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Länsstyrelsen i Stockholms län
Karin Rolf
Sociala enheten
Box 22067
104 22 Stockholm

ANSÖKAN:
UPPFÖLJNING AV FYRA STADSDELSOMRÅDENS ARBETE
GENTEMOT UNGA VUXNA

Huvudman
Preventionscentrum Stockholm (Precens)
Socialtjänstförvaltningen
106 64 Stockholm
Kontaktpersoner
Carina Cannertoft, 508 430 28
Anders Eriksson, 508 430 22
Tidplan
Tidplan för planering av uppföljningen juni 2006 – mars 2007
Tidplan för uppföljningen är april 2007 – december 2008
Bromma, Hässelby-Vällingby: Januari 2007 – december 2008
Katarina-Sofia: Oktober 2006 - september 2007
Östermalm: juni 2007 – september 2007
Bakgrund till ansökan
Under de senaste åren har det från nationellt håll avsatts pengar för alkohol- och
narkotikaförebyggande arbete. Sedan 2001 har Länsstyrelsen haft i uppgift att
fördela utvecklingsmedel till kommuner. Medlen syftar till att förstärka kommunernas insatser och möjliggöra genomförandet av intensifierade insatser i enlighet
med de nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna där unga vuxna har
prioriterats. Under 2006 inkom till Länsstyrelsen flera ansökningar från stadsdelsområden som omfattade arbete med unga vuxna. Länsstyrelsen såg samordningsvinster med en gemensam uppföljning och bad Precens samordna detta. Stadsdelsområden som är aktuella är Östermalm, Katarina-Sofia samt Bromma och
Hässelby-Vällingby.
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Beskriv insats/målgrupp
Målgruppen för uppföljningen är projektledare och utförare av de projekt som
tidigare erhållet utvecklingsmedel från Länsstyrelsen. Målgruppen för dessa projekt är ungdomar/unga vuxna (16-23 år), något varierande i de olika stadsdelarnas
arbete. Katarina-Sofia har sänkt ålder till 15 år med Länsstyrelsens medgivande.
Anledningen är att klottrarna är yngre och preventionsenheten ville inte missa
dem.
I bilaga 1 beskrivs de olika stadsdelsområdenas insatser och målgrupper närmare.
Vad ska ske? Vilken metod ska användas?
Föreliggande ansökan gäller utvecklingsmedel för en beskrivning av nya arbetssätt
samt för- och nackdelar med dessa. Arbetet består dels av en processinriktad del
och dels en verksamhetsuppföljning. Dessa beskrivs mer noggrant nedan. För att
få mer information om respektive stadsdelområdes projekt hänvisas till bilaga 1.
Hur sker genomförandet?
Projektledarna och Precens har valt att ta in en utomstående intervjuare. Denna
person kommer att vara knuten till FoU i Stockholms stad. Syftet med intervjuerna
är att göra en processuppföljning, det vill säga att beskriva de arbetssätt som de
olika stadsdelarna använder. Intervjuerna görs med projektledarna och med utförarna. Utförare kan exempelvis vara fältassistenter, personal på ungdomsmottagningar eller enhetschef.
Intervjuerna görs av en person på FoU under våren (Östermalm) och under hösten
(Katarina-Sofia samt Bromma & Hässelby-Vällingby) 2007. Intervjuerna fördelar
sig enligt följande:
Katarina-Sofia: 6 st (Fyra utförare + en chef + en samordnare)
Bromma & Hässelby-Vällingby: 9 st (sju utförare + två samordnare)
Östermalm: 5 st (Fyra utförare + en samordnare)
Intervjuerna dokumenteras och analyseras av intervjuaren. FoU sammanställer
materialet till en rapport. Rapporten kompletteras med en bakgrund kring bland
annat unga vuxnas hälsa och en beskrivning av modernt preventionsarbete. Bakgrunden skrivs av Precens som en del av egeninsatsen.
Den övergripande rapporten kompletteras med lokala rapporter, för vilka projektledarna ansvarar. Alla dessa sammanställs slutligen i en gemensam rapport. Denna
rapport kan inte vara färdigställd förrän projekttiden för samtliga projekt löpt ut,
vilket är beräknat till december 2008.
Förutom intervjuerna kommer ett gemensamt instrument för verksamhetsuppföljning av tas fram. Syftet är att stadsdelsområden gemensamt kan se vilka personer
som kommer in i projektet, hur många de är osv. Instrumentet fungerar som ett
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verktyg där vissa frågor skall besvaras, för att få jämförbar statistik mellan stadsdelsområdena.
För att på bästa sätt kunna följa processen och utarbeta uppföljningsinstrumentet
kommer FoU leda träffar där projektledare och Precens deltar. Detta sker genom
gemensam handledning av projektledarna vid fyra tillfällen genom FoU-enheten.
Samverkanspartners
I respektive projekt finns samverkanspartners. Se bilaga 1. Uppföljningen i sig är
ett samarbete mellan de aktuella stadsdelsområdena, Precens och FoU.
Förväntat resultat
Stadsdelsområdenas projekt handlar om att utveckla metoder för tidig upptäckt av
riskbeteende bland gymnasieungdomar och unga vuxna. Uppföljningsprojektet
förväntas ge en beskrivning av och om hur särskilda metoder utvecklats samt föroch nackdelar med metoderna.
Uppföljningsmetod och genomförande
I rapporten kommer ett avsnitt att sammanställas som berör formen för hur detta
uppföljningsprojekt har vuxit fram och utvecklats. Precens ansvarar för detta som
en del i den egna insatsen i projektet.
Kostnad ansökningsåret
Beräknad totalkostnad, kr

