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INLEDNING
Bakgrund – STAN-programmet
Stadens tidigare alkohol- och drogförebyggande strategi från 1995 (reviderad 1998) har
omarbetats och förändrats till ett program, som omfattar områdena tobak, alkohol och
narkotika. Programmet benämns STAN – programmet - Stockholm Tobak-, Alkoholoch Narkotikapolitiska program.
Definition av droger
Med droger avses här samtliga tobaksprodukter, alkohol, narkotika, lättflyktiga lösningar samt
läkemedel som används i berusningssyfte. Hit hör även prestationshöjande preparat.
Omvärldsfaktorer
Förutsättningarna för att bedriva ett drogförebyggande arbete har förändrats. Sveriges
alkohol- och narkotikapolitiska styrinstrument har begränsats i och med medlemskapet i den
europeiska unionen (EU) vilket har lett till en anpassning till andra länders lagstiftning och
intressen.
De ändrade reglerna för privat införsel av alkohol och därmed utökad gränshandel är exempel
på hur den svenska alkoholpolitiken påverkats av omvärlden. De så kallade prisinstrumenten
är inte heller användbara i samma utsträckning som tidigare och kommer vid en skattesänkning att vara helt borta. De styrinstrument som då kvarstår är monopol och åldersgränser.
Vad beträffar narkotika har tillgängligheten av olika preparat ökat liksom den experimentella
användningen av droger. Ungdomars och vuxnas exponering och utsatthet för olika droger har
höjts bland annat som en konsekvens av en ökad globalisering samt tillgänglighet till Internet.
Inriktning – helhetssyn
Syftet med STAN - programmet är att detta ska bidra till att utveckla Stockholms stad till att
bli en bra miljö att leva och verka i.
STAN – programmet utgör ett övergripande ramverk för ett gemensamt utvecklingsarbete och
visar de principer, mål och prioriteringar som gäller i staden som helhet inom områdena
tobak, alkohol och narkotika. Programmet vänder sig till stadens alla nämnder och bolag.
Drogförebyggande arbete utgör ett viktigt inslag i ett generellt folkhälsoarbete som ytterst
syftar till att ge barn och ungdomar en god uppväxtmiljö.
Utgångspunkt
STAN – programmet har sin etiska utgångspunkt i socialtjänstlagen, FN:s barnkonvention,
nationella mål samt gällande lagstiftning. Programmets inriktning bygger på aktuell forskning
om vad som är verksamt.
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Struktur
STAN – programmet har tre huvudavsnitt; Förebyggande insatser, Tidiga insatser samt Vård
och behandling. Programmet beskriver gällande nationella mål samt stadens inriktningsmål
och delmål.
Förebyggande insatser är uppdelat i två avsnitt som tar upp frågan om begränsning av
tillgänglighet respektive begränsning av efterfrågan. Avsnittet som behandlar Stockholm i ett
helhetsperspektiv behandlar uppföljningen av programmet samt hur detta ska integreras i
stadens övriga lednings- och styrsystem.
Definition av begrepp
Med begreppen förebyggande insatser, tidiga insatser samt vård- och behandlingsinsatser
avses här följande:
- Förebyggande insatser avser här alla insatser som kan vidtas innan ett riskbeteende eller en
skada har uppstått. Enligt stadens definition omfattar ”förebyggande arbete” åtgärder på såväl
befolknings- som grupp- och individnivå.
- Tidiga insatser avser här alla insatser som vidtas när en skada har uppstått. Detta för att inte
riskbeteendet eller skadan ska förvärras ytterligare. Detta kallas ibland sekundär prevention.
- Vård- och behandlingsinsatser avser insatser när ett manifesterat problem eller
skada har uppstått på individuell nivå.
Övergripande mål
• Barns och ungdomars uppväxt i Stockholm ska vara fri från tobak, alkohol och narkotika.
• Ett narkotikafritt Stockholm.
• Stockholms invånare ska ha återhållsamma alkoholvanor.
• Stockholms invånare som missbrukar alkohol eller andra droger ska erbjudas hjälp att
komma till rätta med sitt missbruk.
Delmål
• Debutåldern för alkoholberusning ska skjutas upp.
• Andelen barn och ungdomar som använder tobak ska minska.
• Andelen barn och ungdomar som någon gång använt narkotika ska minska.
• Berusningsdrickandet bland både vuxna och unga ska minska.
• Nyrekrytering till missbruk ska minska.
• Fler missbrukare ska förmås att upphöra med sitt missbruk.
• Alkoholens och narkotikans medicinska och sociala skadeverkningar ska minska.
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KUNGSHOLMENS TOBAK, ALKOHOL- OCH
NARKOTIKAPOLITISKA HANDLINGSPROGRAM
INLEDNING
Med anledning av att Kommunfullmäktige i Stockholms stad har beslutat anta ett nytt
drogpolitiskt handlingsprogram, STAN – programmet har Kungsholmens stadsdelsnämnd
anledning att se över och revidera gällande drogpreventiva handlingsplan för ungdomar på
Kungsholmen.
Stadsdelen har valt att i sitt handlingsprogram utgå från STAN-programmets inriktnings- och
delmål. Utifrån dessa har vi skapat egna mål som är anpassade till Kungsholmens stadsdel.
En del av dessa mål finns omformulerade som åtaganden. Andra mål ska stadsdelens olika
verksamheter formulera inför nästa verksamhetsplan 2006.
Bakgrund
Det drogförebyggande handlingsprogram för Kungsholmen som upprättades 1999 begränsar
sig till att gälla endast ungdomar. Utifrån de intentioner som kommit från Stockholms stad
genom STAN -programmet kommer Kungsholmens stadsdel att utveckla sitt
handlingsprogram så att det gäller alla åldersgrupper, inklusive vuxna.
Arbetet med att ta fram en ny handlingsplan började i februari 2005. Preventionssamordnaren
