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Till
Länsstyrelsen i Stockholms län
Sociala enheten
Box 22067
104 24 Stockholm

Ansökan om utvecklingsmedel för nyktrare och tryggare fester
för gymnasieungdomar
Bakgrund
Enligt drogvaneundersökningar kan man konstatera att gymnasieelever
konsumerar betydligt mer alkohol än högstadieelever. Ungdomar i de
välbeställda stadsdelarna dricker mest.
Under det senaste året har ett stort antal specialarrangerade fester, för
åldersgruppen 16 år och uppåt, ökat explosionsartat i Stockholm. Dessa
fester riktar sig främst till innerstadens ungdomar och arrangeras av unga
personer som själva är i tonåren eller strax däröver. Festerna förekommer i
stort varje vecka och har ofta olika teman – exempelvis after-ski, porrfest,
skumparty.
Arrangörerna bjuder in till festerna bland annat genom att använda sig av
avancerade hemsidor. Här kan ungdomarna även ta del av information och
bilder från tidigare fester. Dessutom förekommer reklam från sponsorer
m.m. Ett tema som ofta återkommer är att man vill ge ungdomarna en
försmak av Stureplans nöjesliv.
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Dessvärre kan konstateras att dessa fester ofta är förenade med problem av
olika slag – inte sällan ordningsproblem. Fler biljetter har sålts till
personer än vad som ryms i lokalen. Organiserade stölder av exempelvis
dyrbara jackor har förekommit. Onykterhet och störande köer i anslutning
till festlokalerna är inte ovanligt. Festerna förläggs huvudsakligen till sena
kvällar och nätter och brukar locka till sig mellan 400-1500 ungdomar.
Vuxna personer förekommer mycket sällan vid festtillfällena.
Arrangörerna är unga trendsättare som har stor påverkan på Stockholms
ungdomar. Festerna är mycket uppskattade av deltagarna men festarrangörerna måste få hjälp och stöd från vuxenvärlden för att festerna ska
kunna genomföras på ett nyktert och säkert sätt.
Syfte
• Att kartlägga gymnasielevers festande i Stockholm
• Att stödja festarrangörer för att göra festerna nyktrare och trygga.
• Att öka vuxennärvaron på festerna
• Att få till stånd en samverkan mellan flera myndigheter kring frågor
om festarrangemang för äldre ungdomar
Målgrupper
• Gymnasieungdomar/unga vuxna
• Festarrangörer
Samarbetspartner
• Preventionssamordnare inom främst Norrmalms och Östermalms
stadsdelsförvaltningar
• Fältassistenter
• Polisen
• Maria Ungdom
• Ungdomsmottagningen
• Gymnasieskolor
• Kulturförvaltningen Ung08
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Metod och genomförande
Under projekttiden kommer vi:
• Att fortlöpande kartlägga fester och festarrangörer
• Att i samarbete med polisen och Maria Ungdom bjuda in
festarrangörer, lokalägare samt vaktbolag till informations- och
utbildningsmöten
• Att skicka ut information om festerna till aktuell närpolis,
Ungdomsjouren, fältassistenter, gymnasieskolor, Farsor och
Morsor på Stan m.fl.
• Att närvara vid ett antal fester samt sprida information om
ungdomsmottagningarna, Maria ungdom samt andra verksamheter
som ungdomar kan vända sig till
• Att utarbeta informationsmaterial om riskbeteende, alkohol,
narkotika
• Att utarbeta ett utbildningsmaterial för unga festarrangörer på
temat ”Ansvarsfull festfixning”
• Att utarbeta en checklista innehållande punkter om vad man bör
tänka på vid anordnande av större ungdomsarrangemang/fester
Förväntat resultat
• Nyktrare och tryggare ungdomsfester
• Vuxennärvaron ska öka på festerna
• Alkohol och drogkonsumtionen hos unga vuxna ska minska
Implementering i den ordinarie verksamheten
Under projekttiden sammanställer vi ett utbildningsmaterial för unga
festarrangörer på temat ”Ansvarsfull festfixning”. Denna utbildning
erbjuds årligen unga festarrangörer. Utbildningen sker i samarbete med
övriga verksamheter som ingår i projektet.
Under projekttiden sammanställs även en aktuell checklista för
festarrangörer som läggs ut på exempelvis ”Stockholms hemsida”.
Preventionsamordnaren ansvarar för att sprida information om festerna till
berörda verksamheter.
Ansökan
Vi ansöker om 100 000 kronor enligt bifogad projektbudget.
Egeninsats
Kungsholmens stadsdelsförvaltning bidrar med 100 000 kronor.
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Utvärdering
Utvärderingen sker genom egen dokumentation. Preventionssamordnare
besöker tre olika fester innan projektet startar dels för att kartlägga
organisationen av festerna och genomförandet dels intervjua personal vid
exempelvis Maria Ungdom samt polisen enligt ett frågeformulär. Efter
utfört projekt görs en motsvarande utvärdering genom besök på tre fester
samt intervjuer enligt samma frågeformulär.
Tidsplan
Projektet beräknas pågå under ett år - från 1 juli 2006 till och med 30 juni
2007.

Birgitta Dahlin
Verksamhetschef BoU

Bilaga: Projektbudget – förebyggande insatser

