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Socialdepartementet
Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern

Till representanter för länsstyrelser,
kommuner och myndigheter samt från
det civila samhället som arbetar med
alkohol-, narkotika-, dopnings- och
tobaksprevention

Hej,
Jag vill med dessa rader tacka alla er som medverkade på ANDThearingarna.
Våren 2015 genomförde regeringen en översyn av inriktningen på den
framtida nationella ANDT-politiken. Översynen föranleddes av att den
då gällande nationella ANDT-strategin var inne på sitt sista år.
Regeringen genomförde ett antal hearingar med organisationer och andra
aktörer inom ANDT-området.
Jag är mycket glad över den respons vi fått och de många och kloka idéer
och tankar ni bidragit med när det gäller utvecklingen inom ANDTpolitiken.
Stort tack för ert engagemang och bidrag!
Resultatet av översynen blev den uppdaterade ANDT-strategi som
regeringen presenterade den 4 februari i år. Strategin tar sin
utgångspunkt i den breda kunskap som framkom under översynen och
hearingarna.
I den nationella ANDT-strategin 2016-2020 tar regeringen flera nya
viktiga steg inom ANDT-politiken för att öka engagemanget och
insatserna inom området och för att bidra till målet om en jämlik hälsa.
För att främja långsiktighet och kontinuitet ligger det övergripande
målet för alkohol-, narkotika- dopnings- och tobakspolitiken fast. Målet
är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska
och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk. I
strategin klargörs också att regeringen vill se ett fortsatt minskat
tobaksbruk där rökningen ska vara starkt reducerad och inte längre
utgöra ett dominerande folkhälsoproblem. Regeringen ställer sig därför
bakom målet om att nå ett rökfritt Sverige till år 2025.
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Regeringen anser att den tidigare strategin (2011-2015) saknade en tydlig
strukturanalys och målen har därför reviderats för att stärka
jämställdhets- och barnperspektivet och bättre spegla regeringens politik.
Under varje mål har ett antal insatsområden som går i linje med de
insatser som regeringen nu genomför pekats ut.
För er som ännu inte hunnit ta del av strategin så finns den, och annat
material, att ladda ned på:
www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2016/02/skr.20151686/.
Jag ser fram emot fortsatt dialog och samarbete!
Bästa hälsningar

Gabriel Wikström
Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