252.000

Egen finansiering, kr

109.000

Annan finansiering, kr
Bidrag som söks hos Länsstyrelsen, kr

143.000
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PROJEKTBUDGET- FÖREBYGGANDE INSATSER
Huvudman: Preventionscentrum Stockholm, Precens
Projekt: Utvärdering av ”Unga vuxna”
Ansvarig kontaktperson:
Carina Cannertoft, 08-508 430 28 eller Anders Eriksson, 08-508 430 22.
Budgeten avser tiden: 1/4 2007 - 31/12 2008
Projekttid: Startdatum 1 april 2007, slutdatum 31 december 2008 = 1 år 9 mån
Kostnader – Precens och preventionssamordnare
Personalkostnader Precens + samordnare inkl sociala avgifter
under förberedelsetid juni 2006 – mars 2007:

172 tim

Ht 2007: Del av rapportskrivning + administration:

120 tim

Intervjutid samordnare + utförare:

20 tim

Handledning av FoU;
Samordnare + Precens: 4 ggr x 2 tim x 6 personer:

50 tim

= 362 tim á 300 kr

109.000 kr

Kostnader – FoU
Intervjuer
Vetenskaplig handledning
Tryckkostnader, material m m

88.000 kr
18.000 kr
30.000 kr

Planerade aktiviteter
Handledning för utformande av gemensam mall för uppföljning

7.000 kr

Totalsumma projektkostnader

252.000 kr

Finansiering
Egen insats
Annan finansiering
Ekonomiskt stöd från andra
Andra intäkter