har varit ansvarig för insamlandet av synpunkter från olika aktuella verksamhetsområden
inom stadsdelsförvaltningen.
Inriktning – helhetssyn
Syftet med Kungsholmens tobak, alkohol- och narkotikapolitiska program är att detta ska
bidra till att utveckla och bevara Kungsholmen som en god miljö att leva och verka i.
Det drogförebyggande arbetet utgör ett viktigt inslag i ett generellt folkhälsoarbete som ytterst
syftar till att ge barn och ungdomar en god uppväxtmiljö.
Uppföljning
Det lokala handlingsprogrammet ska följas upp en gång per år inom ramen för stadens
integrerade system för ledning och styrning (ILS).
Ett fortlöpande utvecklingsarbete inom områdena förebyggande insatser, tidiga insatser samt
vård och behandling ska bedrivas.
Forskning och utveckling i Kungsholmen stadsdel
Kungsholmen stadsdelsnämnd tar ansvar för att det bedrivs ett fortlöpande utvecklingsarbete
och för att personalen ska ha erforderlig kompetens. Kungsholmen stadsdelsnämnds
preventionssamordnare är kontaktperson till Precens och får därigenom fortlöpande
information om den forskning som bedrivs inom det folkhälsopreventiva området.
Vad gäller vård och behandling har Kungsholmen stadsdelsnämnds avdelning för individ- och
familjeomsorg tillgång till den forskning som stadens FoU-enhet bedriver.
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FÖREBYGGANDE INSATSER
Begränsning av tillgänglighet
Samarbete
• Kungsholmens stadsdelsförvaltning ska samverka med polisen för att bekämpa all illegal
försäljning av tobak, alkohol och narkotika.
Den lokala ordningsstadgan
• Kungsholmen ska ha en restriktiv hållning vid beslut enligt den lokala ordningsstadgan
om rätten att dricka alkoholdrycker när rätten kan utgöra en alkoholpolitisk olägenhet.
Kommentar: Under 2004 har Kungsholmen stadsdel beslutat föreslå ett antal åtgärder om
alkoholförbud, som om dessa beslutas resulterar i att-satserna nedan.
Detta mål ska uppnås om förslaget antas genom att:
- ett ständigt alkoholförbud gäller på alla skolgårdar, parklekar, lek- och idrottsplatser,
Kungsholms torg, S:t Göransparken samt Serafimerstranden
- alkoholförbud gäller nattetid mellan kl. 22.00-07.00 i Rålambshovsparken,
Smedsuddsbadet, Kronobergsparken samt Kristinebergsparken
Ansvar för remissförfarande vad gäller serveringstillstånd
• Kungsholmen ska i utredning om lämplighet av etablering ta hänsyn till de positiva
värden som restaurangen erbjuder samtidigt som det sociala skyddsintresset ska
tillvaratas.
Kommentar: I april 2005 fanns inom Kungsholmen 127 serveringstillstånd varav 14
restauranger har öppet till 03.00 på fredags- och lördagskvällar. Stadsdelen har inget
utskänkningsställe öppet till 05.00.
Detta mål ska uppnås genom att:
- ett socialt ansvar ska utmärka ställningstagandet vad gäller serveringstillstånd
- utredningen i samband med remissförfarandet ska ta sin utgångspunkt i huruvida sociala
och alkoholpolitiska olägenheter föreligger
Insatser mot langning
• Kungsholmen ska bedriva informations- och upplysningsarbete mot langning.
Kommentar: Huvudansvaret för att bekämpa illegal försäljning av tobak, alkohol och
narkotika ligger hos polisen.
Detta mål ska uppnås genom att:
- Preventionssamordnaren utifrån sitt ansvarsområde ska stödja detta arbete på olika sätt:
- organisera kampanjarbete mot langning
- ombesörja att föräldrar vid olika tillfällen får information om områdessituationen vad
gäller tillgång till tobak, alkohol och narkotika
- ombesörja att föräldrar informeras om vad de kan göra för att påverka brott mot
tobakslagen/alkohollagen – till exempel genom att vara uppmärksamma och
rapportera till preventionssamordnaren samt anmäla till polisen om man ser en illegal
försäljning av tobak eller alkohol
- aktivt stödja föräldrarna när det gäller föräldravandringar
- vid behov samarbeta med polisen
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Tillsyn av folkölsförsäljning
• Kungsholmen ska ha en hög ambitionsnivå vid tillsyn över försäljningsställe av folköl
Kommentar: I april 2005 fanns 35 livsmedelsbutiker på Kungsholmen som säljer folköl.
Detta mål ska uppnås genom att:
- preventionssamordnaren ska utöva regelbunden tillsyn av folkölsförsäljning i
livsmedelsbutiker och på serveringsställen (utan serveringstillstånd) samt vid behov vidta
nödvändiga åtgärder
- preventionssamordnaren ska årligen tillse att näringsidkarna erhåller information från
stadsdelen om rådande lagstiftning vad gäller folkölsförsäljning samt erbjuda rådgivning
och utbildning
- preventionssamordnaren ska i samverkan med fältassistenterna genomföra inköpsstudier
med 18-åriga ungdomar minst en gång per år
Tillsyn av tobaksförsäljning
• Kungsholmen ska ha en hög ambitionsnivå vid tillsyn av tobaksförsäljning
Kommentar: I april 2005 fanns 102 butiker på Kungsholmen som säljer tobak förutom de
restauranger som säljer cigaretter eller snus.
Detta mål ska uppnås genom att:
- preventionssamordnaren ska i samverkan med fältassistenterna utöva regelbunden tillsyn
av tobaksförsäljningen hos samtliga näringsidkare som säljer tobak utom hos dem som
innehar serveringstillstånd och vid behov vidta nödvändiga åtgärder
- preventionssamordnaren ska i samverkan med fältassistenterna årligen tillse att
näringsidkarna erhåller information från stadsdelen om rådande lagstiftning vad gäller
tobaksförsäljning samt erbjuda rådgivning
- preventionssamordnaren ska i samverkan med fältassistenterna genomföra inköpsstudier
med 18-åriga ungdomar minst en gång per år

