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ANSÖKAN OM MEDEL TILL FORTSATT
UTVECKLING AV STAD-SAMARBETET
STAD-samarbetet har som sin huvudsakliga målsättning att minska det s.k. krog- och
nöjesrelaterade våldet genom att minska överservering till berusade och servering till
underåriga i restaurang- och nattklubbsmiljö. De viktigaste komponenterna i detta arbete
består av utbildning, tillsyn/sanktioner och samverkan mellan myndigheter och bransch.
En vetenskaplig utvärdering av hela detta arbete avslutades för några år sedan med
positiva resultat. Metoden har därefter etablerats och är sedan 2001 en permanent
verksamhet i Stockholms stad.
Arbetet inom Stockholms stad leds av en styrgrupp med representanter från de centrala
aktörerna på området. Deras olika roller i det s.k. STAD-samarbetet specificeras i ett
särskilt avtal. För att skapa ett positivt samarbetsklimat och se till att parterna utför sina
avtalade uppgifter finns en särskilt utsedd samordnare vilken STAD-sektionen har tagit
arbetsgivaransvaret för.
Verksamheten 2007
Under 2007 kommer samordnaren att verka som kursledare för utbildningarna i
ansvarsfull alkoholservering (första halvåret), fortsätta att driva och vidareutveckla de
speciella policyutbildningar som nyligen tagits fram för krögare. Samordnaren bidrar även
i arbetet med att följa upp och utveckla statistiken över krogrelaterade brott och påbörja
ett arbete med att utveckla våldsstatistik inom sjukvårdens akutmottagningar. Vidare
planeras för en sammanställning av olika restauranguppgifter och våldsdata till en eller
flera större datafiler i syfte att underlätta för kommande forskningsuppgifter. I samordnarens arbete ingår även att sprida metoden till andra stadsdelar än de i innerstaden samt
att särskilt betona vikten av ett effektivt tillsynsarbete.
Samordnaren i Stockholm stad ansvarar även för en policyutbildning för krögare som
lanserades 2006 inom STAD-samarbetet, en utbildning som vänder sig till krögare och
driftsansvariga. Denna utbildning fortsätter under år 2007.
Övergång i permanent verksamhet
Under 2007 kommer ett nytt avtal för den fortsatta verksamheten inom STAD-samarbetet
att förhandlas fram. I samband med det kommer de parter som ingår i samarbetet att
klargöra vilka resurser man har möjlighet att avsätta för basverksamheten de kommande
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åren. Ambitionen är att hitta en grundfinansiering för de resurser parterna anser vara
nödvändiga för fortsättningen, och att detta inte ska vara beroende av projektmedel för att
arbetet ska kunna bedrivas långsiktigt. Medel som söks i denna ansökan behövs för att
brygga över projektet in i sin permanenta form, eventuella nya ansökningar om medel
kommer att handla om ytterligare utveckling av verksamheten utöver basen.
På grund av chefsbyte på Stockholms stads Tillståndsenhet har tyvärr denna ansökan tagit
tid att få fram. Vi hoppas på överseende med att denna komplettering inkommer väldigt
sent. När det gäller detaljerna i projektet ber vi att få hänvisa till de tidigare
ansökningarna. Tidigare uppsatta mål och arbetssätt kvarstår.
Ekonomi
En stor del av verksamheten är självfinansierande via de deltagaravgifter som tas ut för de
olika utbildningarna. Det som inte har kunnat finansieras inom ramen för samarbetsavtalet
är samordnartjänsten. Under 2007 uppgår kostnaden för den till 700 000 kronor.
Sökt belopp
Stockholms stad ansöker om 390 000 kronor för projektets genomförande under perioden
2007-07-01 till 2008-06-30. Projektets övriga kostnader kommer att finansieras av de i
samarbetet ingående parterna. Denna ansökan gäller under förutsättning att den godkänns
av socialtjänstnämnden, vilket förväntas kunna ske den 14 juni.
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