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program
Remiss från Kommunstyrelsen
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Karin Norman
stadsdelsdirektör

Göran Sjöqvist
tf. avdelningschef, BoU

Sammanfattning
STAN- programmet ska ses som stöd och inspiration till det vardagliga arbetet och
föreslås som tidigare omfatta alkohol, narkotika och tobak med nivåerna
förebyggande insatser, tidiga insatser och vård- och behandlingsinsatser. STANprogrammet är ett långsiktigt dokument och kan förändras utifrån förändringar i
budgetens inriktning och ska utveckla Stockholms stad till bra miljö att leva och
verka i. För att lyckas med det krävs en bred samsyn och gemensamt ansvar
mellan olika intressenter i staden.
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Ärendets beredning
Tjänsteutlåtandet har beretts inom avdelningarna Barn och ungdom och Social
omsorg.
Bakgrund
I december 2004 antog Stockholms kommunfullmäktige Stockholms Tobaks-,
Alkohol- och Narkotikapolitiska program, STAN-programmet, att gälla från och
med den 1 januari 2005. I programmet anges att socialtjänstnämnden, numera
socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden, ansvarar för att programmet följs upp
och revideras vart fjärde år.
Ärendet
Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen har genomfört en uppföljning och
revidering av STAN-programmet under 2008 i enlighet med tidigare fattade
beslut.
STAN- programmet har sin etiska utgångspunkt i socialtjänstlagen och FN:s
konvention om barns grundläggande rättigheter till skydd och stöd, vidare har
STAN- programmet sin grund i stadens budget, Vision 2030 och internationella
fördrag:
• FN:s narkotikakonvention
• EU:s handlingsplan mot narkotika 2009-2012 samt
• Regeringens nationella åtgärdsprogram
• Socialstyrelsen nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård
Syftet med programmet är att bidra till att utveckla staden till en bra miljö att leva
och verka i – en miljö som ger goda hälsofrämjande uppväxtvillkor för barn och
ungdomar.
STAN- programmet ställer upp fyra, fleråriga, övergripande mål som kompletterar
Vision 2030 och ger en grund till arbetet på sikt:
1. Barns och ungdomars uppväxt ska vara fri från tobak, alkohol och
narkotika
2. Ett narkotikafritt Stockholm
3. Stadens invånare ska ha återhållsamma alkoholvanor
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4. Stadens invånare som missbrukar alkohol eller andra droger ska erbjudas
hjälp att komma från sitt missbruk
Uppföljning
STAN- programmet är ett stadsövergripande styr- och mål dokument och syftar
inte till att slå fast detaljerade åtgärder, utan innehåller förlag på indikatorer och
aktiviteter samt anger en inriktning för hur programmets mål ska uppfyllas.
ILS-webben, stadens system för integrerad ledning och uppföljning, är det
huvudsakliga verktyget för att styra mot och följa upp kommunfullmäktiges mål.
Detta sker med hjälp av beslutade indikatorer och aktiviteter. Följande indikatorer
föreslås:
Indikatorer för arbete med tobak, alkohol och narkotika
1. Andel barn och ungdomar som inte använder tobak
2. Andel barn och ungdomar som inte använder alkohol
3. Andel barn och ungdomar som inte använt narkotika
4. Andel storkonsumenter av alkohol bland unga och vuxna
5. Berusningsdrickande bland både unga och vuxna
a. Antal vuxna missbrukare i biståndsbedömd öppenvård
b. Antal vuxna missbrukare i biståndsbedömd (enligt SOL)
dygnetruntvård
c. Antal vuxna missbrukare dömda till LVM-vård
6. Andelen berusade som nekats att köpa starköl på restaurang
7. Andelen ungdomar som nekats att köpa starköl på restaurang
8. Andel barn som själva köper folköl och tobak
Stockholmsenkäten som staden genomför vartannat år, följer barns (skolår 9) och
ungdomars (gymnasiets år 2) situation inom drogområdet.
I Oktoberkartläggningen som även den genomförs vartannat år görs en
kartläggning av personer med missbruksproblem, 20 år och äldre.
Samverkan
Samverkan mellan huvudmän har en central roll i arbetet med att förebygga, tidigt
upptäcka och behandla missbruk och beroende. Kommunförbundet Stockholms
län (KSL) och Stockholms läns landsting har tagit fram en gemensam policy
”Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende, samverkan mellan
kommuner och landsting i Stockholms län” som antogs av Stockholms
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kommunfullmäktige 2009-03-30. Dokumentet fokuserar på de områden där ett
samarbete är väsentligt för att kunna ge anpassade insatser.
Det krävs också en samordning mellan stadens olika styrdokument som tangerar
samma område så att inte dubbelarbete utförs eller att något faller mellan stolarna.
Program som ligger nära STAN- programmet är skolans styrdokument,
Stockholms stads- brottsförebyggande program, Stockholms stads program för
kvinnofrid samt Socialt program för att minska prostitution.
Förebyggande arbete
Förebyggande arbete har ofta inriktat sig på att barn och unga inte ska hamna i
riskmiljöer och i olika former av missbruk. Arbetet har i hög utsträckning inriktats
mot föräldrar och skola, men allt mer uppmärksamhet läggs på gruppen unga
vuxna, 18-25 år. Det förebyggande arbetet är ofta outvecklat mot den gruppen och
det finns därför skäl att ge dem högre prioritet inom det kommunala ansvaret. Ett
minskat alkoholintag och missbruk bland unga vuxna ger tydliga signaler till barn
och ungdomar och kan på sikt förändra deras attityd till alkohol och droger, men
också vuxnas attityd till alkohol påverkar barn och unga människor. Insatser på
barns, ungdomars och unga vuxnas arenor och sammanhang måste därför
samordnas för att bästa effekt ska uppnås.