Begränsning av efterfrågan
Barn och ungdomar
• Kungsholmen ska bedriva ett aktivt drogförebyggande arbete med inriktning att skapa
trygga uppväxtvillkor för barn och ungdom
Kommentar: Grundläggande inom stadsdelen finns en målsättning att främja hälsa och
förebygga ohälsa hos barn och ungdom.
Detta mål ska uppnås genom att:
- ett tätt samarbete etableras mellan förskola/skola, fritidsverksamheten samt socialtjänsten
för att tidigt upptäcka barn och ungdomar i riskzonen
- skolan ska bedriva samtalsbaserad undervisning om alkohol och andra droger
- fritidsverksamheten i samverkan med preventionssamordnaren ska arrangera roliga,
trygga, spännande och återkommande drogfria aktiviteter för ungdomar till exempel dans
för år 9 i Blå Hallen
- stadsmiljögruppen ska tillse att Kungsholmen blir trygg för alla medborgare, särskilt för
barn och ungdomar
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•

Kungsholmen ska prioritera att på olika sätt involvera föräldrar i det förebyggande
arbetet

Detta mål ska uppnås genom att:
- preventionssamordnaren i samverkan med fältassistenterna ska erbjuda föräldrar stöd i
form av;
- föräldrainformationsträffar i samarbete med skola
- samarbete med stadsdelens föräldraföreningar
- aktivt samarbeta och stödja föräldravandringar på fredagar samt ungdomshelger
•

Kungsholmens kommunala grundskolor ska ha en arbetsplan för tobaks- alkohol och
narkotikaförebyggande arbete

Detta mål ska uppnås genom att:
- rektor på respektive skola ansvarar för att en handlingsplan för tobak-, alkohol- och
narkotikaförebyggande arbete upprättas
- rektor på respektive skola ska vara informerad om preventionsforskningens fyra centrala
områden i Folkhälsoinstitutets skrift Förebyggandets konst för att utveckla det
förebyggande arbetet inom skolan
•

Kungsholmens alla kommunala barn- och ungdomsverksamheter ska vara tobaks och
alkoholfria

Detta mål ska uppnås genom att:
- rektor/föreståndare i respektive verksamhet ansvarar för att alla aktiviteter inom
verksamheten ska vara tobaks- och alkoholfria
•

Kungsholmen ska erbjuda alla barn och ungdomar ett rikt, stimulerande, nyktert och
tryggt fritidsutbud i närområdet
Kommentar: Inom stadsdelen finns tre parklekar - Kronobergs- och Rålambshovsparkens
parklekar samt den föreningsdrivna Vängåvan på Stora Essingen. Dessutom finns två
fritidsgårdar - Häfta i Eiraskolan och Vängåvan. I Rålambshovs- och Stadshagsskolan finns
uppehållsrum med fritidsassistenter. Alla elever i år 4 - 6 erbjuds att delta i fritidsklubbar.
Många av Kungsholmens ungdomar deltar i fritidsaktiviteter på privat- eller föreningsbasis.
Detta mål ska uppnås genom att:
- fritidsverksamheten ska;
- erbjuda alla ungdomar att ta del av fritidsutbudet som erbjuds av stadsdelens
fritidsgårdar och parklekar
- ha ambitionen att valfrihet och ett brett utbud av aktiviteter ska utgöra grunden i
verksamheten
- ansvara för att alla aktiviteter inom fritiden ska vara tobaks- alkohol och narkotikafria
- tillse att alla vuxna som arbetar inom verksamheterna ska ha relevant utbildning och
utgöra goda förebilder för ungdomarna i alla avseenden

