s

SOCIALTJÄNSTFÖRVATNINGEN
PR E V E N T I ON SC EN T R UM S T OCK H OL M - PR E C EN S

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 119-0149/2008
SID 1 (27)

Handläggare: Anders Eriksson
Telefon: 508 430 22

Till
Socialtjänstnämnden

Nuläget för det drogförebyggande arbetet 2008
Svar på skrivelse från (v), (s) och (mp)
Förslag till beslut
Socialtjänstnämnden hänvisar till detta tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Dag Helin

Tina Heinsoo

Sammanfattning
Det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Stockholm utförs till största delen i
stadsdelsförvaltningarnas dagliga, lokala verksamheter. Som en resurs för det lokala
arbetet finns inom socialtjänstförvaltningen Preventionscentrum Stockholm (Precens).
Det förebyggande arbetet är uppbyggt på olika sätt i de olika stadsdelsförvaltningarna.
De flesta har anställda preventionssamordnare på hel- eller deltid, medan andra har
valt andra strukturer. Tjänsteutlåtandet innehåller svar från stadsdelsförvaltningarna
angående hur deras förebyggande arbete är uppbyggt.
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Bakgrund
Karin Rågsjö, (v), Abdo goriya, (s) och Gertrud Brorsson, (mp) har i skrivelse till
Socialtjänstnämnden efterfrågat nuläget för det alkohol- och narkotikaförebyggande
arbetet i stadsdelsförvaltningarna 2008. Skrivelsen tar upp frågor om antalet preventionssamordnare i staden, statliga bidrag som går till stadens alkohol- och narkotikaförebyggande arbete 2008 och planer att informera stadens tonårsföräldrar och höja
deras medvetenhet om alkohol och drogproblem.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts hos Preventionscentrum Stockholm – Precens. Stadsdelsförvaltningarna har getts möjlighet att redovisa uppbyggnaden av sitt förebyggande arbete
genom en enkät som redovisas nedan.
Alkohol- och narkotikaförebyggande arbete i Stockholm
Under de senaste 5-6 åren har det alkohol- och narkotikaförebyggande arbetet i
Stockholm genomgått en genomgripande utveckling. Genom tillskapandet av Preventionscentrum Stockholm - Precens - år 2000 lades grunden för ett mer systematiskt stadsövergripande arbete . Från och med 2002 inrättades preventionssamordnartjänster i stadsdelsområdena med finansiellt stöd från staden och statliga medel via
länsstyrelsen. Därigenom kunde också det lokala arbetet stärkas och utvecklas inom
en rad områden.
I och med att stadsdelsförvaltningarna själva anställt samordnare och organiserat sitt
förebyggande arbete utifrån lokala förutsättningar, tidigare organisation, missbrukssituation, m.m. har uppbyggnaden av arbetet skilt sig betydligt mellan stadsdelsförvaltningarna. Numera finansieras preventionssamordnarna helt av stadsdelsnämnderna. Det fanns från början ett antal arbetsuppgifter som skulle vara förenande för alla
samordnare, se bilaga 4. Stadsdelsförvaltningarna har också självklart haft möjlighet
att komplettera dessa arbetsuppgifter med sådant som prioriterats lokalt. Ett sådant
exempel är tillsynsarbete av tobaks- och folkölsförsäljning vilket i en del stadsdelsförvaltningar handläggs av preventionssamordnaren medan andra stadsdelsförvaltningar valt andra lösningar.
Samordnarnas och Precens arbete har vetenskapligt följts av ESAPP (Evaluering av
Stockholms AlkoholPreventiva Program) vid SORAD. ESAPP’s slutrapport redovisades för socialtjänstnämnden 2008-04-17.
Genomgång av frågorna i skrivelsen.
Hur är det förebyggande arbetet 2008 uppbyggt i stadsdel för stadsdel?
Det finns ingen enhetlig bild eller beskrivning av hur det förebyggande arbetet är
uppbyggt lokalt eftersom stadsdelsförvaltningarna har valt egna organisationsformer
för detta. Så har också varit fallet under hela den tid som preventionssamordnare
funnits, de har varit (och är) placerade inom olika enheter med varierande mandat
och tid för sitt arbete. Så har exempelvis Södermalm två heltidsanställda samordnare
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medan andra stadsdelsförvaltningar har valt andra former. Likaså varierar formerna
för kontakt/samarbete mellan de lokala brottsförebyggande råden och det drogförebyggande arbetet.
För att ge ett bra svar på hur det lokala arbetet är uppbyggt har alla stadsdelsförvaltningar ombetts besvara en enkät avsedd att spegla uppbyggnaden av det egna alkohol- och narkotikaförebyggande arbetet. Enkätens frågor (med några aktuella tillägg)
har tidigare, det vill säga de år staden erhöll statliga utvecklingsmedel för preventionssamordnarnas löner, tillställts stadsdelsförvaltningarna. Svaren har löpande redovisats till socialtjänstnämnden och länsstyrelsen.
I och med att några stadsdelsförvaltningar nu valt att bygga upp sitt förebyggande
arbete utan samordnare kan det tyckas att frågorna fokuserar för mycket just på samordnarna och vad de gör. Men - i och med att staden gjort en flerårig och intensiv
satsning på denna grupp är det dock av intresse att se vilken roll de spelar i det lokala
arbetet idag. Dessutom finns i frågorna utrymme att redovisa hur hela det förebyggande arbetet är upplagt. Se bilaga 2.
Antalet preventionssamordnare i staden?
Antalet preventionssamordnare per 2008-05-21 är 13 stycken på hel- eller deltid i 11
stadsdelsområden. I ett stadsdelsförvaltningar är samordnartjänsten vakant, resterande två stadsdelsförvaltningar har sammanlagt fem kontaktpersoner. Se bilaga där elva
stadsdelsförvaltningar beskriver sitt förebyggande arbete.
Av de stadsdelsförvaltningar som inte svarat har en sin samordnartjänst vakant, en
har nyligen anställt en samordnare på deltid och ytterligare en stadsdelsförvaltning
ser för närvarande över sin organisation.
Statliga bidrag som går till stadens alkohol- och narkotikaförebyggande arbete
2008?
Vid besvarandet av denna fråga är det viktigt att beakta den utveckling som skett
inom det lokala förebyggande arbetet i staden de senaste åren. Tidigare var arbetet
mer av ”stuprörskaraktär” och specifikt inriktat på alkohol eller hasch eller något
annat relativt avgränsat problem.
Nuförtiden arbetas det, inte minst lokalt, mer utifrån risk- och skyddsfaktorer. Det
gör att arbetet blir bredare eftersom de risk- och skyddsfaktorer som är aktuella för
alkoholdrickande också i mycket hög grad gäller andra områden, exempelvis kriminalitet eller psykisk ohälsa. Detta gör i sin tur att man bör beakta att det inte bara är
exempelvis ”anti-drogmedel” från länsstyrelsen som borde tas med om man vill få
den kompletta bilden av vilka lokala projekt och initiativ som stöds med externa medel och som gynnar det alkohol- och narkotikaförebyggande arbetet.
Följande centrala verksamheter har erhållit statliga medel till alkohol- och narkotikaförebyggande arbete 2008: Trestad, Utvärdering Unga Vuxna, Slutrapport ESAPP,
BRÅ: Metodutveckling i skola, KOMET.
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Planer att informera stadens tonårsföräldrar och höja deras medvetenhet om
alkohol och drogproblem?
Under våren 2008 genomfördes en antilangningsaktion riktad till tonårsföräldrar och
andra vuxna för att höja beredskapen kring ungdomars alkoholvanor inför Valborgshelgen och skolavslutningarna. Den utformades på ett något annorlunda sätt jämfört
med tidigare år. Stoppa langningen är ett samarbete mellan 20 kommuner i Stockholms län, länsstyrelsen, polisen och STAD-sektionen inom landstinget.
Planeringen av insatserna har drivits av Stockholms stad genom Preventionscentrum
Stockholm tillsammans med Stockholms stads/länets samordnare för det alkoholoch drogförebyggande arbetet. Samarbete sker också med olika frivilligorganisationer. Aktiviteter varierar mellan stadsdelsförvaltningar och kommuner. På listan över
kampanjmaterial finns bland annat av flygblad, affischer och e-brev till föräldrar.
Kampanjen har en egen hemsida, www.stoppalangningen.se, där aktiviteterna presenteras närmare. Se även bilaga 3.

