndigheten för familjerätt och 
föräldraskapsstöd, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Statens 
institutionsstyrelse, Statens skolverk, Trafikverket, Transportstyrelsen 
samt Tullverket i uppdrag att medverka i den nationella samordningen 
inom ANDT-området samt i uppföljningen av ANDT-strategin. 
Myndigheterna ska årligen lämna en redovisning till Folkhälso-
myndigheten om sin verksamhet inom de insatsområden som ligger 
inom respektive myndighets ansvar samt en bedömning av verksam-
hetens resultat. Folkhälsomyndigheten ska i samråd med berörda 
myndigheter ge anvisningar om utformningen av och tidpunkten för 
denna redovisning. Denna redovisning ersätter de årliga rapporterer som 
myndigheterna tidigare lämnat till Regeringskansliet. Syftet är att Folk-
hälsomyndigheten ska kunna få och presentera en helhetsbild av 
området.  
 
Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande disponera 
18 500 000 kronor under 2016. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9  
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Hälsovård, sjukvård och social omsorg anslaget 6:2 Åtgärder avseende 
alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel, anslagsposten 5 Insatser 
för genomförande av ANDT-strategi (ram). 
 
På regeringens vägnar 
 
 
Gabriel Wikström 
 
     Elisabet Aldenberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Likalydande till 
 
Brottsförebyggande rådet 
Konsumentverket 
Kriminalvården 
Kustbevakningen 
Läkemedelsverket 
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd  
Polismyndigheten 
Socialstyrelsen 
Statens institutionsstyrelse 
Statens skolverk 
Trafikverket 
Transportstyrelsen 
Tullverket 
 
Kopia till 
 
Statsrådsberedningen  
Justitiedepartementet/PO, KRIM, KO, SSK 
Socialdepartementet/FS, FST 
Finansdepartementet/S3, SFÖ 
Utbildningsdepartementet/S 
Näringsdepartementet/MRT, SUBT 
Regeringskansliets förvaltningsavdelning 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Kommissionen för jämlik hälsa (S 2015:02) 
länsstyrelserna 
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