Preventionscentrum Stockholm
S O C I A LT J Ä N S T F Ö R VA LT N I N G E N

Handläggare: Anders Eriksson
Tfn: 08-508 430 22

T J Ä N S T E U T L Å TA N D E

S O C I A LT J Ä N S T N Ä M N D E N

2005-01-20

2005-02-15
DNR 448-46/2005

Till
Socialtjänstnämnden

Förebyggande samordnare i Stockholms stad år 2005
Ansökan till länsstyrelsen i Stockholms län om fortsatta utvecklingsmedel

Förslag till beslut
Socialtjänstnämnden beslutar att hos länsstyrelsen i Stockholms län ansöka om fyra
miljoner kronor inom ramen för Nationella handlingsplanens medel avseende
drogförebyggande samordnare år 2005.

Dag Helin
/Peter Carlsten
Bakgrund
I februari 2001 beslutade regeringen om en nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador. Enligt beslutet skulle de medel som avsattes för det lokala arbetet i landet i
första hand utnyttjas som ett stöd för att utveckla ett samordnat, långsiktigt förebyggande
arbete, exempelvis genom att anställa lokala samordnare. Länsstyrelserna uppdrogs att
fördela medlen lokalt efter ansökan från kommunerna. Ett villkor för ansökan var att
kommunen själv sköt till motsvarande medel.
Stockholms stad har, efter ansökningar 01-08-10, 01-11-19, 02-01-28, 03-03-15, 03-0926 och 04-02-27 av länsstyrelsen beviljats utvecklingsmedel för anställning av samordnare i samtliga 18 stadsdelsområden i Stockholm under åren 2002, 2003 samt 2004.
Socialtjänstnämnden har skjutit till motsvarande medel i egeninsats. Föreliggande ansökan avser en direkt fortsättning av denna satsning.
Precens fungerar som den stadscentrala resursen för samordnarna vad gäller utbildning,
handledning samt annat stöd i utvecklandet av samordnarrollen. Under året har detta arbete fortsatt med speciellt fokus på föräldrakampanjen, drogvaneundersökningen och
seminarier kring implementeringen av det nytagna STAN-programmet (Stockholms Tobaks-, Alkohol- och Narkotikapolitiska program).
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Sammanfattning
Det är viktigt att anställningen av samordnarna tryggas året ut. Att det finns förebyggande samordnare ute i stadsdelsområdena är viktigt bl.a. för att kunna implementera
STAN-programmet. Alla stadsdelsförvaltningar har inte tillsvidareanställda samordnare
utan systemet är fortfarande skört och under uppbyggnad. En avsikt i samband med arbeetet med STAN-programmet är att samordnartjänsterna skall permanentas i alla
stadsdelsområden. Några stadsdelsförvaltningar har hört av sig till Precens för inledande
samtal om hur STAN-programmet kan utvecklas lokalt. I dessa samtal medverkar även
samordnaren som här ges en nyckelroll i det fortsatta arbetet. Även om staden prioriterar
barn och ungdomar, är det viktigt att notera att STAN-programmet omfattar alla ålders
kategorier
Förutom de lönemedel som staden satsar behövs c:a 4 miljoner kronor i utvecklingsmedel för detta ändamål.
Bilaga
Fortsättningsansökan till länsstyrelsen i Stockholms län.
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