109.000 kr
-

Sökt projektbidrag från Länsstyrelsen

143.000 kr
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BILAGA 1:
Korta beskrivningar av stadsdelarnas projekt gentemot unga
vuxna.
Katarina-Sofia sdf
Projektbeskrivning:
Har beviljats medel för utveckling av Preventionsenhetens förebyggande och uppsökande arbete för ungdomar/unga vuxna genom att anställa en tredje fältassistent.
Projektet heter ”På rätt spår”. Målgruppen är ungdomar/unga vuxna (15-20 år) i
eller utanför skola och arbetsliv med riskbeteende t.ex. de som missbrukar alkohol, de som klottrar och/eller spelmissbrukar. Samarbete kommer att ske med t.ex.
Södermalms beroendeteam, Navigatorcentrum. Tidsplanen är oktober 2006 till
september 2007.
Bedömning görs av de ungdomar/unga vuxna som kommer att ingå i projektet för
att utreda ett eventuellt riskbeteende. Sammanfattningsvis handlar det således om
en grundläggande kartläggning för fortsatt slussning/ytterligare utredning med
manualbaserade metoder, screening och utveckling av angreppssätt att ”behandla”
riskbeteenden, motiverande samtal samt intern och extern samverkan.
Utvärdering:
Katarina-Sofia sdf har anställt Ulrika Bergström under november-december 2006
för att planera den kommande utvärderingen och vara behjälplig i samband med
en förmätning. Planeringen är att preventionssamordnaren AnnSofie Johansson
avslutar och rapporterar utvärderingen. Projektet kan även komma att ingå i en
större, gemensam utvärdering tillsammans med andra stadsdelsområden med liknande projekt.
Den grundläggande kartläggningen kommer att utgöra underlag för utvärderingen
och kommer att mäta
• antalet ungdomar/unga vuxna med målgruppens olika riskbeteenden;
• hur ungdomarna har kommit i kontakt med Preventionsenheten;
• hur många som slussas vidare och till vad;
• vilket/vilka riskbeteenden som är aktuella.
Det handlar också om att följa upp målgruppen och insatserna. Om möjligt är det
också av oerhörd vikt att försöka utvärdera vilka komponenter det är, som gör det
svårt att upphöra med riskbeteendet.
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Bromma och Hässelby-Vällingby sdf
Projektbeskrivning:
Bromma och Hässelby/Vällingby stadsdelsförvaltningar har erhållit medel att utveckla det drogförebyggande arbetet när det gäller åldersgruppen 16-23 år. Projektet avser utveckling av metoder för tidig upptäckt av riskbeteende bland gymnasieungdomar och unga vuxna. Projektet är förlagt till ungdomsmottagningen utifrån att det är den lokala verksamhet som i stor utsträckning når denna åldersgrupp. Tidsplanen är januari 2007 – december 2008. Metod som används är:
• Utbilda personalen på ungdomsmottagningen i metoden AUDIT samt DUDIT,
som är screeningsmetoder som använts bl.a. inom beroendevården.
• Om möjligt utbilda kuratorerna i någon screeningsmetod för att mäta psykisk
ohälsa.
• Utbilda berörd personal på ungdomsmottagningen i metoden Motiverande
Samtal.
• Utveckla ett samarbete med gymnasieskolan samt deras elevhälsa.
• Utveckla ett utåtriktat arbete mot andra verksamheter som gymnasiet, arbetsforum/navigatorcentra och ideella organisationer som når målgruppen unga
vuxna, i syfte att marknadsföra ungdomsmottagningens verksamhet.
Personalen kommer att utbildas i drog-screeningmetoderna AUDIT/DUDIT samt i
motiverande samtal som kan användas inom olika problemområden. DUDIT som
avser mäta drogrelaterade problem kommer att användas i de fall ungdomen uppger att de testat narkotika. De kommer även att försöka ta fram en screeningsmodell för att mäta psykisk ohälsa. Projektet innebär en utveckling av verksamheten
på ungdomsmottagningen till att mer omfatta ett helhetsperspektiv på individens
livssituation.
Utvärdering:
• att mäta antal besökare
• att kartlägga besökarnas alkol-/narkotikavanor samt psykisk ohälsa i den mån
det går mäta effekterna av motiverande samtal – hur många söker vidare hjälp,
hur många ändrar sina levnadsvanor, hur många förbättrar sin psykiska ohälsa
i åldergruppen 18-23 år.
• att genom intervjuer följa upp positiva och negativa erfarenheter/effekter som
personalen på ungdomsmottagningen upplevt under projekttiden.
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Östermalms sdf
Projektbeskrivning
Stadsdelsförvaltningen har beviljats medel för projektet ”Utveckling av förebyggande insatser, genom samverkansformer, för att möta gymnasieelevers behov av
stöd”. I projektet ingår inventering hur samarbetet ser ut i dag mellan Socialtjänsten, gymnasieskolor i området, Ungdomsmottagningen och Maria Ungdom m fl.
när det gäller målgruppen, gymnasieungdomar med begynnande psykisk ohälsa
och ett begynnande riskbeteende och hur samverkansformer kan utvecklas. Utifrån
vad som framkommer i kartläggningen ska adekvata insatser också utformas för
gymnasieungdomarna.
Utvärdering (som ingick i Östermalms ursprungsansökan till länsstyrelsen)
Utvärdering och uppföljning kommer att göras av drogpreventionssamordnaren
och ske i samtal och intervjuer med berörda skolor och aktuella samverkanspartners. Första utvärderingen sker efter sex månader. Förutom att utvärdera själva
resultatet av projektet och insatserna som görs i projektet ska utvärdering också
göras av metoden och genomförandet utifrån projektmål och effektmål. Avslutningsvis skrivs en slutrapport.
Uppföljning dokumentation
Intervjuer ska göras med berörd personal av hur deras förmåga att upptäcka signaler om ”riskbeteende” hos ungdomarna , ta kontakt med och vid behov hänvisa
ungdomarna vidare för att få adekvat råd- och stöd, utvecklas utifrån projektets
insatser.
Intervjuer ska göras med berörd personal från Maria Ungdom och Socialtjänstens
Familjeenhet, om det med anledning av projektets insatser inkommer fler anmälningar/ ärenden.