BILAGOR:
1.
Aktuell adresslista till preventionssamordnare och kontaktpersoner.
2.
Svar från stadsdelsförvaltningarna
3.
Presentation av anti-langningsarbetet våren 2008
4.
Ursprungliga arbetsuppgifter för lokala preventionssamordnare.
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Bilaga 1: Preventionssamordnare & kontaktpersoner - Stockholms stad

Uppdat.: 2008-04-21

OBS! Ange alltid stadsdelsförvaltning
Rinkeby-Kista

Dejan

Spånga–Tensta

Vakant

Hässelby–Vällingby

Ulf

Bromma
Norrmalm

BOX 7049

164 07 Kista

Box 4066

163 04 Spånga

Ulf.haag@hasselby.stockholm.se

Box 3424

165 23 Hässelby

076-12 06 187

Kajsa.bjornson@bromma.stockholm.se

Box 206

161 26 Bromma

508 09 242

076-12 09 242

silvio.rossi@norrmalm.stockholm.se

Roslagsg. 20 113 55 Stockholm

Persson

508 09 217

076-12 09 217

ewa-carin.persson@norrmalm.stockholm.se

Birgitta

Reneby

508 09 341

076-12 09 341

birgitta.reneby@norrmalm.stockholm.se

Monica

Ahlqvist

508 12 211

076-12 12 211

Monica.ahlqvist@soder.stockholm.se

Göta Ark200 118 72 Stockholm

AnnSofie

Johansson

508 13 136

076-12 13 136

Annsofie.johansson@soder.stockholm.se

Göta Ark200 118 72 Stockholm

EnskedeÅrsta-Vantör

Britt

Widell-Orustfjord 508 16 476

076-12 16 476

SD14BWO@eav.stockholm.se

Box 81

121 22 Johanneshov

Farsta

Rita

Zimmerhofer

508 18 127

076-12 18 127

Rita.zimmerhofer@farsta.stockholm.se

Box 6027

122 06 Enskede

Älvsjö

Christina

Adrian Friberg

508 21 056

076-12 21 056

SD21CAD@alvsjo.stockholm.se

Box 48

125 21 Älvsjö

John

Brayley

076-82 52 804

SD21JBR@alvsjo.stockholm.se

Box 48

125 21 Älvsjö

Skarpnäck

Susanne

Aplehag Balotis

508 15 049

076-12 15 049

SD15SAP@skarpnack.stockholm.se

Box 5117

121 17 Johanneshov

Hägersten-Liljeholmen

Anna

William-Olsson

508 23 362

076-12 23 362

anna.willam-olsson@h-l.stockholm.se

Box 490

129 04 Hägersten

Skärholmen

Anette

Pettersson

508 24 420

076-12 24 420

anette.pettersson@skarholmen.stockholm.se

Box 503

127 26 Skärholmen

Kungsholmen

Pernilla

Vera Jr

508 08 755

076-12 08 755

SD08PVE@kungsholmen.stockholm.se

Box 49039

100 28 Stockholm

Tina

Lundin

508 08 509

076-12 08 509

Tina.lundin@kungsholmen.stockholm.se

Box 49039

100 28 Stockholm

Conny

Carl s s on

508 10 910

076-12 10 910

Conny.carlsson@ostermalm.stockholm.se

Box 24156

104 51 Stockholm

Södermalm

Östermalm

Stankovic

508 01 590

076-12 01 590

508 03

076-12 03

Haag

508 05 308

076-12 05 308

Kajsa

Björnsson

508 06 187

Silvio

Rossi

Ewa-Carin

dejan.stankovic@rinkeby-kista.stockholm.se
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Bilaga 2: Svar från stadsdelsförvaltningarna
Följande delfrågor ställdes:
1.Stadsdelsförvaltning?
2.Samordnarens/kontaktpersonens namn (ange om samordnare eller kontaktperson):
3.Uppgiftslämnare (namn, funktion, telefon, e-postadress):
4.Samordningsarbetet utgör heltid: JA/NEJ; Om deltid, __%
B) Samordnarens arbetsuppgifter:
5.Var i stadsdelsförvaltningens organisation är samordnaren placerad? Finns fungerande styrgrupp för dessa frågor? Hur är det förebyggande arbetet 2008 uppbyggt?
6.Har samordnaren deltagit i arbetet med stadsdelens drogförebyggande handlingsprogram?
7.Samverkar samordnaren med andra förebyggande verksamheter (t. ex. brottsprevention)? Om ja, vilka?
8.Är samordnarens tjänst långsiktigt integrerad i stadsdelsförvaltningens ordinarie
verksamhet eller finns plan för att uppnå detta?
9.Vilka statliga bidrag går till stadsdelsförvaltningens alkohol- och narkotikaförebyggande arbete 2008?

