
 SVERIGE MOT NARKOTIKA 2016 
  Gävle 

        7-8 september 



 Välkomna till Sverige mot narkotika! 
 

Sverige mot Narkotika är ett samarrangemang mellan Gävle kommun, Europeiska städer mot narko-

tika (ECAD) och Folkrörelser mot Droger. Årets konferens har ett svenskt-norskt tema. 

 

 Tisdag 6 september 

Plats:  Clarion Hotel Winn, Norra Slottsgatan 9 

 19.00-21.00  

Mingel med alkoholfri dryck och snittar. 

  

 Onsdag 7 september 

Plats:  Gavlerinken 

Bussen till Gavlerinken avgår från Clarion Hotel Winn från och med kl. 08.50.   

 08.00-10.00 Uppställning av utställningsmaterial  

  09.00 –10.00 Registrering och kaffe  

 10.00-10.30 Invigning Foajén 

Inger Källgren Sawela, Kommunstyrelsens ordförande   

Viggo Lütcherath, ordförande, Europeiska städer mot narkotika (ECAD)  

Per Bill, landshövding Gävleborgs län 

 10.30-12.00 Foajén 

Morgan Johansson, Justitie- och migrationsminister  

Lina Pastorek,  Kansliråd, Regeringskansliet Socialdepartementet 

Torbjörn Brekke, Direktör Hälso- och omsorgsdepartementet Norge 

Therese Mattsson, Generaltulldirektör på Tullverket 

 

SVERIGE MOT NARKOTIKA 

              Gävle, 7-8 september  



     
Mona-Mari Arvidsdotter, tf chef UC Öst, Nationella operativa avdelningen, Polisen 

 Linda Nilsson, Generalsekreterare  World Federation Against Drugs (WFAD) 

12.00-13.15 
Lunch på Gavlerinken 
  

13.15-14.00 

Foajén 
 

Maria Renström f.d WHO 

 Vad menar WHO med ”ett folkhälsoperspektiv för att minska världens  narkotikaproblem” 

 Hälso- och sociala problem av icke-medicinsk cannabisanvändning 

 

    SEMINARIER   7 september 
 
 

14.15—15.00   SEMINARIEBLOCK   A 

A 1 Effekter av preventiva insatser mot droger  

Charli Eriksson, Professor, Örebro Universitet  

Nils Stenström, Socialstyrelsen 
 

A 2  Fungerande primärpreventivt tjej-/ungdomsarbete  

Britt Fredenman, KSAN,  “Rosa monstret”  

Slim Lidén, SMART 
 

A 3 Polisens arbete mot narkotika i den nya organisationen  

Lennart Karlsson, poliskommissarie, Region Stockholm  

 
15.00-15.30 Kaffe 
 
15.30-16.15   SEMINARIEBLOCK   B 
B 1 “Gängkrig I Biskåpsgården”, orsaker och verkan. Narkotikabrottslighetens påver-

kan och hur vi kan möta detta från samhällets sida.  

Sven Albin, polismästare, Göteborg 
 

B 2 BIG marijuana—nu är det pengarna som styr 

Pelle Olsson, författare, sjuksköterska  
 

B 3 Norsk narkotikapolitik 

Torbjörn Brekke, Direktör Norska Hälso– och Omsorgsdepartementet 

Mina Gerhardsen, generalsekreterare Rusfeltets Samarbeidsorgan (Actis), Norge  
 
 
 
 

16.30-17.15   SEMINARIEBLOCK   C 
C 1 Positiva och negativa erfarenheter av den norska narkotikapolicyn under senare 

år.“Bry dig kampanjen”. Hur man genom lokal lag organiserar det preventiva arbetet  

Lars Holmen, generalsekreterare Norsk narkotikapolisföreningen (NNPF)  



C 2 Dopning — ett samhällsproblem 
Charlotta Rehnman-Wigstad, Socialstyrelsen 
 

C 3 Vad sager vetenskapen om utdelning av sprutor till narkomaner?  

Nils Stenström, Socialstyrelsen 

Sprutor i Göteborg i samverkan med sjukvård och socialtjänst  

Johan Fält, regionråd Västra Götaland  
 

Bussen till Clarion Winn Hotel avgår från Gavlerinken kl. 17.20.   

        

19.00-  Festmåltid med underhållning  

Plats:  Stora Gasklockan 

Bussen till Gasklockan avgår från Clarion Hotel Winn från och med kl.  18.40. 

