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Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Ansökan om utvecklingsmedel för drogförebyggande
arbete inom Rinkeby-Kista stadsdelsför valtning
Ansökan till Länsstyrelsen

Förslag till beslut
1.

Nämnden beslutar att hos länsstyrelsen i Stockholms län ansöka om 300 tkr i
utvecklingsmedel för drogförebyggande arbete

2.

Omedelbar justering

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Susanne Tengberg
verksamhetsområdeschef

Sammanfattning
Förvaltningen föreslår att nämnden hos Länsstyrelsen ansöker om 300 tkr till
stöd för det drogförebyggande arbetet under år 2008. Medlen är avsedda att
användas för utveckling av en lokal drogförebyggande samverkansstruktur
mellan skola, socialtjänst, fritid och polis, ”Ungdomsprevention i RinkebyKista”, samt för framtagande av ett handlingsprogram för Ungdomsprevention
i Rinkeby-Kista utifrån det s.k. STAN-programmet.
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Bakgrund

Riksdagen har fattat beslut om nationella handlingsplaner mot narkotika och
för att förebygga alkoholskador. Länsstyrelsen har tidigare fördelat medel till
kommunerna i Stockholms län för lokala alkohol- och narkotikaförebyggande
insatser. Under år 2008 har förvaltningen för avsikt att utveckla följande.
1. En lokal drogförebyggande samverkansstruktur mellan skola, socialtjänst, fritid och polis; ”Ungdomsprevention i Rinkeby-Kista.
2. Framtagande av Handlingsprogram för Ungdomsprevention i RinkebyKista utifrån STAN-programmet
1. En lokalt drogförebyggande samverkansstruktur mellan skola, socialtjänst, fritid och polis; ”Ungdomsprevention i Rinkeby-Kista”.
För att skapa ett långsiktigt hållbart samarbete mellan skola, socialtjänst, fritid
och polisen i det drogförebyggande arbetet inom stadsdelsområdet, avser förvaltningen skapa en tydlig struktur för samverkan mellan dessa tre myndigheter. Berörda verksamhetsområdena inom förvaltningen har påbörjat ett arbete
med detta syfte och söker nu fördjupad kontakt med skolorna och polisen i
området. Med detta som utgångspunkt har förvaltningen upprättat ett förslag
till organisationsstruktur för Ungdomsprevention i Rinkeby-Kista.
Förvaltningen föreslår att det drogpreventiva arbetet börjar med år 6-9 skolor,
men är samtidigt medveten om att elever i år 3-5 också är en oerhört viktig
målgrupp i det drogförebyggande arbetet. Till grund för arbetet ska ligga Ung
och Trygg på Järva, Samarbete mellan skola, socialtjänst, fritid och polis samt
stadsdelarnas egna ”gamla” samarbetsformer (Samkraft, Kontaktgrupper, Kistas f.d. BRÅ, BUS, o.s.v.). Ungdomsprevention i Rinkeby-Kista ska bestå av
en styrgrupp, en förebyggande arbetsgrupp (FA-gruppen) och fyra områdesgrupper. Tanken är att styrgruppen fastställer inriktning och vision och ger
uppdrag till arbetsgruppen (FA-gruppen), vilken verkställer uppdrag genom
områdesgrupperna. FA-gruppen kommer att ta fram förslag till konkret samarbete, göra kartläggningar, arbeta fram ett förslag på handlingsplan för ungdomsprevention, rapportera om allt som görs till Styrgruppen m.m. Områdesgrupperna kommer att bestå av personal som arbetar direkt med ungdomar och
har mandat från sin verksamhet att delta.
De lokala områdesgrupperna arbetar främst på den universella och selektiva
nivån i det drogförebyggande arbetet.
Universell (primär) prevention är generella åtgärder mot brott/droger.
Det kan handla om att erbjuda föräldrastöd till samtliga föräldrar i en
viss åldersgrupp, att minska alkohol- och tobakskonsumtionen, att få
med barn/ungdomar i organiserad fritidsverksamhet samt generella åtgärder mot skolk och mobbning.
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Selektiv (sekundär) prevention inriktar sig på riskmiljöer, aktiviteter
och enskilda personer. Arbetet här kan handla om att på olika sätt öka
den formella och informella sociala kontrollen, genom t.ex. narkotikaprevention, insatser som splittrar nätverk m.m.
I Ungdomspreventionen arbetar alla utifrån sina respektive uppdrag och kompetensområden. Förutsättningen är att det berör samtliga aktörer och att det