Norrmalm
1. Norrmalm
2. Kontaktpersoner är Silvio Rossi, Birgitta Reneby och Ewa-Carin Persson
3. Uppgiftslämnare är Annette Luengo, avd chef, -09 301, 076 12 09 301
4. Samordningsarbetet är uppdelat på flera personer
5. Det förebyggande arbetet bedrivs huvudsakligen inom fritidsenheten,
familjeenhetens mottagningsenhet och BoU övergripande men i nära samarbete med
de kommunala grundskolorna och polisen.
6. Ja, samordnaren har deltagit i arbetet med stadsdelens drogförebyggande program
men vi knöt ihop det med vårt övriga hälsoarbete.
7. Ja, det drogförebyggande arbetet är mer eller mindre integrerat med det brottsförebyggande. Norra innerstan har ett nätverk med rektorerna från alla kommunala 6-9
skolor, fältarna, polisen, socialtjänsten, skoljuristen m fl. Alla 6-9 skolor har också
egna nätverk.
8. Planen var att integrera arbetet i den ordinarie verksamheten, dvs alla enheter (med
visst förvaltningsstöd) ska arbeta med att uppnå målen i KF´s budget/SDN. Samordnartjänsten avslutades i feb 2008.
9. Inga statliga bidrag 2008.
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Skarpnäck
Redovisning av hur det förebyggande arbetet är uppbyggt i Skarpnäcks stadsdelsnämndsområde.
1.Skarpnäck
2.Samordnare: Susanne Aplehag Balotis
3.Uppgiftslämnare: Susanne Aplehag Balotis, preventionssamordnare.
Tfn. 08-508 15 049. E- postadress: susane.aplehag.balotis@skarpnack.stockholm.se
4. A) Heltid
B) Preventionssamordnaren arbetar brett med drog- och brottsförebyggande insatser och folkhälsoarbete i stadsdelen. Preventionssamordnaren ska vara förvaltningens motor i detta arbete. Preventionssamordnaren ska tillsammans med verksamheterna planer och genomföra olika insatser. Följa upp aktuell forskning och metodutveckling inom området och uppdatera förvaltningens verksamheter. Samordnaren är
förvaltningens kontaktperson i drog- och brottsförebyggande frågor gentemot staden centralt, länsstyrelsen, lokala brottsförebyggande råd, företagarföreningar, polis
och andra.
5. Preventionssamordnaren ingår i Skarpnäcks brottsförebyggande råd och bereder
frågor till rådet. Preventionssamordnaren ansvarar för att tillsyn av folköls- och
tobaksförsäljningen genomförs.
Preventionssamordnaren genomför utredningar och presenterar analyser, ger förslag till insatser, svarar på remisser inom området.
Preventionssamordnaren är placerad inom personal- och kansliavdelningen.
Ingen styrgrupp är utsedd för samordnaren utan det är närmast stadsdelsdirektören
och förvaltningsledningen som styr dessa frågor.
6.För 2008 kommer kvinnofridsprogrammet att prioriteras och ev. omarbetas. Frågan kommer att lyftas inom alla verksamheter. Studiebesök och utbildningar
genomföras. Det förebyggande arbetet prioriterar arbetet med att bygga upp en
kontinuerlig verksamhet med stödgrupper till barn och föräldrar. Föräldrautbildning, stöd till barn som har missbruk, våld, psykisk ohälsa, skilsmässa inom familjen. Projektmedel har sökts från Länsstyrelsen.
7. Ja
Samordnaren samverkar med andra brottsförebyggande verksamheter som länsstyrelsen, polis, skola, socialtjänst, frivilligorganisationer, hyresgästföreningar,
bostadssrättsföreningar, företagarföreningar.
8.Det är en fast tjänst som ska vara del av stadsdelens ordinarie verksamhet.
9.Projektet Kedjan 2008, som fått bidrag med 680.000 från länsstyrelsen i Stockholms län inom området mobilisering mot narkotika.
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Enskede-Årsta-Vantör
Redovisning av hur det förebyggande arbetet är uppbyggt i Enskede-ÅrstaVantör stadsdelsförvaltning 2008.
1. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.
2. Britt Widell Orustfjord
3. Britt Widell Orustfjord, tel.508 16 476, mobil:076 12 16 476
britt.widell.orustfjord@eav.stockholm.se
4.A. Samordningsarbetet utgör en heltid.
B. Arbetsuppgifter:
Utvecklingsarbete
Arbetar övergripande strukturellt med att samordna utvecklingen av det långsiktigt preventiva arbetet i stadsdelen. Arbetet ska på sikt nå alla invånare i
stadsdelen.
Är en samordnande länk mellan olika verkställande chefer, arbetsgrupper
och andra aktörer i förebyggande frågor.
Är – eller arbetar på att vara - en samordnande länk till frivilligorganisationer
och näringsliv i stadsdelsförvaltning.
Preventionskunskap
Ska känna till nya rön, aktuell forskning och evidensbaserade metoder inom
drog- och brottspreventivt arbete. Vara en resurs för stadsdelens verksamheter
och aktörer att vända sig till i preventionsfrågor.
Områdeskunskap
Ska vara väl insatt i situationen gällande alkohol, narkotika, tobak och andra
droger samt ha goda kunskaper om resurser i området.
Efter behov och på uppdrag utföra eller bidra till kartläggning av lokala problem, behov och resurser. Ansvara för trygghetsvandringar i stadsdelen.
Ansvara för det lokala drogförebyggande handlingsprogrammet och revidera det varat annat år – i enighet med STAN-programmet.
Samverka med Precens och de andra stadsdelsförvaltningarnas samordnare
när det gäller övergripande angelägenheter, exempelvis kompetensutveckling och mediainsatser och revidering av STAN-programmet. Stadsdelens
kontaktperson gentemot Precens.
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Samordnare för stadsdelens föräldrastödsprogram – KOMET och dess kontakt gentemot Precens.
Tillsyn
Ansvarig för stadsdelens tillsyn över folköl- och tobaksförsäljning.
Stockholmsenkäten
Ansvarig för att Stockholmsenkätens resultat förmedlas till stadsdelens skolpersonal – berörda elevers föräldrar samt stadsdelens andra tjänstemän och
politiker.
5. Tjänsten tillhör nu Socialtjänsten – Individ- och familjeomsorgen. Är placerad på
öppenvårdsavdelningen. Min närmaste chef för upp frågor som sedan diskuteras i
ledningsgruppen. Kring det lokala-Brå och det brottsförebyggande arbetet är det direktören som styr dessa frågor direkt till samordnaren, som är sekreterare och sammankallande för det lokala-Brå.
Då vi är två sammanslagna stadsdelsförvaltningar och en direktör från ytterligare en
stadsdel så är det drog- och brottsförebyggande arbetet under ny utveckling.
6. Ja, jag har tidigare år varit med och utformat och skrivit programmet. Har fått
direktiv att revidera programmet 2008.
7. Se ovan. I det lokala-Brå håller vi på att utforma olika grupper som ska arbeta
förebyggande i området. Samverkan med fritid, polis, skola och frivilligorganisationer.
8. Tjänsten är långsiktigt integrerad.
9. För 2008 har vi sökt pengar för tredje året från Länsstyrelsen kring Komet i förskolan – ett förebyggande arbete. Pengar från länsstyrelsen har också sökts till utbildning i DISA – en förebyggande metod som vänder sig till flickor som mår dåligt.

Farsta
1.

Stadsdelsförvaltning: Farsta

2.