TIDIGA INSATSER
Barn och Ungdomar
• Kungsholmen ska arbeta för att få till stånd samverkan mellan aktörer, i syfte att bygga
upp ett fungerande lokalt skyddsnät
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Detta mål ska uppnås genom att:
- stadsdelens interna forum regelbundet träffas. Det interna forumet består av
representanter från Barn och Ungdom och Individ och Familjeomsorgen.
Preventionssamordnaren deltar i det interna forumet vid fyra tillfällen per år.
- preventionssamordnaren ska förse skolorna med aktuell forskning gällande förebyggande
arbete, samverkan, tobak, alkohol, narkotika, drogvaneundersökningen samt risk- och
skyddsfaktorer.
- det brottsförebyggande rådet på Kungsholmen har regelbundna möten. Rådet består av
representanter från Kungsholmens stadsdelsförvaltning, Kungsholmens närpolis, Övre
Kungsholmens företagarförening, Fastighetsägare, Connex samt
Familjebostäder/Västermalmsgallerian, och som vid behov bjuder in andra aktörer.
- rektor på respektive år 6-9 skola ansvarar för att kontaktgrupper finns på alla
högstadieskolor där representanter från skola, familjeenheten, fritidsverksamheten, polis,
Resurscentrum och Svenska kyrkan ingår. Kontaktgrupperna ska utveckla goda
samarbetsformer för upptäckt och diskussion av problem och risker i området, vilka kan
bli föremål för gemensamma insatser.
- det drogförebyggande nätverket har regelbundna möten. Nätverket består av
representanter från Svenska kyrkan, grundskolorna, gymnasieskolorna, fältassistenterna,
Maria Ungdom, Ungdomsmottagningen, polisen m.fl.
•

Kungsholmen ska tillhandahålla en ungdomsmottagning

Detta mål ska uppnås genom att:
- Kungsholmens, Norrmalms och Östermalms stadsdelsförvaltningar tillsammans med
landstinget driver ungdomsmottagningen på Norrtullsgatan 10.
- RFSU ansvarar för en ungdomsmottagning belägen på Drottningholmsvägen 39A.
•

Kungsholmen ska erbjuda riktade insatser för barn till föräldrar med missbruksproblem
eller psykiskt funktionshinder
Kommentar: Familjeenheten driver tillsammans med innerstadsstadsdelarna ett
familjevåldsprojekt. I projektet har barn som bevittnat våld uppmärksammats. I ca 60 % där
misstanke om familjevåldsbrott finns förekommer alkohol.
Detta mål ska uppnås genom att:
- barn och ungdomar i familjevåldsprojektet ska erbjudas individuella krissamtal
- barn till föräldrar med missbruksproblem eller psykiskt funktionshinder kan erbjudas
individuella samtal hos familjebehandlare
- familjeenheten ska vid behov köpa in platser i olika barngruppverksamheter. En
genomgång med innerstadsstadsdelarna pågår för att samordna anpassade gruppverksamheter för barn.
- familjeenheten ska vid behov erbjuda barn och ungdomar andra insatser som t.ex.
kontaktfamilj/kontaktperson, stödsamtal hos socialsekreterare
- familjeenheten ska vid behov begära utredning av barn och ungdom av BUP
.
• Kungsholmen ska tillse att alla Barn- och Ungdomsverksamheter har beredskap för att
tidigt upptäcka barn och ungdomar i riskzon samt ha rutiner när problem uppstår.
Detta mål ska uppnås genom att:

9

-

Barn- och Ungdomsverksamheterna ska göra en anmälan till Familjeenheten när man
känner oro för att ett barn kan behöva skydd och/eller stöd. Familjeenhetens
anmälningsblankett ska användas.

•

Kungsholmen ska bedriva ett uppsökande arbete i miljöer där ungdomar samlas

Detta mål ska uppnås genom att:
- Kungsholmens fältassistenter och fritidssamordnare ska arbeta uppsökande och
förebyggande bland ungdomar inom stadsdelen
- erbjuda verksamheter på träffpunkterna i stadsdelen
- regelbundet besöka Kungsholmens år 6-9 skolor
- finnas i ungdomslokaler, idrottshallar och andra mötesplaster för ungdomar
- vara ute i staden under ungdomshelger, skolavslutningar och innan skolstart
•

Kungsholmen ska i samarbete med bland annat landstinget, utveckla metoder för att
tidigt stödja barn och ungdomar som är i behov av särskilt stöd samt deras familjer.

