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Till
Socialtjänstnämnden

Uppföljning av fyra stadsdelsnämnders arbete gentemot unga
vuxna
(1 bilaga)
Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden beslutar att ansöka om utvecklingsmedel med 143 000 kr hos
Länsstyrelsen i Stockholms län avseende uppföljning av fyra stadsdelsområdens
arbete gentemot unga vuxna.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Dag Helin
Fredrik Jurdell

Sammanfattning
Sedan 2001 har länsstyrelsen bland annat haft i uppgift att fördela utvecklingsmedel
till kommuner för insatser inom det alkohol- och drogförebyggande området. Under
2006 inkom till länsstyrelsen flera ansökningar från stadsdelsområden som omfattade
arbete med unga vuxna och då främst förebyggande insatser. Länsstyrelsen såg
samordningsvinster med en gemensam uppföljning och bad Preventionscentrum
Stockholm – Precens samordna detta. Stadsdelsområden som är aktuella är
Östermalm, Katarina-Sofia samt Bromma och Hässelby-Vällingby.
Uppföljningen omfattar en beskrivning av nya arbetssätt samt för- och nackdelar med
dessa och genomförs av Stockholm stads FoU-enhet i samverkan med Precens och
de aktuella stadsdelsförvaltningarna. Huvudsaklig metod är intervjuer med
projektledare och utförare. Uppföljning skall resultera i en skriven rapport.
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Beräknad totalkostnad för Precens och de aktuella stadsdelsområdena är 252 000 kronor
varav ansökt bidrag från länsstyrelsen är 143 000 kr. Precens och stadsdelsförvaltningarnas insats består av egen arbetstid.
Ärendets beredning
Detta tjänsteutlåtande har beretts av Preventionscentrum Stockholm.
Bakgrund
Under de senaste åren har det från nationellt håll avsatts pengar för alkohol- och
narkotikaförebyggande arbete. 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. Även
Stockholms stad har i budgeten för år 2007 angivit att ett aktivt förebyggande arbete
skall bedrivas för att särskilt motverka nyrekryteringen av missbrukare i åldern 13-25
år. Precens har under flera år fört diskussioner med preventionssamordnarna i
stadsdelarna om åtgärder gentemot denna målgrupp.
Förvaltningens synpunkter
Förebyggande metoder för att minska missbruket bland unga vuxna behöver
utvecklas. Denna metodutveckling pågår både på nationell och lokal nivå, men
befinner sig fortfarande i sin linda. Förvaltningen anser det viktigt att ta till vara och
samla de erfarenheter som görs i stadsdelsområdena inom detta område. Tanken är
att efter uppföljningen tillsammans med länsstyrelsen och preventionssamordnarna
sprida goda exempel till övriga delar av staden.