Samordnarens namn: Rita Zimmerhofer

3.
Uppgiftslämnare (namn, funktion, telefon, e-postadress):
Inger Norman, avdelningschef, 08-508 18 023, inger.norman@farsta.stockholm.se
A) Samordningsarbetet utgör heltid: JA
B) Samordnarens arbetsuppgifter: Arbeta övergripande strukturellt, dvs. samordna
utvecklingen av långsiktigt förebyggande arbete där många aktörer aktiveras. Arbetet
ska på sikt nå alla ungdomar/innevånare i stadsdelen.
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Vara samordnande länk mellan SDN, olika verkställande chefer, arbetsgrupper och
andra aktörer i förebyggande frågor.
Driva att stadsdelens handlingsplan i dessa frågor beslutas, verkställs och kontinuerligt ses över.
Ha överblick och insyn i, men inte själv nödvändigtvis driva, de olika arbetsgruppernas arbete.
Ingå i samverkansgrupperna på skolorna och i lokala BRÅ samt vara sammankallande i BRÅ ungdom (förebyggargruppen).
Vara uppdaterad och känna till nya rön, aktuell forskning och evidensbaserade metoder inom drog- och brottspreventivt arbete och vara en resurs dessa frågor till andra
aktörer i dessa frågor.
Ha mycket god kunskap om den lokala situationen vad avser såväl problembilder
som resurser.
Ha mycket god kunskap om beslutsvägar, administrativa rutiner, m.m. i stadsdelen
Vara samordnande länk med andra primärpreventiva verksamheter i stadsdelen, exempelvis brotts-, sex och samlevnads-, folkhälso- och skadeprevention.
Ansvara för dokumentation av det lokala alkohol/drogförebyggande arbete vad gäller
såväl planerade och genomförda verksamheter som beskrivning av arbetsprocessen.
Vara stadsdelens kontaktperson gentemot Precens.
Samverka med Precens och de andra stadsdelsförvaltningarnas samordnare vad gäller
exempelvis kompetensutveckling och medieinsatser.
Ansvara för folköls- och tobakstillsynen i stadsdelen.
Vara arbetsledare för stadsdelens fältassistenter
4.
Var i stadsdelsförvaltningens organisation är samordnaren placerad?
Direkt under avdelningschefen för fritid, förskola och kultur som i sin tur har stadsdelsdirektören som chef
Finns fungerande styrgrupp för dessa frågor?
Nej
Hur är det förebyggande arbetet 2008 uppbyggt?

s

SID 11 (27)

Avdelningen har fått extra medel 2008 för att tillsammans med socialtjänstens barnoch ungdomsenhet utveckla det förebyggande arbetet i stadsdelen. Vi har gjort ett
program på hur detta arbete ska se ut. Det innehåller bl.a. utbildning av fyra nya
Komet gruppledare, Ungdomens hus i Farsta centrum ska bedriva verksamhet hela
sommaren för alla tonåringar i området, en föreläsningsserie för personal och boende
i området ska genomföras under hösten, en verksamhet för tonårsmammor ska utvecklas, föräldravandrare ska uppmuntras och inbjudas till en konferens, m.m. Utöver detta ska trygghetsvandringar genomföras i höst när slutrapporten från stadens
trygghetsmätning kommer, Stockholmsenkäten ska redovisas till nämnd, chefer, föräldrar, skolpersonal och elever och utifrån vad den visar ska insatser göras, utbildning i ÖPP ska genomföras för skolpersonal, ungdomsarbetare och föräldrar ska utbildas i ”firmor” fenomenet, stadsdelen driver ett pilotprojekt ”Viktigt att Vittna”.
Preventionssamordnaren som också är chef för fältassistenterna utgör tillsammans en
förebyggargrupp.
Farsta BRÅ har tre operativa arbetsgrupper; Frivilligorganisationer, Kvinnofrid och
Förebyggargruppen, den sistnämnda är preventionssamordnaren sammankallande i
och där finns representanter från skola, polis, socialtjänst, kyrka och fritid. 17 stycken ingår i gruppen.
5.
Har samordnaren deltagit i arbetet med stadsdelens drogförebyggande handlingsprogram?
Ja
6. Samverkar samordnaren med andra förebyggande verksamheter?
Ja, inom det lokala brottsförebyggande rådet
7. Är samordnarens tjänst långsiktigt integrerad i stadsdelsförvaltningen ordinarie
verksamhet eller finns plan för att uppnå detta?
Preventionssamordnaren har en tillsvidare tjänst
8. Vilka statliga bidrag går till stadsdelsförvaltningens alkohol- och narkotikaförebyggande arbete 2008?
Myndigheten för skolutveckling betalar Farstas pilotprojekt Viktigt att Vittna, Länsstyrelsen finns med som finansiär i tidiga insatser ”Balans i livet” ett samverkansprojekt mellan socialtjänst, fältare och fritid
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Skärholmen
Redovisning av hur det förebyggande arbetet är uppbyggt i stadsdelsförvaltningarna 2008.
1. Stadsdelsförvaltning: Skärholmen
2.
Samordnarens/kontaktpersonens namn (ange om samordnare eller
kontaktperson): Anette Petersson, Preventionssamordnare
3.
Uppgiftslämnare (namn, funktion, telefon, e-postadress):
Anette Petersson, Preventionssamordnare, 08-508 24 420
anette.pettersson@skarholmen.stockholm.se
4. Samordningsarbetet utgör heltid:
JA
B) Preventionssamordnarens arbetsuppgifter:

Samordnar det långsiktiga förebyggande arbetet i stadsdelsförvaltningens
samtliga verksamheter

Är behjälplig i frågor som rör det förebyggande arbetet både för interna och
externa aktörer.

Stimulerar till utveckling av det förebyggande arbetet inom stadsdelsförvaltningen

Är koordinator i BRÅ

Driver det brottsförebyggande arbetet och deltar i revidering och rapportering
av åtgärdsplanen ”Åtgärder för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen
2007-2008”

Är kontaktperson till nationella BRÅ för Skärholmens stadsdelsförvaltning

Ansvarar för samtliga samverkansforum på universell och selektiv nivå mellan verksamheter som arbetar med Barn och Unga

Är samordnare för KOMET (föräldra, och ungdom och förstärkt)

Utvecklar skolprevention lokalt via Skolpreventionsgrupp

Ansvarar helt för Folköl- och tobakstillsynen, med tillhörande inköpsstudier i
stadsdelen

Deltar i två arbetsgrupper för att utveckla Folköl- och tobakstillsynen i
Stockholm Stad.

Samordnar antilangningskampanjer vid vissa storhelger

Ansvarar för remissvar för serveringstillstånd

Ansvarar för remissvar för speltillstånd

Förmedlar de senaste rönen inom preventionsforskningen
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Har ett lokalt nätverk med Hägersten- Liljeholmens preventionssamordnare i
frågor som är stadsdelsövergripande.

Deltar i nätverk med preventionssamordnarna i söderort

Deltar i referensgrupper samt styrgrupper till olika projekt i söderort, såsom
”Talang över gränser” och ”Viktigt att vittna”.

Är kontaktperson till Precens samt behjälplig i det arbetet som bedrivs centralt över staden.

Är stadsdelens representant i det stadsövergripande nätverket för brottsförebyggande arbete.

Projektledare för skolkomet och samverkan (myndigheten för skolutveckling)

Presenterar Stockholmsenkäten (f.d. drogvaneundersökningen) för nämnd,
skola och andra verksamheter inom stadsdelsförvaltningen.