Bussen till Clarion Winn Hotel avgår från Gasklockorna från och med kl. 21.30.   

 

Onsdag 7 september 

Plats:  Gavlerinken 

Bussen till Gavlerinken avgår från Clarion Hotel Winn kl. 08.05.   

 09.00-10.00 Foajén 

 Effective Community Based Prevention: the Coalition Model 

 Sue Thau, Public Policy Consultant, Community Anti-Drug Coalitions of America (CADCA), USA 

 10.00-10.15  

 Årets ECAD Pris 

 

 10.15-10.45  

 Fika 

  

Foto: @www.gasklockornagavle.se  Gasklockornas industri-
område är ett  
nyskapande kulturom-
råde på Brynäs i Gävle.  
 
Här ges teaterföreställ-
ningar, konserter, mäs-
sor mm. 
 
Läs mer på 
www.gasklockorna-
gavle.se 



    

SEMINARIER   8 september 
 
 

10.45—11.30   SEMINARIEBLOCK   D 

D 1 Narkotikarelaterad död  

Anna Fugelstad, psykolog, TOXREG 
 

D 2  Tillsammans mot nätdroger, ett samarbete med utlämningsställen av postpaket   

Ulrika Viklund, Länsstyrelsen Västernorrland  

Anna Karlsson, ANDT samordnare 

Robert Janeheim, Polisen 

Sara Winberg, Tullen 
 

D 3  “Typ alla sa… fucking safe”  

Filmprojekt— förebyggande arbete för ungdomar och föräldrar av ungdomar  

Elisabeth Thulin, chef Rådgivningsbyrån Ystad  

Caroline Ekstrand, projektansvarig Småkommuner mot droger: Ystad, Staffanstorp, Simrishamn  

  

11.45—12.30   SEMINARIEBLOCK   E 

E 1 Hur förebygger vi narkotikamissbruk hos ensamkommande?  

Abdulahi Cadaani, Svenskar och invandrade mot narkotika, SIMON  
 

E 2 Medikalisering av missbruksvården  

Gunnar Ågren, f.d. generaldirektör Folkhälsoinstitutet  
 

E 3 Visst kan man sluta knarka!  

Behandlingshem Hatten, Stockholm 

Behandlingshem Jegersberg, Kristiansand, Norge  
 

12.45-13.45 Folkrörelsernas arbete och Avslutning i Foajén  
 

13.45 Lättare lunch (man kan ta med sig) 
 

14.00 ECAD-Sverige årsmöte 
 

Bussen till Clarion Winn Hotel avgår från Gavlerinken kl. 14.00.   

 

 
 
 
 
    
  
 
 

 
 
 

   
                 Foto: @ Anders Ebefeldt 



 

Citadellet,  Foto: @ fotograf Rebecka Hinn  

Program öppna scenen  
 

Onsdag 7 september 13.00-16.00 
 

Plats:  Gavlerinken 

Dessa föreläsningar är öppna för allmänheten och andra intresserade som inte är med 
i konferensen är välkomna. Föreläsningarna är gratis. 

 

 

13.00-13.25  

”Maskrosbarn” är en av Sveriges största organisationer för ungdomar som växer upp 
med missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar. 
www.maskrosbarn.org 
 
13.30-13.55  
Lena Larsson, Anhöriga mot droger (AMD) 
”Att vara anhörig till en missbrukare” 
 
14.00-14.25  
Caroline Ekstrand, Projektansvarig små kommuner mot droger Ystad, Staffanstorp 
och Simrishamn 
Elisabeth Thulin, Chef Rådgivningsbyrån Ystad. 
”Typ alla sa……fucking safe” Filmprojekt förebyggande arbete för ungdomar och 
föräldrar av ungdomar. 
 
14.30-14.55  
Sue Thau, Public Policy Consultant Community Anti Drug Coalitions of America 
(CADCA), USA 
Effective Community Based Prevention: The Coalition Model (på engelska) 
 
15.00-15.25  
Tommy Moberg, Forskare och dopningsexpert, Göteborg 
Dopningens utbredning utanför idrotten. Hur kan man organisera det lokala arbetet 
mot dopning? 
 
15.30-15.55  
Staffan Hübinette, Lärare, författare  
”Vägar till en narkotikafri skola” 



 
AMD/Anhöriga mot droger är en organisation som ger vägledning till anhöriga när någon i deras närhet 
börjat missbruka droger.  
 
