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Till
Socialtjänstnämnden

Utvärdering av preventionssamordnarnas arbete
(3 bilagor)

Förslag till beslut
Socialtjänstnämnden beslutar att hos länsstyrelsen i Stockholms län ansöka om
165 000 kronor för utvärdering av det lokala drogförebyggande arbetet i Stockholm.

Dag Helin

Fredrik Jurdell

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 årliga ansökningar, av länsstyrelsen beviljats sammanlagt 16
mnkr i utvecklingsmedel för anställning av samordnare i samtliga dåvarande 18 stadsdelsområden i Stockholm under åren 2002 till och med 2005. Socialtjänstnämnden har
skjutit till motsvarande medel i egeninsats. Ansökningar och rapporteringar har handlagts
av Precens och löpande tillställts socialtjänstnämnden. I och med nya regler för de statliga
utvecklingsmedlen har stadsdelsnämnderna från och med 2006 utifrån egna behov fått
ansöka om projektbidrag hos länsstyrelsen. Bidraget från socialtjänstnämnden låg dock
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kvar även 2006, vilket betyder att nämnden bidraget med 20 mnkr till anställningar av
preventionssamordnare i stadsdelsförvaltningarna.
För att på ett överskådligt sätt visa de lokala preventionssamordrnas arbete har skriften
”Åt samma håll” tagits fram (se bilaga).
Den vetenskapliga uppföljningen har skötts av ESAPP (Evaluering av Stockholms Alkohol Preventiva Program) under ledning av professor Anders Romelsjö. Mer om ESAPP
finns på deras hemsida www.phs.ki.se/esapp .
Ärendets beredning
Detta tjänsteutlåtande har beretts vid Preventionscentrum Stockholm – Precens.
Nuläge
För att samla erfarenheterna kring Stockholms stora satsning på preventionssamordnare
har professor Anders Romelsjö designat en studie som kommer att fungera som en slutrapport kring hela detta arbete (se bilaga). Tanken är att via medel från länsstyrelsen och
lika mycket från socialtjänstnämndens budget finansiera utvärderingen. Den totala kostnaden uppgår därmed till 330 tkr.
Förvaltningens synpunkter
I och med att socialtjänstnämnden ansvarar för att STAN-programmet (se bilaga) följs
upp och revideras under 2008 (KF-beslut 04-12-14) är denna studie en viktig pusselbit. I
KF-beslutet ingår exempelvis att noggrant följa upp preventionssamordnarnas möjligheter
att bygga hållbara strukturer för prevention. Däri ingår också att bedriva ett nära samarbete med ESAPP så att staden kan tillgodogöra sig de erfareneheter som framkommer.
Det är även ur andra synvinklar angeläget att Stockholm får samla erfarenheterna kring
detta, inte minst kommer studien att ge socialtjänstnämnden och förvaltningen viktiga
kunskaper inför det framtida förebyggande och främjande arbetet.

Bilagor:
1. Forskningsstudiens upplägg – professor Anders Romelsjö
2. ”Åt samma håll” – Utvecklingen av det lokala drogförebyggande arbetet i Stockholms
Stad 2002-2004
3. STAN-programmet – Stockholms Tobaks-, Alkohol- och Narkotikapolitiska program