Detta mål ska uppnås genom att:
- arbeta efter den lokala BUS- överenskommelsen (Barn Ungdom Samverkan) som finns
upprättad mellan landstingets beställare vård och Kungsholmens stadsdelsförvaltning.
Där framgår ansvarsfördelningen för de barn som behöver särskilt stöd. Den
grundläggande utgångspunkten är att de i första hand ska få insatser från basnivån i
vardagsmiljön genom t ex förskola, skola. Först när dessa resurser inte är tillräckliga ska
mer specialiserad verksamhet träda in.
- stadsdelens Resurscentrum ska samverka med centrala stadens basteam, BUP,
Habiliteringscenter Norrtull och Autismcenter Nord
- inom stadsdelens Resurscentrum finns resurser för handledning, konsultation och
förstärkningsinsatser för barn i behov av särskilt stöd
- familjeenheten och Resurscentrum anordnar ett föräldraträningsprogram KOMET som
vänder sig till föräldrar med bråkiga och trotsiga barn i åldern 3 - 10 år
- familjeenheten bedriver lägenhetsutredning av barn- och ungdomsärenden. Vid
intensivutredning i lägenhet uppmärksammas ofta missbruksproblem som tidigare kunnat
döljas.
.
Vuxna
• Individ- och Familjeomsorgen ska erbjuda rådgivning riktad till unga vuxna med en
högriskkonsumtion av alkohol eller med ett sporadiskt missbruk av narkotika.
Detta mål ska uppnås genom att:
- Individ- och Familjeomsorgen ska vid upptäckt av högriskkonsumtion av alkohol eller
sporadiskt narkotikamissbruk hos unga vuxna erbjuda individen samtal samt vid behov
hjälpa individen till mer kvalificerad hjälp
- familjeenhetens ungdomsgrupp ska erbjuda ungdomar 18-20 år hjälp vid Maria Ungdom
eller annan kvalificerad hjälp
- ungdomsmottagningen ska erbjuda rådgivning om drogrelaterade problem till unga vuxna
•

Kungsholmen ska uppmärksamma personer med begynnande missbruksproblem, t.ex.
genom att i samverkan med andra berörda myndigheter utveckla arbetet med personer
som gripits för misstänkt rattonykterhet.
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Detta mål ska uppnås genom att:
- alla som har blivit omhändertagna enligt lagen om berusade eller för rattonykterhet och är
under 30 år får ett personligt brev med kallelse till möte, dessutom till alla oavsett ålder
som använder narkotika
- alla som har blivit omhändertagna enligt lagen om berusade eller för rattonykterhet och är
över 30 år får ett standardbrev med information om vart man kan vända sig om man
behöver hjälp med sitt eventuella missbruk
- vuxenenheten deltar i SMADIT (samverkan mot alkohol och droger i trafik). Syftet är att
skapa snabba rutiner så att alkohol- och drogpåverkade förare ska erbjudas samtal om
möjligheten att bearbeta alkohol- och/eller drogproblem inom 24 timmar.
- vuxenenheten ska kontrollera vilka av dem som gripits för ovanstående brott som är
vårdnadshavare eller har umgängesrätt till minderåriga barn och anmäla detta till
respektive stadsdels familjeenheter
- vid anmälan inleder familjeenheten utredning för alla ungdomar där det finns misstanke
om missbruk
•

Kungsholmen ska erbjuda olika former av stödinsatser till gravida kvinnor med ett
riskbeteende i form av hög alkoholkonsumtion eller sporadiskt användande av narkotika.

Detta mål ska uppnås genom att:
- vuxenenheten ska utarbeta en policy vad gäller kontakten med Familjesociala
mottagningen inom landstinget
- vuxenenheten ska vid upptäckt av graviditet hos riskbrukande kvinna remittera henne till
Familjesociala mottagningen samt upprätta ett aktivt samarbete med mottagningen
- Familjeenheten ska ha samarbete med barnomsorgen och barnhälsovården, för att tidigt
upptäcka riskbeteende hos föräldrar och snabbt sätta in stödinsatser

VÅRD OCH BEHANDLING
Grupper med särskilda behov
• Kungsholmen ska inom sina respektive ansvarsområden samverka med andra
myndigheter, organisationer och vårdgivare i syfte att erbjuda missbrukare bästa möjliga
vård.
Detta mål ska uppnås genom att:
- vuxenenheten ska samverka med psykiatrin, Beroendecentrum, vårdgivare och
frivilligorganisationer och vid behov med Maria Ungdom
•

Lokala missbruksmottagningar i samverkan mellan Kungsholmen stadsdelsförvaltning
och beroendevården ska finnas.

Detta mål ska uppnås genom att:
- vuxenenheten och Kungsholmsmottagningen, (landstingets beroendecenter) samarbetar
genom regelbundna träffar
•

Kungsholmen ska utifrån en särskild ansvarsfördelning samverka med landstingets
specialiserade beroendevård och psykiatri i arbetet med missbrukare med psykiska
funktionshinder.

Detta mål ska uppnås genom att:
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-

vuxenenheten ska samplanera med psykiatrin och den specialiserade beroendevården

•

Kungsholmens arbete med de mest utslagna missbrukarna ska främst inriktas på att
motivera till långsiktiga åtgärder för att förbättra den enskildes livssituation utifrån
individuella behov och förutsättningar.

Detta mål ska uppnås genom att:
- Individ- och Familjeomsorgen ska erbjuda insatser anpassade till varje individs
förutsättningar, med tyngdpunkt på boende med psykisk och fysisk omvårdnad för de
mest utslagna
•

Kungsholmen ska beakta kvinnors specifika behov i valet av vård- och
behandlingsinsatser. Kvinnliga missbrukare med barn ska särskilt uppmärksammas.