Deltar i arbetet runt trygghetsmätningen som pågår i Stockholmsstad.
5.
Var i stadsdelsförvaltningens organisation är preventionssamordnaren placerad?
Samordnaren är organisatoriskt placerad direkt under verksamhetschefen för Social
omsorg om barn och unga.
Finns fungerande styrgrupp för dessa frågor?
Ja, Skärholmens lokala brottsförebyggande råd är styrgrupp för de preventiva frågorna i stadsdelen
Hur är det förebyggande arbetet 2008 uppbyggt?
Alla verksamheter har ett eget ansvar för det förebyggande arbetet. Vi arbetar med
sammanhang och utgår från risk och skyddsfaktorer. Vi strävar efter att ha evidens
eller kunskapsbaserade metoder i verksamheterna. Vi stimulerar även till egen kreativitet hos de anställda och uppmanar nya tankar och initiativ inom det förebyggande
arbetet. Vi arbetar efter de behov som finns i vår stadsdel.
Stadsdelen delar inte upp det förebyggande arbetet i drog, brott, psykisk ohälsa osv.
utan vi arbetar med prevention som en helhet.
Vi arbetar både med social och situationell prevention.
Skärholmen Preventionssamordnarens uppdrag är att samordna de förebyggande
insatserna i stadsdelsförvaltningen. Stadsdelen har ett eget lokalt brottsförebyggande
råd som preventionssamordnaren koordinerar, vilket innebär att både vara sekreterare, föredragare samt driva arbetet framåt.
Vi har även en strukturerad samverkansmodell för verksamheter som arbetar med
barn och unga 0-20 år som preventionssamordnaren ansvarar för. Projektmedelsansökningar för förebyggande insatser/ metoder/ modeller brukar gå via preventionssamordnaren eller att samordnaren har kännedom om dessa.
6.
Har preventionssamordnaren deltagit i arbetet med stadsdelens
drogförebyggande handlingsprogram?
Samordnaren tillsammans med en arbetsgrupp med representanter från förskola, skola, fritidsverksamheten, IoF barn och unga samt vuxna och personalenheten tog 2006
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fram en lokal handlingsplan som bygger på STAN- programmet (Stockholms Tobak, Alkohol- och Narkotikapolitiska program).
7.
8. Samverkar preventionssamordnaren med andra förebyggande verksamheter
(t.ex. brottsprevention)? Om ja, vilka?
Preventionssamordnaren koordinerar det lokala brottsförebyggande rådet samt ansvarar för den samverkansorganisation som finns för barn och unga i Skärholmen. Preventionssamordnaren har även nätverk med andra preventionssamordnare och brottskoordinatörer i staden. Samordnaren koordinerar även KOMET i stadsdelen. Det
finns ett fortlöpande samarbete med fältassistenter, fritidspersonal och kyrkan.
Ett nytt samarbete har även inletts med nattvandrarorganisationen i området.
9.
Är preventionssamordnarens tjänst långsiktigt integrerad i stadsdelsförvaltningts ordinarie verksamhet eller finns plan för att uppnå detta?
Preventionssamordnartjänsten är en tillsvidaretjänst sedan 1 maj 2007.
10.
Vilka statliga bidrag går till stadsdelsförvaltningens alkohol- och
narkotikaförebyggande arbete 2008?
Stadsdelen har fått projektmedel från Länsstyrelsen för bl.a. utveckling av skolkomet och arbeta mot olovlig frånvaro
Vi har fått beviljat pengar från MSU (myndigheten för skolutveckling) för samverkan
Vi har ansökt om pengar från Länsstyrelsen för att arbeta med Unga vuxna med
ACT och AUDIT samt med SFI.
Vi har ansökt om pengar för att arbeta med en kampanj mot uppfostringsvåld

Södermalm
1. Stadsdelsförvaltning: Södermalms stadsdelsförvaltning
2. Samordnarens/kontaktpersonens namn (ange om samordnare eller kontaktperson): Preventionssamordnarna Monica Ahlqvist och AnnSofie Johansson
3. Uppgiftslämnare (namn, funktion, telefon, e-postadress): monica.ahlqvist@soder.stockholm.se telefon 508 12 211, annsofie.johansson@soder.stockholm.se telefon 508 13 136.
4. A) Samordningsarbetet utgör heltid: JA/NEJ; Om deltid, __%
Båda preventionssamordnarna arbetar heltid, d.v.s. 100 % + 100 %.
B) Samordnarens arbetsuppgifter:
De arbetsuppgifter som preventionssamordnarna har är följande punkter, vissa är
enskilda åtaganden, vissa är gemensamma:
 Överenskommelsen om samverkan i City polismästardistrikt
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 Lokala brottsförebyggande rådet, Söderandan
 Ta fram och skicka ut nyhetsbrev tillsammans med Södermalms beroendeteam
 Samverkan med skolorna
 Örebro Preventionsprogram
 Föräldramöten
 Tillsyn av tobak och folköl samt provköp av desamma och OL2
 Stockholmsenkäten
 Trygghetsmätningen
 Handlingsplan mot klotter inklusive information och utbildning om subkulturen
klotter
 Omvärldsbevakning
 Samarbete med Barnmorskemottagning (BMM), Barnavårdscentral (BVC) och
Vårdcentraler (VC)
 Kartläggning av missbruksmottagningar etc på karta
 Lära oss metoden Open Space
 Olika nätverk, t.ex. Samverkan Söder, Våld i nära relationer
 Kvinnofrid
 Framtagning av informationsmaterial om verksamheten
 Deltagande i och medverkande i olika projekt
 Yttrande i serveringsärenden samt spel på värdeautomater
 Skriva tjänsteutlåtanden, remissvar samt svara på enkäter
 Revidering av drogförebyggande handlingsprogram
5. Var i stadsdelsförvaltningens organisation är samordnaren placerad?
Finns fungerande styrgrupp för dessa frågor? Hur är det förebyggande arbetet
2008 uppbyggt?
Preventionssamordnarna är placerade på Preventionsenheten för Barn och ungdom,
Social omsorg. Det finns en styrgrupp för det lokala brottsförebyggande arbetet där
preventionssamordnarna ingår som sammankallande/sekreterare. Preventionssamordnarna är tillsvidareanställda och utgör en del av den ordinarie verksamheten på
enheten på den universella nivån, se bifogad broschyr.
6. Har samordnaren deltagit i arbetet med stadsdelens drogförebyggande handlingsprogram?
Ja, och preventionssamordnarna kommer att ta fram ett nytt gemensamt handlingsprogram för Södermalm när det nya styrdokumentet har trätt i kraft.
7. Samverkar samordnaren med andra förebyggande verksamheter (t. ex.
brottsprevention)? Om ja, vilka?
Preventionssamordnarna samverkar med lokala brottsförebyggande rådet och ingår,
förutom i styrgruppen, i de tre arbetsgrupperna fokuserar på skola, näringsidkare,
boende och gatumiljö. Sedan ett drygt år tillbaka ingår även Samverkan Söder i lokala brå.
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8. Är samordnarens tjänst långsiktigt integrerad i stadsdelsförvaltningens ordinarie verksamhet eller finns plan för att uppnå detta?
Båda personerna är tillsvidareanställda som preventionssamordnarna sedan flera år.
9. Vilka statliga bidrag går till stadsdelsområdets alkohol- och narkotikaförebyggande arbete 2008?
Inga länsstyrelsemedel är sökta för 2008 när det gäller förebyggande arbete. Slutrapport för medel som beviljades 2006 rapporteras till nämnd och länsstyrelse i maj
2008.

