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Ansökan om utvecklingsmedel från Länsstyrelsen
till projektet "Tobaksfria ungdomar i Stockholms
innerstad”
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden ansöker, tillsammans med stadsdelsnämnderna
Södermalm, Norrmalm och Östermalm, om bidrag med 150 tkr för
delfinansiering av projektet ”Tobaksfria ungdomar i Stockholms innerstad”
2. Beslutet justeras omedelbart och beslutsprotokoll översänds till
Länsstyrelsen

Karin Norman
stadsdelsdirektör

Lisbeth Boman
Avdelningschef Barn och Ungdom

Sammanfattning
Länsstyrelsen i Stockholms län inbjuder Stockholms kommuner att ansöka om
utvecklingsmedel till alkohol- och drogförebyggande insatser.
Regeringen har avsatt ca fem mnkr för förebyggande insatser på det alkohol – och
drogpreventiva området år 2009. Länsstyrelserna ansvarar för fördelning av
medlen. Innerstadens stadsdelsförvaltningar avser att, i samverkan med A Non
Smoking Generation, genomföra ett projekt i syfte att förebygga tobaksdebut och
tobaksbruk bland innerstadens ungdomar. Förvaltningen föreslår att
stadsdelsnämnden, tillsammans med övriga stadsdelsnämnder i innerstaden,
ansöker om 150 tkr för delfinansiering av projektet.

Bilagor
1. Projektbeskrivning
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Bakgrund
Riksdagen fattade 2005/2006 beslut om reviderade nationella handlingsplaner för
att förebygga skador av alkohol och droger. De senaste åren har kommunerna fått
en viktigare roll än tidigare när det gäller att utveckla och samordna förebyggande
insatser och regeringen har därför avsatt medel för att stödja kommunerna i detta
arbete. Regeringen har för år 2009 avsatt cirka fem miljoner koronor och
länsstyrelserna har ansvar för fördelningen av medlen.
Länsstyrelsen i Stockholms län inbjuder nu Stockholms kommuner att ansöka om
utvecklingsmedel till alkohol- och drogförebyggande insatser. Ett krav från
Länsstyrelsen är att kommunens eller stadsdelens egen insats ska motsvara minst
halva kostnaden för projektet och anges i ansökan. Ansökan ska vara politiskt
förankrad och beslutsprotokoll ska bifogas ansökan. Ansökningstiden var den 15
april 2009 och stadsdelsnämndernas beslut bifogas därför i efterhand.
Ärendet
Stockholmsenkäten som genomfördes våren 2008 visade en negativ utveckling
gällande ungdomars tobaks- och drogbruk. Särskilt tydligt märks detta bland de
unga i Stockholms innerstad. Den positiva trend som funnits sedan slutet på 1990talet är bruten och återigen testar och börjar fler ungdomar röka och snusa. Utifrån
det har nu A Non Smoking Generation i samverkan med Stockholms stadsdelars
förvaltningar Södermalm, Norrmalm, Östermalm och Kungsholmen tagit
initiativet att under läsåret 2009 – 2010 dra igång ett tobaksförebyggande projekt –
Tobaksfria ungdomar i Stockholms innerstad – där man genom ett antal olika
insatser (ett så kallat flerkomponentsprogram) ska arbeta för att innerstadsungdomarna ska välja en tobaksfri livsstil. Ett projekt där ungdomar inte bara
är målgrupp utan även aktörer, som är delaktiga och drivande. Projektets målsättning ligger helt i linje med det av Riksdagen antagna Folkhälsomål 11 som bland
annat säger att antalet tobaksdebuter bland unga ska halveras till 2014.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i samråd mellan Norrmalms, Kungsholmens, Södermalms och
Östermalms stadsdelsförvaltningar.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden, tillsammans med stadsdelsnämnderna Södermalm, Norrmalm och Östermalm, ansöker om bidrag med 150
tkr för delfinansiering av projektet ”Tobaksfria ungdomar i Stockholms innerstad”.
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