Detta mål ska uppnås genom att:
- vuxenenheten ska ha ett kvinnoperspektiv när det gäller vård- och behandlingsinsatser
genom att ha avtal med kvinnoinstitutioner
- vuxenenhet planerar att öppna en öppenvårdsbehandling enbart för kvinnor
•

Kungsholmen ska erbjuda hjälp och stöd till anhöriga till missbrukare

Detta mål ska uppnås genom att:
- vuxenenheten ska hänvisa vuxna anhöriga till Maria beroendecenter för gruppverksamhet,
alternativt till Stockholms Beroende Centers anhörigprogram
•

Socialtjänstnämndens uppsökande arbete ska utgöra ett komplement till
stadsdelsnämndernas arbete.

Detta mål ska uppnås genom att:
- vuxenenheten planerar att bygga ut alternativa boendeformer för olika grupper av hemlösa
- medel har sökts för ett rörligt team som arbetar med boendestöd för att erbjuda insatser
under kvälls- och nattetid till gruppen psykiskt funktionshindrade

KUNGSHOLMENS STADSDELSNÄMND SOM ARBETSGIVARE
• Kungsholmen ska i sitt personalpolitiska program ha en personalstödjande drogpolicy
Kommentar: Flertalet människor med alkohol- eller andra drogproblem finns kvar i arbetslivet
och endast en mindre del är helt utslagna. Det är på arbetsplatsen som den största möjligheten
finns att upptäcka om någon har problem med alkohol eller andra droger.
Detta mål ska uppnås genom att:
- samliga enheter inom Kungsholmens stadsdelsnämnd ska följa stadsdelens
missbrukspolicy
Regler:
- stadsdelsnämndens arbetsplatser ska vara alkohol- och drogfria
- alla anställda ska ha kunskap om stadsdelsnämndens missbrukspolicy
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-

-

alla anställda ska ha ett medmänskligt ansvar gentemot sina arbetskamrater med
missbruksproblem. Att skydda en kamrat genom att dölja dennes missbruk är missriktad
solidaritet och kan försena hjälp.
den närmaste chefen ansvarar alltid för att åtgärder vidtas vid misstanke om att någon
anställd har missbruksproblem
personalgruppen ska få hjälp, stöd och information om vad ett missbruk innebär

•

Kungsholmen ska företräda en måttlig alkoholkonsumtion i representationssammanhang.

-

Detta mål ska uppnås genom att:
- förvaltningen ska tillämpa regeln att i princip inte bekosta varken vin, sprit eller starköl
vid extern eller intern representation. Avvikelser från policyn beslutas av nämndens
presidium.

13

Bilaga 1

FORSKNING
Risk- och skyddsfaktorer
Preventionsforskningen visar att en rad faktorer spelar in när barn/ungdomar utvecklar ett
avvikande beteende. Dessa faktorer benämns som risk och skyddsfaktorer. Med riskfaktorer
menas något som ökar förekomsten av t ex alkohol- och drogkonsumtion och som föregår
riskbeteende i tiden. Med skyddsfaktorer avses något som minskar förekomsten av
riskbeteende. Viktigt är dock att påpeka att enstaka riskfaktor i sig saknar betydelse utan det
är först när flera faktorer samvarierar över tid som en ökad risk för framtida missbruk och
antisocialitet uppstår.
Skador uppkommer då ett riskbeteende blir tillräckligt omfattande och frekvent.
Riskbeteenden uppstår då för få skyddsfaktorer förekommer och tillräckligt många
riskfaktorer föreligger. Risk- och skyddsfaktorer samvarierar över en längre tid. Genom att
använda den kunskap som finns om hur riskbeteenden och skador hänger samman kan vi
förstå mer om hur skador kan förebyggas.
Skador kan begränsas eller helt undvikas genom skadereducerande insatser som t.ex. att det
finns vuxna på stan som kan förebygga våld. Riskbeteenden kan elimineras genom
riskreduktion som att minska tillgängligheten och efterfrågan på alkohol. Slutligen kan man
försöka påverka bestämningsfaktorerna genom t.ex. föräldraprogram som stärker
föräldraskapet.

Fokus på skyddsfaktorer
Individen
Skyddsfaktorer hos individen är t.ex. god problemlösningsförmåga, tålighet,
hög intelligens, empatisk förmåga. Dessa faktorer går, enligt vissa studier, att
träna sig till genom s.k. färdighetsträningsmetoder Enligt Bremberg har
studier visat att ungdomar med hög tilltro till den egna förmågan att säga nej
till alkohol också dricker mindre än ungdomar med låg självtillit. 1
Familjen
Familjens betydelse för barnens utveckling kan inte nog poängteras. Att växa
upp med kärleksfullt stödjande föräldrar i ett hem där det finns tydliga regler
som genererar trygghet och stabilitet är i sig en klar skyddsfaktor. Under
sådana betingelser utvecklar barnen individuella skyddsfaktorer på ett
naturligt sätt och blir också kompenserade för eventuella biologiska
riskfaktorer. Enligt amerikanska studier har man funnit klara samband mellan
föräldrars uppfostringsmetoder och de egenskaper som barn utvecklar. Barn
med föräldrar som är varmt auktoritativa och som sätter tydliga gränser och
ger en frihet som är väl avvägd till barnets ålder, visar i tidig skolålder både
självsäkerhet och ansvar . 2 Undersökningar har också visat på att föräldrars
varma och stödjande fostran medför att barnet anförtror sig och berättar
spontant om sitt liv utanför hemmet för sina föräldrar vilket resulterar i att

