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Ansökan om medel för vidareutveckling av STAD samarbetet
Förslag till beslut
Socialtjänstnämnden ansöker hos länsstyrelsen om 390 000 kronor till fortsatt utveckling
av STAD-samarbetet (bilaga 1).

Dag Helin
Eddie Friberg

Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Socialtjänstförvaltningens kansliavdelning.

Bakgrund
Sedan flera år tillbaka pågår ett omfattande utvecklingsarbete kring ansvarsfull
alkoholservering i Stockholms stad, det s. k. STAD-samarbetet. Föreliggande ansökan
avser verksamhet som ytterligare utvecklar redan påbörjade insatser (bilaga 1).
STAD-samarbetet leds av en ledningsgrupp med representanter från de centrala aktörerna
på området. För att underlätta samarbetet och följa upp aktörernas arbetsuppgifter enligt
ingånget avtal finns två samordnare anställda. För detta har länsstyrelsen tidigare beviljat
utvecklingsmedel. Föreliggande ansökan gäller år fyra i projektet.

Förvaltningens förslag
Två personer är sedan januari 2008 anställda som alkohol- och narkotikasamordnare och
en person är anställd som kursadministratör. Dessa tar STAD-sektionen arbetsgivaransvar
för. Förutom utvecklingsarbete ska samordnarna vara kursledare vid 50-talet
utbildningsdagar under 2008. Vidare ingår i uppgiften att ha kontakt med de föreläsare
som anlitas för utbildningarna och stötta dessa bland annat genom feedback från
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kursutvärderingar. Samordnarna ska även samverka med samtliga parter inom STAD
samarbetet.
Följande aktiviteter planeras:
Följa upp och utveckla statistiken över krogrelaterade brott och utveckla
våldsstatistik inom sjukvårdens akutmottagningar.
Sammanställning av olika restauranguppgifter och våldsdata till större datafiler i
syfte att underlätta kommande forskningsuppgifter.
Sprida metoden till andra områden än de i innerstaden samt att särskilt betona
vikten av ett effektivt tillsynsarbete.
Genomföras en ny skådespelarstudie avseende vakternas vaksamhet när det gäller
narkotika på våra krogar
Vara en stödjande part till de krögare som vill vara en krog mot knark.
Fortsatt utbildning i Ansvarsfull alkoholservering, omkring 16 gånger/år.
Beräknat antal personer som kommer att genomgå utbildningen är omkring 800.
Narkotikautbildning kommer att ske som endags och/eller tvådagarsutbildning.
Policyutbildning är planerad att genomföras vid fyra tillfällen.
Arbete för att minska det våld och skador som är relaterade till
alkoholkonsumtion, framförallt intensivkonsumtion, på eller i anslutning till
studentfester.
Framställa ett register över vilka restauranger i Stockholm som har utbildat sina
anställda i Ansvarsfull alkoholservering för att se om det finns områden där
restaurangerna inte har utbildat sin personal i lika hög utsträckning.
Ett utökat samarbete med restaurangskolor på både gymnasie- och komvuxnivå
för att undersöka möjligheterna att diplomera i ansvarsfull servering redan på den
nivån i sin yrkeskarriär.
Se på möjligheterna att ta fram en ”populärutgåva” för nya krögare med
information om problemsituationer som ofta uppstår för krögare i branschen och
inte minst lite tips om hur man kan förebygga eller hantera dessa.
Samarbete med Folkhälsoinstitutet gällande studentfester. Detta är redan i full
gång.
Medverka, stödja och följa det nya samarbetsprojekt som inletts mellan Maria
ungdom och polisens krogsektion vilket syftar till att finna en behandlingsmetod
för den målgrupp som kallas ”partyknarkare”.
Stockholms stad ansöker om 390 000 kronor för projektets genomförande under perioden
2008-07-01 till 2009-06-30. Projektets övriga kostnader kommer att finansieras av de i
samarbetet ingående parterna. Parterna som står bakom ansökan vill betona att
grundfinansieringen av STAD-samarbetet nu är långsiktigt löst genom det samarbetsavtal
som upprättats för åren 2008-2010. Det som söks nu är extra utvecklingsmedel för att
ytterligare förbättra en av de få bevisligen effektiva förebyggande metoderna.
Förvaltningen föreslår nämnden godkänna den projektansökan som insänts till
länsstyrelsen.