Kunskapsbaserad prevention är av största vikt och där är vi bara i början. I
avvaktan på att kunskapen utvecklas får vi samla in och använda oss av tidigare
erfarenheter. Några av stadens grundhypoteser som vi arbetar utifrån är:
• Olika riskbeteenden samverkar med varandra. Därför är det troligast att
man lyckas i förebyggandet om man arbetar brett och inte med varje
riskområde i sig.
• Det är ett antal riskfaktor och frånvaro av skyddsfaktorer som har den
största påverkan på den individuella risken för problem. Därför bör man
arbeta med insatser på så många områden som möjligt
• All erfarenhet tyder på att det är i vardagen som livsstilsfrågorna avgörs.
Därför bör man undvika att arbeta i tillfälliga strukturer och istället satsa
på att utveckla de ordinarie verksamheterna.
Begränsning av tillgänglighet
Ungdomar ska skyddas från en för tidig alkoholdebut. Fylla, narkotikaanvändning,
våld, vapen och diskriminering hör inte hemma i restaurangmiljöer. Vid eventuella
konflikter mellan näringsfrihet och skyddet av människors hälsa tar
skyddsaspekterna överhand, därför ska en försiktighetsprincip råda när det gäller
sena serveringstider och etablering av rena nöjeskrogar i känsliga områden.
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I Stockholm (2008) finns drygt 1000 försäljningsställen som anmält att de säljer
tobaksvaror. Utöver det finns det över 30 restauranger med serveringstillstånd som
anmält tobaksförsäljning samt drygt 500 försäljningsställen som anmält att de
säljer folköl.
Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för folköls och tobakstillsynen och
beslutat att alla försäljningsställen i Stockholms stad ska finnas registrerade. I
systemet ska uppgifter om försäljningsstället och tillsyn rapporteras in.
Stadsdelsnämnderna ansvarar för tillsynen medan Socialtjänst- och
arbetsmarknadsnämnden svara för samordning, information, utbildning samt
bransch- och myndighetsutövning.
De reviderade riktlinjerna för folkölstillsynen innebär att:
1. Varje anmält försäljningsställe ska ett årligt tillsynsbesök
2. Varje stadsdelsnämnd ska årligen genomföra minst en inköpsstudie rörande
folkölsförsäljning
3. Tillsynsärenden inleds om ett försäljnings säljer folköl upprepade gånger
utan att förvissa sig om mottagarens ålder
De reviderade riktlinjerna för tobakstillsynen innebär att:
1. Varje anmält försäljningsställe ska få ett årligt tillsynsbesök
2. Varje år genomför varje stadsdelsnämnd minst en inköpsstudie rörande
tobak
Huvudansvaret i arbete mot illegal försäljning ligger hos polisen oavsett om det
gäller tobak, alkohol eller narkotika. Den langning som sker av vuxna till barn och
ungdomar motverkas genom exempelvis informationsarbete och effektiv tillsyn av
försäljningsställen och restauranger.
Viktiga sammanhang för förebyggande arbete
Familjen betecknas som den viktigaste arenan för förebyggande arbete. Därför är
det avgörande att förskola, grundskola, gymnasieskola, fritids- och
kulturverksamheter, socialtjänsten och andra berörda verksamheter utvecklar ett
förhållningssätt för att få föräldrar delaktiga i det förebyggande arbetet.
Utbildningsnämnden har i ”Trygghet och studiero, Riktlinjer för arbetet i
Stockholms skolor” tydliggjort såväl lagstöd som ansvar inom en rad områden
som berör förebyggande frågor.
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Aktuell preventionsforskning har visat på fritidsverksamhetens betydelse, speciellt
för vissa mer utsatta grupper. Därför är det viktigt att barns och ungdomars fritidskultur- och nöjesutbud tillmäts stor betydelse av stadsdelsnämnderna. I takt med
att barnen blir äldre ökar betydelsen av kamraternas attityder och beteenden.
En inte obetydlig del av dagens barn och ungdomar är av olika skäl extra
riskutsatta och mottagliga för exempelvis missbruk. I många fall är de dessutom
hårt utsatta för lättillgängliga droger. För dessa barn och ungdomar räcker inte de
generella insatserna. För dem gäller att berörda aktörer har väl utvecklad egen
kompetens samt förmåga att samarbeta. Stadsdelsnämnderna har ansvar för att i
samarbete med bland annat landstinget utveckla metoder för att tidigt stödja dessa
individer och familjer. Avgörande för framgång är just förmågan att mycket tidigt
komma in med stödjande insatser. Mödra- och barnhälsovård, förskola, skola,
fritids- och kulturverksamheter spelar en avgörande roll i att upptäcka dessa
individer.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Kungsholmens stadsdelsförvaltning ställer sig i positiv till det reviderade STANprogrammet. För att möjliggöra genomförandet av STAN- programmets
intentioner bör stöd i form av nätverk initieras från Preventionscentrum Stockholm
för de preventionssamordnare och chefer för uppsökandeverksamhet som är
anställda i staden oavsett organisatorisk tillhörighet.
Bilagor
1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden – protokollsutdrag: dnr 3292475/2009
2. Revidering av STAN- programmet – Stockholms Tobaks-, Alkohol- och
Narkotikapolitiska program – tjänsteutlåtande: dnr 3.1-0747/2009
3. STAN- programmet 2009 - 2012
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