1
2

Bremberg i Andréasson red., (2002)
Barnrapporten, Bremberg red., (1998)
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dessa föräldrar inte behöver utöva kontroll med hjälp av negativa auktoritära
metoder. 3
Skolan

Exempel på skyddsfaktorer som kan kopplas till skolan är att det finns en tydlig struktur och
social ordning, klara förväntningar på eleverna, pedagogiskt ledarskap, elevinflytande, ett gott
föräldrasamarbete samt en hög trygghetsfaktor. En hög trygghetsfaktor innebär t.ex. att
mobbning inte accepteras och att eleverna känner sig sedda och bekräftade4. Bremberg menar
att skolklimatet har en stor betydelse i förebyggande syfte. Han nämner en amerikansk studie
som visar att höga förväntningar från lärarna på elevernas skolprestationer kan skydda mot
alkoholbruk bland eleverna. Skolan har möjlighet att använda metoder som låter eleverna
färdighetsträna att stå emot grupptryck, utveckla förmåga i problemlösning, social kompetens,
förmåga att fatta beslut m.m., dessa färdigheter är alla skyddsfaktorer. 5
Stockholms stad har ett aktivt inhämtande av kunskap och erfarenheter om drogpreventivt
arbete och forskning från följande enheter och projekt; ECAD (European cities against drugs),
STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem), ESAPP - projektet (Evaluering av
Stockholms Alkohol Preventiva Program) samt SoRad (Centrum för socialvetenskaplig
alkohol och drogforskning). Socialtjänstnämndens FoU-enhet har ett övergripande ansvar för
att skapa förutsättningar för utvärdering och forskning kring insatser mot drogmissbruk.
Utvärdering och forskning om vilka insatser som kan vara effektiva måste intensifieras utifrån
att det är viktigt att resurserna så lång som möjligt kan användas på det mest effektiva sättet
samt att invånarna erbjuds insatser som har ett professionellt och vetenskapligt stöd.
Stadsdelsnämnderna har huvudansvaret för att bedriva ett fortlöpande utvecklingsarbete och
för att personalen ska ha erforderlig kompetens. För att stödja stadsdelsnämnderna i det
drogförebyggande arbetet finns socialtjänstnämndens drog- och brottsförebyggande enhet
Preventionscentrum Stockholm (Precens) dit stadsdelsnämndernas preventionssamordnare är
kopplade.

3

Kerr, Stattin, (2000)
(Hagström m.fl. 1998)
5
Bremberg i Andréasson red., (2002)
4
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NATIONELLA MÅL
Nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador
I den Nationella handlingsplanen för att förebygga alkoholskador slås fast att Sveriges
alkoholpolitik även i fortsättningen ska inriktas på att minska alkoholens medicinska och
sociala skadeverkningar. Betoningen läggs på utveckling av målinriktade och samordnade
förebyggande insatser på kommunal nivå, vilket ökar betydelsen av att löpande följa
utvecklingen lokalt. Det åläggs kommunerna att ta ett ökat ansvar när det gäller begränsning
av tillgången av alkohol på lokal nivå, men också att systematiskt utarbeta förebyggande
strategier inom alla relevanta områden vilket kräver utökade ekonomiska resurser. Regeringen
förväntar sig att kommunen tydliggör sitt ansvar, förstärker sin samordning och intensifierar
sina insatser inom de områden som utpekas i handlingsplanen vilket handlar om insatser i
skolan, i fritidsverksamheten, inom socialtjänsten m.fl. Det handlar också om att få
kommuner att kartlägga och dokumentera utvecklingen av alkoholskadorna i kommunen och
att med utgångspunkt i en sådan kartläggning anta kommunala målinriktade och samordnade
alkoholpolitiska program för den lokala verksamheten.

Nationella alkoholpolitiska mål
• Minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar till år 2005
Delmål
• Ingen alkohol ska förekomma i trafiken, på arbetsplatser eller under graviditeten
• Uppväxten ska vara alkoholfri
• Alkoholdebuten ska skjutas upp
• Berusningsdrickandet ska minska
• Det ska finnas fler alkoholfria miljöer
• Den illegala alkoholhanteringen ska undanröjas

