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Uppdrag att stödja utvecklingen av arbetsmetoden 100 % ren
hårdträning och nätverket PRODIS
Regeringens beslut

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att stödja Stockholm
förebygger alkohol- och drogproblem (STAD) i det dopningsförebyggande
arbetet att vidareutveckla arbetsmetoden 100 % ren hårdträning och samordna nätverket PRODIS (prevention av dopning i Sverige).
Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda
2 450 000 kronor att fördela till STAD under 2018.
Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg, anslaget 6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak
samt spel, anslagsposten 9 Övriga åtgärder. Medlen utbetalas engångsvis
efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska ske senast
den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till
Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en
ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet.
Folkhälsomyndigheten ska senast den 31 mars 2019 lämna en redovisning
av uppdraget till Regeringskansliet, Socialdepartementet.
Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer
som detta beslut har.
Ärendet

Regeringen har i tidigare beslut i februari 2016 och i februari 2017 beslutat
att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att stödja STAD för att utveckla och
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sprida ett dopningsförebyggande arbete och arbetsmetod. Myndigheten har
i enlighet med beslutet redovisat uppdraget avseende 2016 till Regeringskansliet. STAD har ansökt om medel för att under 2018 bedriva en fortsatt
utveckling av det dopningsförebyggande arbetet. I det ingår att driva en
nationell funktion för det dopningsförebyggande arbetet i Sverige som framför allt innebär en fortsatt utveckling av arbetsmetoden 100 % ren hårdträning och att samordna nätverket PRODIS. I arbetet förutses STAD
samverka med idrottsrörelsen och andra relevanta aktörer.
Mot bakgrund av regeringens tidigare beslut anser regeringen att Folkhälsomyndigheten ska verka för nationell samordning och ett effektivt och kunskapsbaserat arbete samt ansvara för en samlad verksamhetsrapportering
inom ANDT-området. Folkhälsomyndigheten har därigenom en övergripande roll i en nationell funktion för det dopningsförebyggande arbetet.
Operativa insatser som bl.a. spridning av arbetsmetoder kan med fördel ske
genom samarbete med andra aktörer.
Utvärderingen av arbetsmetoden 100 % ren hårdträning ska vara avslutad
under 2018. För att säkerställa en fortsatt verksamhet under 2018 avsätter
regeringen 2 450 000 kronor till Folkhälsomyndigheten för att stödja
STAD:s dopingsförebyggande verksamhet.
På regeringens vägnar

Annika Strandhäll

Tomas Johansson
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