finns en samstämmighet mellan aktörerna om det praktiska arbetet. Som en
gemensam grund kommer ett handlingsprogram att tas fram. Målet är att förhindra och minimera ungdomars brottslighet, droganvändning och annat riskbeteende, genom att arbeta i de miljöer där barn och ungdomar vistas.
2. Framtagande av Handlingsprogram för Ungdomsprevention i Rinkeby-Kista utifrån STAN-programmet
- Stadsdelens förebyggande arbete riktas framför allt till barn, unga och föräldrar. Ett inte helt ovanligt förekommande problem är att stadsdelsförvaltningar
har ett övergripande handlingsprogram för tobaks-, alkohol och narkotikaförebyggande arbete, men att konkreta mål som är anpassade till verkligheten saknas.
- Ungdomsprevention i Rinkeby-Kista kommer att bygga sitt arbete på ett
gemensamt handlingsprogram med konkreta mätbara mål. Handlingsprogrammet följer stadens STAN-program och kommer att innehålla aktiviteter som
involverar alla tre parterna. Samordningen och prioritering sker med hänsyn till
den övergripande verksamheten inom kommunen.
- Den starka organisationen ger stöd till det lokala arbetet. Uppdraget är knutet
till befattningar, inte till person. Det innebär att personskiften inte blir lika kritiska för verksamheten.
Utvärdering
Indikatorer, som ligger till grund för utvärdering kommer att finnas i Handlingsprogrammet och blir mätbara utifrån resultat från, framförallt, Stockholmsenkäten.
Hur skall arbetet gå till?
Ledorden för arbetet är samverkan – mobilisering – samordning. Utifrån ett
gemensamt förhållningssätt och en gemensam bild av situationen i stadsdelen
(kartläggning) upprättas ett handlingsprogram. Förutsättning för att lyckas är
samverkan utifrån den gemensamma bilden. Den formas efter att man gjort en
inventering av problem och riskgrupper, liksom skyddsfaktorer och positiva
krafter som verkar i stadsdelen. Alla aktörer tillför sin kunskap för att ge en så
heltäckande bild som möjligt. Därefter väljer man ut ett antal områden/mål som
man ska arbeta med. Varje aktör arbetar utifrån sitt kompetensområde.
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Andra lokala aktörer i närområdet kan också kopplas in; t.ex. föreningar, ungdomsgårdar, fastighetsägare. Ett lokalt nätverk byggs upp kring de unga. Utifrån de prioriterade områden/målen görs sedan ett handlingsprogram där man
beskriver vilka insatser som skall göras under året. Handlingsprogrammet förankras och godkänns i ledningsgrupperna.
För att kunna komma igång med detta omfattande arbete planerar förvaltningen
att vid en internatkurs under två dagar diskutera fram ett gemensamt förhållningssätt, ta fram en gemensam bild av situationen/kartläggning i stadsdelen
och påbörja arbetet med att upprätta ett handlingsprogram. Utbildningsinsatser
kommer att arrangeras när behov uppstår. Uppföljning kommer att ske i samband med tertialrapporterna och efter ett år med en uppföljningskonferens.
Syftet med arbetet
-

att skapa en samarbetsorganisation mellan skola, socialtjänst, fritid och
polis för att minska destruktivt beteende

-

att ta fram ett konkret handlingsprogram för drogförebyggande arbete

Tidsplan och kostnader
Målsättningen är att sätta igång arbetet med Ungdomsprevention i RinkebyKista och ta fram en handlingsplan under år 2008.
Kostnad
Personalkostnader
Administration (lokaler, OH-kostnader)
Planerade aktiviteter
Andra kostnader (utbildning, handledning)
Totalt per år

130 tkr
20 tkr
100 tkr
50 tkr
_____
300 tkr

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning ansöker hos Länsstyrelsen om hela kostnaden.
Förvaltningens egen insats består av kostnader för den egna personal som involveras i projektet, d.v.s. i huvudsak den drogförebyggande samordnaren.
Kostnaden för denna insats kan uppskattas till totalt cirka 300 tkr per år.
Utvärdering och uppföljning
Utvärdering av arbetet mäts kontinuerligt genom resultaten från målen i handlingsprogrammet. När det gäller uppföljningen sker mätning vid tertialrapporterna. Uppföljning kommer också att göras av samordnaren och ske i samtal
och i intervjuer med berörda skolor och aktuella samverkanspartners.
___________________________