Hässelby-Vällingby
Redovisning av hur det förebyggande arbetet är uppbyggt i stadsdelsområdena
2008.
1. Stadsdelsförvaltning:
– Hässelby-Vällingby
2. Samordnarens/kontaktpersonens namn (ange om samordnare eller kontaktperson):
– Ulf Haag, samordnare
3. Uppgiftslämnare (namn, funktion, telefon, e-postadress):
- Sven-Göran Södergren, avd.chef, 05 061,
sven-goran.sodergren@hasselby.stockholm.se , ank. 05061 och
Ulf.haag@hasselby.stockholm.se , ankn. 05 308
4. A) Samordningsarbetet utgör heltid:
– Ja
B) Samordnarens arbetsuppgifter:
– arbeta övergripande strukturellt, dvs. samordna utvecklingen av långsiktigt primärpreventivt arbete där många aktörer aktiveras. Arbetet ska på sikt nå alla ungdomar/innevånare i stadsdelen och således inte vara individuellt vårdande/behandlande.
– vara samordnande länk mellan stadsdelsnämnd, olika verkställande chefer, arbetsgrupper och andra aktörer i förebyggande frågor.
driva att stadsdelens handlingsprogram i dessa frågor beslutas, verkställs och kontinuerligt ses över.
– ha överblick och insyn i, men inte själv nödvändigtvis driva, de olika arbetsgruppernas arbete.
– vara samordnande länk med andra primärpreventiva verksamheter i stadsdelsområdet, exempelvis brotts, folkhälso- och skadeprevention.
– ansvara för dokumentation av det lokala alkohol/drogförebyggande arbete vad
gäller såväl planerade och genomförda verksamheter som beskrivning av arbetsprocessen.
– vara stadsdelens kontaktperson gentemot Precens.
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– samverka med Precens och de andra stadsdelsförvaltningarnas samordnare vad
gäller exempelvis kompetensutveckling och mediainsatser.
– handha frågor och löpande tillsyn av folköl- och tobaksprodukter.
– handlägga remisser ang. serveringstillstånd.
– sekreterare och ledamot i LOBRÅ(Lokala Brottsförebyggande Rådet).
– söka projektpengar för förebyggande arbete samt vid behov vara projektledare.
5. a. Var i stadsdelsområdets organisation är samordnaren placerad?
– I avdelningen för stadsdelsmiljö och teknik, tjänsten är placerad under avd.chefen.
b. Finns fungerande styrgrupp för dessa frågor?
– Styrgupp finn ej, frågor hanteras i ordinarie ledningsgrupp
c. Hur är det förebyggande arbetet 2008 uppbyggt?
- se fråga 4 b
6. Har samordnaren deltagit i arbetet med stadsdelens drogförebyggande
handlingsprogram?
– Ja, i det som antogs år 2002, Sedan STAN-programmet antogs fungerar det som
stadsdelens drogförebyggande program. Preventionssamordnaren har även deltagit i
arbetet med enskilda skolors handlingsprogram.
7. Samverkar samordnaren med andra förebyggande verksamheter (t. ex.
brottsprevention)? Om ja, vilka?
– Preventionssamordnaren är sekreterare och ledamot i det Lokala brottsförebyggande rådet.
8. Är samordnarens tjänst långsiktigt integrerad i stadsdelsområdets ordinarie
verksamhet eller finns plan för att uppnå detta?
– Ja, som det ser ut idag.
9. Vilka statliga bidrag går till stadsdelsområdets alkohol- och narkotikaförebyggande arbete 2008?
– Utvecklingsmedel för förebyggande arbete från Länsstyrelsen till tre olika verksamheter.

Bromma
Redovisning av hur det förebyggande arbetet är uppbyggt i stadsdelsområdena
2008.
1. Stadsdelsförvaltning:
Bromma stadsdelsförvaltning
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2. Samordnarens/kontaktpersonens namn (ange om samordnare eller kontaktperson): Kajsa Björnson
3. Uppgiftslämnare (namn, funktion, telefon, e-postadress):
Kajsa Björnson, Preventionssamordnare, 508 06 187,
kajsa.bjornson@bromma.stockholm.se
4. A) Samordningsarbetet utgör heltid:
JA
B) Samordnarens arbetsuppgifter:
Arbeta övergripande strukturellt, samordna utvecklingen av långsiktigt primärpreventivt arbete där många aktörer aktiveras. Arbetet skall nå alla ungdomar/innevånare i stadsdelen och således inte vara individuellt vårdande/behandlande.
Vara samordnande länk mellan stadsdelsnämnd, olika verkställande chefer, arbetsgrupper och andra aktörer i förebyggande frågor.
Driva att stadsdelens handlingsprogram i dessa frågor beslutas, verkställs och kontinuerligt ses över.
Ha överblick och insyn i, men inte själv nödvändigtvis driva, de olika arbetsgruppernas arbete.
Ha mycket god kunskap om den lokala situationen vad avser såväl problembilder
som resurser.
Ha mycket god kunskap om beslutsvägar, administrativa rutiner i stadsdelen.
Vara samordnande länk med andra primärpreventiva verksamheter i stadsdelen, exempelvis brott-, sex och samlevnad-, folkhälso- och skadeprevention.
Ansvara för dokumentation av stadsdelens alkohol/drogförebyggande arbete vad
gäller såväl planerade och genomförda verksamheter som beskrivning av arbetsprocessen.
Vara stadsdelens kontaktperson gentemot Precens.
Samverka med Precens och de andra stadsdelsförvaltningarnas samordnare vad gäller
t.ex. kompetensutveckling och mediainsatser.
Ansvara för folköl/tobakstillsyn.
5. Var i stadsdelsområdets organisation är samordnaren placerad?
Fritidsenheten
6. Finns fungerande styrgrupp för dessa frågor?
Samordnaren har inte, el. ingår inte i någon styrgrupp för sitt arbete.
7. Hur är det förebyggande arbetet 2008 uppbyggt?
I Bromma finns ett BRÅ som under 08 gjort en nystart med ny operativ organisation.
Ledningen för BRÅ består av representanter från stadsdelsförvaltningen, polisen och
utbildningsförvaltningen. Syftet med BRÅ är att minska brottsligheten och att öka
tryggheten i Bromma.
Det förebyggande arbetet i Bromma utförs i nära samverkan mellan skola, polis, socialtjänst, fritid och kultur, kyrkan, föreningsliv, andra stadsdelsförvaltningar och
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kommuner samt övriga relevanta, interna och externa aktörer. Arbetet sker brett, på
struktur-, grupp- och individnivå.
Inom verksamhetsområde Individ och familj samt fritid och kultur bedrivs uppsökande och kartläggande arbete av stadsdelens ungdomar av en fältgrupp. I fältgruppen arbetar: två fältassistenter, som ligger under Fritidsenheten, samt två fältförlagda
socialsekreterare som delas mellan Fritids- och Familjenheten.
Under 2008 bedrivs bland annat;
Olika KOMET-grupper, ÖPP, grupper för barn med föräldrar som har psykiska
och/eller missbruksproblem samt barn med skilda föräldrar, projektet ” Tidig upptäckt av riskbruk/riskbeteende bland unga vuxna och
gymnasieungdomar” i samverkan med Hässelby-Vällingby, ett samverkansprojekt
med skolan Nya Elementar, där målgruppen är elever som tillfälligt eller under en
längre period är i behov av stödinsatser från flera olika aktörer.
På familjcentralen finns en kurator som samverkar med BVC, BMM och Öppna förskolan.
Bromma erbjuder också kometgrupper till föräldrar på frivillig grund via familjecentralen i samarbete med familjeenheten.
Under 2008 har också skett ett omfattande utvecklingsarbete som, bland annat, bidragit till att förbättra uppbyggnaden av det förebyggande arbetet. Där kan särskilt
lyftas fram: BBIC inom Familjenheten samt ett projekt som bedrivits i samarbete
med Ramböll; resultatbaserad styrning. Resultatbaserad styrning är ett sätt för organisationer inom offentlig sektor att använda tydliga målformuleringar med fokus på
resultat och effekt för öka det sociala värdet för medborgarna och därigenom skapa
legitimitet för verksamheten.
6. Har samordnaren deltagit i arbetet med stadsdelens drogförebyggande handlingsprogram?
Ja
7. Samverkar samordnaren med andra förebyggande verksamheter (t. ex.
brottsprevention)? Ja Om ja, vilka?
Ja bland annat Ungdomsmottagningen och familjecentralen/förskolan/skolan inom
t.ex. projektarbete / ÖPP / KOMET, andra samordnare och Precens.
8. Är samordnarens tjänst långsiktigt integrerad i stadsdelsområdets ordinarie verksamhet eller finns plan för att uppnå detta?
Ja den är långsiktigt integrerad i Brommas ordinarie verksamhet.
9. Vilka statliga bidrag går till stadsdelsområdets alkohol- och narkotikaförebyggande arbete 2008?
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Medel från länsstyrelsen för två pågående projekt i stadsdelen.

