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INDIVID- OCH FAMILJ/BARN OCH UNGDOM

Handläggare: Thomas Norlander
Telefon: 08-508 01 028

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel
för förebyggande insatser i Rinkeby-Kista
stadsdelsförvaltning
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ansöker om att ansöka om 160 tkr från Länsstyrelsen för brotts- och
drogförebyggande arbete.

Olle Johnselius
Stadsdelsdirektör

Ulrika Axelsson
Avdelningschef

Sammanfattning
Stadsdelsnämnden i Rinkeby-Kista ansöker om stöd för det brotts- och drogförebyggande
arbetet under 2007. Kostnaderna avser förebyggande insatser inom det sociala området.

Box 7049 164 07 Kista.
thomas.norlander@kista.stockholm.se
Besöksadress Fridtjof Nansengången 2

www.stockholm.se
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Ärendets beredning
Ärendet har utarbetats av verksamhetschefen för det brotts- och drogförebyggande arbetet
inom avdelningen Individ och Familj. Ärendet har behandlats i enhetens samverkansgrupp.
Bakgrund
Riksdagen har fattat beslut om nationella handlingsplaner för att förebygga alkoholskador
och mot narkotika. Länsstyrelsen har tidigare fördelat medel till kommunerna i Stockholms län för lokala alkohol- och narkotikaförebyggande insatser.
Mål
Under 2007 har förvaltningen för avsikt att intensifiera och utveckla det förebyggande
arbetet inom områdena:
1. Revidering av stadsdelens drogpolitiska handlingsprogram utifrån STANprogrammet.
2. Utveckla ett lokalt brotts- och drogförebyggande samverkansforum mellan skola,
socialtjänst och polis enligt SSP-modellen.

1. Revidering av stadsdelens handlingsprogram vad det
gäller tobaks-, alkohol- och narkotikaförebyggande insatser.
Stadsdelsnämndens förebyggande arbete riktas framför allt till barn, unga och föräldrar.
Nämnden har ett övergripande handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och narkotikaförebyggande arbete. Nuvarande program behöver revideras i vissa avseenden. Förvaltningen
anser att det är av stor vikt att arbetsplanen efterlevs och förbättras och blir ett levande
instrument. Tanken är att under 2007 revidera handlingsprogram utifrån STANprogrammet och tillsammans med andra aktörer, som t.ex. skolorna, skapa förbättringsmöjligheter för det förebyggande arbetet.
En annan insats som förvaltningen kommer att genomföra under 2007 är att

2. Erbjuda SSP – ett samarbete mellan skola, socialtjänst
och polis
För att skapa ett långsiktigt hållbart samarbete mellan skola, socialtjänst och polisen,
d.v.s. SSP ska en organisation skapas för samarbete mellan dessa tre myndigheter. Detta
ligger i linje med handlingsprogrammet ovan. Arbetsområdet är brotts- och drogförebyggande arbete. I alla delarna av stadsdelen skall det finnas lokalgrupper med skola, socialtjänst och polis längst ute på fältet. Dessa skall ha stöd av en ledningsgrupp i stadsdelen.
Verksamheten bygger på årliga gemensamma åtgärdsplaner. Samordningen och prioritering sker med hänsyn till den övergripande verksamheten inom kommunen. Åtgärdsplanerna innehåller bara aktiviteter som involverar alla tre parterna. Uppdraget är knutet till
befattningar, inte till person. Det innebär att personskiften inte blir lika kritiska för verksamheten.
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Vilket arbetssätt skall användas inom SSP
SSP arbetar med brotts- och drogförebyggande arbete utifrån sin roll och sitt kompetensområde och som är gemensamt för de tre aktörerna skola, socialtjänst och polis. De kan
t.ex. vara åtgärder mot skolk, tidig upptäckt vid ungdomars missbruk, kriminella ungdomsgäng.
De kan också vara utveckling och spridning av nya metoder, föräldrautbildning och drogförebyggande åtgärder.Förutsättningen är att samtliga aktörer är överens om åtgärderna.
De lokala SSP-grupperna arbetar främst på den universella och selektiva nivån i det
brotts- och drogförebyggande arbetet.
•

•

Universell (primär) prevention är generella åtgärder mot brott/droger. Det kan
handla om att få med barn/ungdomar i fritidsverksamhet, att erbjuda föräldrastöd
till samtliga föräldrar i en viss åldersgrupp, minska alkoholkonsumtionen, generella åtgärder mot skolk och mobbning.
Selektiv (sekundär) prevention inriktar sig på riskmiljöer, ungdomar i riskzon.
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.

Målet är att förhindra och minimera ungdomars brottslighet, droganvändning och annat
riskbeteende, genom att arbeta i de miljöer där barn och ungdomar vistas.
Hur skall arbetet gå till?
Ledorden för arbetet är samverkan – mobilisering – samordning. Utifrån en gemensam
bild av situationen i stadsdelsområdet upprättas en gemensam åtgärdsplan. 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. Alla aktörer tillför sin kunskap för att ge en så heltäckande bild som möjligt. Därefter
väljer SSP-gruppen ut ett antal områden som man vill arbeta med.
Andra lokala aktörer i bostadsområdet kan också kopplas in, t.ex. föreningar, ungdomsgårdar, fastighetsägare. Ett lokalt nätverk byggs upp kring de unga.
Utifrån de prioriterade områdena görs sedan en åtgärdsplan upp där man beskriver vilka
insatser som skall göras under året. Åtgärdsplanen förankras och godkänns i ledningsgrupperna.

Syftet med projektet är:
-

att revidera och förbättra handlingsprogrammet
att skapa ett samverkansforum mellan skola, socialtjänst och polis för att minska
asocialt beteende
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Tidsplan
Målsättningen är att igångsätta projektet under 2007.

Kostnad
Administration (lokaler, Oh-kostnader)
Planerade aktiviteter
Andra kostnader (utbildning, handledning)

80 tkr
50 tkr
30 tkr
_____

Totalt per år

160 tkr

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ansöker hos Länsstyrelsen om kostnaden ovan.
Förvaltningens egna resurser är kostnader för personal involverad i projektet, d.v.s. den
brotts- och drogförebyggande samordnaren.
Totalt per år
445 tkr

Utvärdering och uppföljning
Utvärdering av projektet och insatsen mäts främst genom resultaten från målen i projektplanen. När det gäller uppföljningen av SSP sker detta i samband med uppföljning av
åtgärdsplanerna och sammanfattas samt redovisas vid tertialrapporterna. Uppföljning
kommer att göras av samordnaren och projektledaren och ske i samtal och i intervjuer
med berörda samverkanspartners.