Blåbandsförbundet är en ideell organisation som arbetar för ett bättre samhälle och för en alkohol- och 
drogfri livsstil. De vill skapa attraktiva alkoholfria alternativ genom de aktiviteter och den verksamhet som 
bedrivs.  
 
ECAD är Europas ledande nätverksorganisation för städer i arbetet mot narkotika, med visionen om ett 
narkotikafritt samhälle. ECAD har idag 250 medlemskommuner i 27 länder i Europa.  
 
FMN/Föräldraföreningen mot droger är en ideell förening och nätverksorganisation, vars verksamhet i 
första hand riktar sig till anhöriga – föräldrar, syskon och kamrater. 
 
Hassela Solidaritet arbetar förebyggande och främjande för att motverka ungt utanförskap. Metoderna de 
använder bygger på engagemang, relationsbyggande, solidaritet och vuxenförebilder. 
 
IOGT-NTO är en nykterhetsorganisation vars vision är ett samhälle, en värld där alkohol och droger inte 
hindrar människor från att leva ett fritt och rikt liv. 
 
KRIS/Kriminellas revansch i samhället är en ideell förening där före detta kriminella och missbrukare hjälp-
er varandra tillbaka in i samhället. De har fyra honnörsord som alla medlemmar ska följa: Hederlighet, Drog-
frihet, Kamratskap och Solidaritet. 
 
Unga Kris syftet är att genom information, rådgivning och opinionsbildande arbete, riktat till ungdomar 
mellan 13 och 25 år, verka för hederlighet, nykterhet och ett drogfritt samhälle. 
 
KSAN/Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol - och narkotikafrågor är de svenska 
kvinnoorganisationernas samarbetsorgan för frågor som berör alkohol, narkotika och 
beroendeframkallande läkemedel.  
 
LP-verksamheten bedriver beroendevård på kristen grund, förebygger och avhjälper drog - och 
alkoholmissbruk genom fältarbete, ungdomsverksamhet, lokala kontaktcentrum och behan-
dlingshem. 
 
MHF-Ungdom/Motorförarnas helnykterhetsförbund är den enda trafiksäkerhetsorganisationen för 
ungdomar. MHF arbetar för en ökad trafiksäkerhet och trafiknykterhet.  
 
NBV/Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet bedriver folkbildningsverksamhet över hela Sveri-
ge. De lägger särskild vikt vid frågor som handlar om alkohol och andra droger, folkhälsa och inte-
gration. 
 
RNS/Riksförbundet narkotikafritt samhälle är en ideell organisation som arbetar med opinionsbild-
ning och politisk påverkan för en restriktiv narkotikapolitik.  
 
SIMON/Svenskar och invandrade mot narkotika vill vara en resurs i kampen mot droger och funge-
ra som en bro mellan invandrade, flyktingar och det svenska samhället. De stöder en restriktiv 
narkotika- och alkoholpolitik och menar att drogerna utgör ett hot mot demokratin och mot en 
sund uppväxtmiljö för barn och ungdomar. 
 
SLAN/Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor är en sammanslutning av organisatio- 
ner som vill verka för en solidarisk och restriktiv alkoholpolitik samt för ett narkotikafritt samhälle.  
 
SMART fokuserar på tidigt drogförebyggande arbete med hjälp av positiv förstärkning och individu-
ella tidsbestämda kontrakt med ungdomar, med stöd av deras föräldrar. Konceptet bygger på fri -
villighet och att medvetet välja bort skadligt beteende där fokusen ligger på tobak och tidiga alko-
holdebuter. 
 
SNPF/Svenska narkotikapolisföreningen arbetar med att främja utbildning och forskning inom 
narkotikabekämpning till nytta för rättsväsendets verksamhet.  
 
Sällskapen Länkarnas Riksförbund hjälper människor som har problem med alkohol, narkotika eller 
andra former av kemiskt missbruk.  
 
UNF/Ungdomens nykterhetsförbund arbetar för en helnykter livsstil. Deras vision är en demo-
kratisk och solidarisk värld fri från droger.  

 

    SVERIGE MOT NARKOTIKA 
 Gävle,   7-8 september 

A R R A N G Ö R E R  



Gävle kommun 
80184 Gävle 
www.gavle.se 