Kungsholmen
Redovisning av hur det förebyggande arbetet är uppbyggt i stadsdelsområdena
2008.
1. Stadsdelsförvaltning:
Kungsholmen
2. Samordnarens/kontaktpersonens namn (ange om samordnare eller kontaktperson):
Pernilla Vera Jr – kontaktperson för samordning
Tina Lundin – kontaktperson för samordning
3. Uppgiftslämnare (namn, funktion, telefon, e-postadress):
Pernilla Vera Jr, Chef, fält/fritid/prevention, 076 12 08 755, pernilla.vera.jr@kungsholmen.stockholm.se
4. A) Samordningsarbetet utgör heltid: JA/NEJ; JA fördelat på enheten Om deltid,
__%
B) Samordnarens arbetsuppgifter:
Implementera det preventiva arbetet i stadsdelen med särskild inriktning mot barn
och ungdom.
5. Var i stadsdelsområdets organisation är samordnaren placerad?
Finns fungerande styrgrupp för dessa frågor? Hur är det förebyggande arbetet 2008
uppbyggt?
Under avdelningschefen för barn och ungdom. Arbete utgår från det politiska uppdraget och är behovsanpassat till stadsdelen. Styrgruppen består av delar av stadsdelens interna forum – avdelningschefen för barn och ungdom, avdelningschefen för
familjeomsorgen och enhetschefen för fält och fritid.
6. Har samordnaren deltagit i arbetet med stadsdelens drogförebyggande handlingsprogram? JA
7. Samverkar samordnaren med andra förebyggande verksamheter (t. ex.
brottsprevention)? Om ja, vilka? Ja, sammankallar till det brottsförebyggande rådet, samordnar trygghetsvandring inför hösten, är med i en nätverksgrupp för Norra
innerstaden kring gemensamma preventionsfrågor.
8. Är samordnarens tjänst långsiktigt integrerad i stadsdelsområdets ordinarie verksamhet eller finns plan för att uppnå detta?
Den preventiva enheten är integrerad i stadsdelens ordinarie verksamhet.
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9. Vilka statliga bidrag går till stadsdelsområdets alkohol- och narkotikaförebyggande arbete 2008? Inga

Rinkeby-Kista
Redovisning av hur det förebyggande arbetet är uppbyggt i stadsdelsområdena
2008.
1. Stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista
2. Samordnarens/kontaktpersonens namn (ange om samordnare eller kontaktperson): Dejan Stankovic
3. Uppgiftslämnare (namn, funktion, telefon, e-postadress):
Dejan Stankovic, drogförebyggande samordnare, 08-50801590, dejan.stankovic@rinkeby-kista.stockholm.se
4. A) Samordningsarbetet utgör heltid: JA
B) Samordnarens arbetsuppgifter:
Samordnaren för drogförebyggande arbete i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har
till syfte att arbeta övergripande strukturellt, d.v.s. samordna utvecklingen av långsiktigt universellt (primär) preventivt arbete där många aktörer och samarbetspartners
engageras. Det övergripande målet är att arbetet skall på sikt nå alla ungdomar och
invånare för att minimera den psykosociala ohälsan, missbruket och kriminaliteten
bland ungdomar i stadsdelen och således inte vara individuellt vårdande och riktat.
Några konkreta arbetsuppgifter:
Organisera och utveckla samarbete mellan förvaltningen, skola och polis kring
drogförebyggande frågor i stadsdelen.
Tillsyn av folköl- och tobaksförsäljning.
Arbeta med stadsdelens drogförebyggande handlingsprogram utifrån STANprogrammet.
Genomföra föräldrautbildningen enligt Örebro preventionsprogram (ÖPP).
Handlägga tillståndsärenden i samband med alkoholservering och spel, svara på
remisser, samarbeta med Precens, osv.
5. Var i stadsdelsförvaltningens organisation är samordnaren placerad?
Finns fungerande styrgrupp för dessa frågor? Hur är det förebyggande arbetet 2008
uppbyggt?
Samordnaren är placerad inom verksamhetsområde Integration, Flyktingmottagande,
Förebyggande ungdomsinsatser, direkt under VO-chefen.
Just nu finns en organisationsstruktur i Rinkeby-Kista, sk. ”Ungdomsprevention i
Rinkeby-Kista”. Den kommer att ses över i samband med en omorganisation för
brottsförebyggande arbete i stadsdelen (de två lokala BRÅ blir ett osv.) men grunden
blir kvar (ev. några förändringar i gruppernas sammansättning):
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Styrgrupp

Lokala
Brottsförebyggande
rådet
i
Rinkeby

Lokala
Brottsförebyggande
rådet
i
Kista

VO-chefer/IFFU & SO
NäPo-chefer/Kista & Södra Järva
Rektorer/Akalla, Bredby, Husby,
Rinkeby, Ärvinge
Ungdomsenhetens chef
Drogförebyggande samordnare

Förebyggande arbetsgrupp
Ungdomsenhetens chef
Rinkeby-Kista mottagningens chef
Fritidschef
Bitr.rektorer
NäPo/Kista & Södra Järva; befäl eller liknande
Gruppledare för fältverksamheten
Drogförebyggande samordnare
Gäster vid behov;
t.ex. landstinget, förskolan, föreningssamordnare
etc

4 Områdesgrupper
Rinkeby

Kista

Husby

Akalla

Fältverksamheten fungerar som samordnare. I områdesgrupperna ingår personal med mandat från sin egen
verksamhet att delta; från skolan – förslagsvis kurator och/eller bitr. rektor, ungdomsgårdsföreståndarna, deltagare från polisen och representanter från fältgruppen inkl. gruppledaren för fältverksamheten.