Nationell handlingsplan mot narkotika
Enligt regeringens nationella handlingsplan mot narkotika är det nödvändigt att kommuner
och landsting utvecklar sitt arbete utifrån en klar och tydlig strategi som är fastställd i
respektive beslutande församling och som klart och tydligt beskriver mål, ansvar och resurser.
Sett ur ett lokalt perspektiv markerar en fastställd handlingsplan att frågan prioriteras politiskt.
I de lokala narkotikapolitiska strategierna är det viktigt att kommunala mål och riktlinjer för
det förebyggande arbetet inom verksamhetsområden såsom skola/fritid, socialtjänst,
barnomsorg och hälso- och sjukvård finns tydligt angivna. Det är viktigt att involvera så
många aktörer och verksamheter som möjligt och samordna insatserna i en gemensam lokal
strategi. En sådan strategi bör innehålla en beskrivning av hur samarbetet mellan skola, fritid,
fältarbetare, närpolis, socialtjänstens ungdomsenhet etc. är organiserat och hur
ansvarsfördelningen ser ut. Den bör vidare innehålla strategier för hur policy- och
handlingsplaner kan upprättas på enskilda skolor och arbetsplatser och inom föreningslivet
samt för samverkan med lokala brottsförebyggande råd.
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Nationella narkotikapolitiska mål
• Narkotikafritt samhälle
Delmål:
• Minska nyrekryteringen till missbruk
• Förmå fler missbrukare att upphöra med sitt missbruk
• Minska tillgången på narkotika
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FÖREBYGGANDE INSATSER
Begränsning av tillgänglighet
• Kungsholmens stadsdelsförvaltning ska samverka med polisen för att bekämpa all illegal
försäljning av tobak, alkohol och narkotika.
• Kungsholmen ska ha en restriktiv hållning vid beslut enligt den lokala ordningsstadgan
om rätten att dricka alkoholdrycker när rätten kan utgöra en alkoholpolitisk olägenhet.
• Kungsholmen ska i utredning om lämplighet av etablering ta hänsyn till de positiva
värden som restaurangen erbjuder samtidigt som det sociala skyddsintresset ska
tillvaratas.
• Kungsholmen ska bedriva informations- och upplysningsarbete mot langning.
• Kungsholmen ska ha en hög ambitionsnivå vid tillsyn över försäljningsställe av folköl.
• Kungsholmen ska ha en hög ambitionsnivå vid tillsyn av tobaksförsäljning.
Begränsning av efterfrågan
• Kungsholmen ska bedriva ett aktivt drogförebyggande arbete med inriktning att skapa
trygga uppväxtvillkor för barn och ungdom.
• Kungsholmen ska prioritera att på olika sätt involvera föräldrar i det förebyggande
arbetet.
• Kungsholmens kommunala grundskolor ska ha en arbetsplan för tobaks- alkohol och
narkotikaförebyggande arbete.
• Kungsholmens alla kommunala barn- och ungdomsverksamheter ansvarar för att
aktiviteter inom skolan för elever och föräldrar ska vara tobaks och alkoholfria.
• Kungsholmen ska erbjuda alla barn och ungdomar ett rikt, stimulerande, nyktert och
tryggt fritidsutbud i närområdet.

TIDIGA INSATSER
Barn och ungdom
• Kungsholmen ska aktivt ta ansvar för att få till stånd samverkan mellan aktörer, i syfte att
bygga upp ett fungerande lokalt skyddsnät.
• Kungsholmen ska tillhandahålla ungdomsmottagningar.
• Kungsholmen ska erbjuda riktade insatser för barn till föräldrar med missbruksproblem
eller psykiskt funktionshinder.
• Kungsholmen ska tillse att alla barn- och ungdomsverksamheter ska ha beredskap för att
tidigt upptäcka barn och ungdomar i riskzon samt att det finns en tydlig policy i skolan om
vilka regler som gäller när problem uppstått.
• Kungsholmen ska bedriva ett uppsökande arbete i miljöer där ungdomar samlas.
• Kungsholmen har ansvar för att, i samarbete med bland annat landstinget, utveckla
metoder för att tidigt stödja barn och ungdomar som är i behov av särskilt stöd samt
deras familjer.
Vuxna
• Individ- och familjeomsorgen ska erbjuda rådgivning riktad till unga vuxna med en
högriskkonsumtion av alkohol eller med ett sporadiskt missbruk av narkotika.
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•
•

Kungsholmen ska uppmärksamma personer med begynnande missbruksproblem, t.ex.
genom att i samverkan med andra berörda myndigheter utveckla arbetet med personer
som gripits för misstänkt rattonykterhet.
Kungsholmen ska erbjuda olika former av stödinsatser till gravida kvinnor med ett
riskbeteende i form av hög alkoholkonsumtion eller sporadiskt användande av narkotika.

•

VÅRD OCH BEHANDLING
•
•
•
•
•
•
•

Kungsholmen ska inom sina respektive ansvarsområden samverka med andra
myndigheter, organisationer och vårdgivare i syfte att erbjuda missbrukare bästa möjliga
vård.
Lokala missbruksmottagningar i samverkan mellan Kungsholmen stadsdelsförvaltning
och beroendevården ska finnas.
Kungsholmen ska utifrån en särskild ansvarsfördelning samverka med landstingets
specialiserade beroendevård och psykiatri i arbetet med missbrukare med psykiska
funktionshinder.
Kungsholmens arbete med de mest utslagna missbrukarna ska främst inriktas på att
motivera till långsiktiga åtgärder för att förbättra den enskildes livssituation utifrån
individuella behov och förutsättningar.
Kungsholmen ska beakta kvinnors specifika behov i valet av vård- och
behandlingsinsatser. Kvinnliga missbrukare med barn ska särskilt uppmärksammas.
Kungsholmen ska erbjuda hjälp och stöd till anhöriga till missbrukare.
Socialtjänstnämndens uppsökande arbete ska utgöra ett komplement till
stadsdelsnämndernas arbete.

KUNGSHOLMENS STADSDELSNÄMND SOM ARBETSGIVARE
•
•

Kungsholmen ska i sitt personalpolitiska program ha en personalstödjande drogpolicy.
Kungsholmen ska företräda en måttlig alkoholkonsumtion i representationssammanhang.
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