6. Har samordnaren deltagit i arbetet med stadsdelens drogförebyggande handlingsprogram?
Det finns ett gammalt drogförebyggande handlingsprogram för dåvarande Kista sdf
som samordnaren har arbetat fram. Utifrån Ungdomsprevention i Rinkeby-Kista
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kommer förmodligen ett nytt program att skapas.
7. Samverkar samordnaren med andra förebyggande verksamheter (t. ex.
brottsprevention)? Om ja, vilka?
Ja, båda lokala BRÅ, ungdomsgårdar, Fältgruppen och andra enheter inom Social
omsorg m.fl.
8. Är samordnarens tjänst långsiktigt integrerad i stadsdelsområdets
ordinarie verksamhet eller finns plan för att uppnå detta?
Ja.
9. Vilka statliga bidrag går till stadsdelsområdets alkohol- och narkotikaförebyggande arbete 2008?
?

Hägersten-Liljeholmen
Redovisning av hur det förebyggande arbetet är uppbyggt i stadsdelsområdena
2008.
1. Stadsdelsförvaltning:
Hägersten-Liljeholmen
2. Samordnarens/kontaktpersonens namn (ange om samordnare eller kontaktperson):
Anna William-Olsson, Preventionssamordnare
3. Uppgiftslämnare (namn, funktion, telefon, e-postadress):
Anna William-Olsson, Preventionssamordnare, 08-508 23 362
anna.william-olsson@h-l.stockholm.se
4.
A)
Samordningsarbetet utgör heltid:
JA
B) Preventionssamordnarens arbetsuppgifter:

Samordnar det långsiktiga förebyggande arbetet i stadsdelsförvaltningens
samtliga verksamheter

Är behjälplig i frågor som rör det förebyggande arbetet både för interna och
externa aktörer.

Stimulerar till utveckling av det förebyggande arbetet inom stadsdelsförvaltningen

Är koordinator i BRÅ

Är kontaktperson för nationella BRÅ för Häge4rsten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning

Ansvarar för samtliga samverkansforum på universell och selektiv nivå mellan verksamheter som arbetar med Barn och Unga

Utvecklar skolprevention lokalt
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Ansvarar helt för Folköl- och tobakstillsynen, med tillhörande inköpsstudier i
stadsdelen

Deltar i två arbetsgrupper för att utveckla Folköl- och tobakstillsynen i
Stockholm Stad.

Samordnar antilangningskampanjer vid vissa storhelger

Ansvarar för remissvar för serveringstillstånd

Ansvarar för remissvar för speltillstånd

Förmedlar de senaste rönen inom preventionsforskningen

Har ett lokalt nätverk med Skärholmens preventionssamordnare i frågor som
är stadsdelsövergripande.

Deltar i nätverk med preventionssamordnarna i söderort

Deltar i referensgrupper samt arbetsgrupper till olika projekt i söderort, såsom
”Talang över gränser” och ”Viktigt att vittna”.

Är kontaktperson till Precens samt behjälplig i det arbetet som bedrivs centralt över staden.

Är stadsdelens representant i det stadsövergripande nätverket för brottsförebyggande arbete.

Ingår i Hägersten-Liljeholmens säkerhetsgrupp och bevakar det säkerhetsaspekter i ett förebyggande perspektiv

Presenterar Stockholmsenkäten för nämnd, skola och andra verksamheter
inom stadsdelsförvaltningen.

Deltar i arbetet runt trygghetsmätningen som pågår i Stockholmsstad.
5. Var i stadsdelsförvaltningens organisation är preventionssamordnaren placerad?
Samordnaren är placerad i avdelningen för samhällsplanering
Finns fungerande styrgrupp för dessa frågor?
Ja, Hägersten-Liljeholmen lokala drog- och brottsförebyggande råd är styrgrupp för
de preventiva frågorna i stadsdelen
Hur är det förebyggande arbetet 2008 uppbyggt?
Alla verksamheter har ett eget ansvar för det förebyggande arbetet.
Vi arbetar med sammanhang och utgår från risk och skyddsfaktorer. Vi strävar efter
att ha evidens och kunskapsbaserade metoder i verksamheterna. Vi stimulerar även
till egen kreativitet hos de anställda och uppmanar nya tankar och initiativ inom det
förebyggande arbetet. Vi arbetar efter de behov som finns i vår stadsdel.
Stadsdelen delar inte upp det förebyggande arbetet i drog, brott, psykisk ohälsa osv.
utan vi arbetar med prevention som en helhet.
Ett systematiskt arbete inriktat mot att stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer
på individ, familj, grupp och samhällsnivå samt i den fysiska miljön. Det handlar
t.ex. om att mobilisera lokalsamhället till delaktighet och ansvarstagande för att öka
tryggheten och minska rädslan (vilken i sig är brottsgenererande). Att främja och
organisera områdesmöten, närmiljövandringar och föräldramedverkan. Inom förskolan arbetar man medvetet förebyggande, pedagogiskt och med evidensbaserade metoder. Det handlar om att i alla förvaltningens barn- och ungdomsinriktade verksam-
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heter tidigt uppmärksamma och hjälpa barn och föräldrar i behov av stöd. Det handlar i hög grad om att samverka över förvaltnings-, myndighets- och verksamhetsgränser. Preventionssamordnarens uppdrag är att samordna de förebyggande insatserna i stadsdelsförvaltningen. Stadsdelen har ett lokalt drog- och brottsförebyggande
råd som preventionssamordnaren koordinerar, vilket innebär att både vara sekreterare
och föredragande.
Projektmedelsansökningar för förebyggande insatser/ metoder/ modeller sker i samverkan med preventionssamordnaren.
6. Har preventionssamordnaren deltagit i arbetet med stadsdelens drogförebyggande handlingsprogram?
Samordnaren tillsammans med avdelningen för social omsorg tog 2006 fram en lokal
handlingsplan som bygger på STAN- programmet (Stockholms Tobak-, Alkoholoch Narkotikapolitiska program).
7. Samverkar preventionssamordnaren med andra förebyggande verksamheter
(t.ex. brottsprevention)? Om ja, vilka?
Preventionssamordnaren koordinerar det lokala drog och brottsförebyggande rådet
samt ansvarar för den samverkansorganisation för skola, socialtjänst, fritid, polis och
skola som finns runt barn och unga i Hägersten-Liljeholmen. Preventionssamordnaren deltar i nätverk med andra preventionssamordnare och brottskoordinatörer i staden. Det finns ett fortlöpande samarbete med fältassistenter, fritidspersonal, föräldraföreningar och kyrkan.
8. Är preventionssamordnarens tjänst långsiktigt integrerad i stadsdelsområdets ordinarie verksamhet eller finns plan för att uppnå detta?
Preventionssamordnartjänsten är en tillsvidaretjänst och därmed långsiktigt integrerad i Hägersten-Liljeholmens ordinarie verksamhet.
9. Vilka statliga bidrag går till stadsdelsområdets alkohol- och narkotikaförebyggande arbete 2008?
Stadsdelen har fått projektmedel från Länsstyrelsen för bl.a. Tillgänglighetsbegränsande arbete, implementering av Örebro Prevention Program, preventionsutbildning med inriktning på sniffning samt preventionsarbete bland unga vuxna i Hägersten - Liljeholmen
Stadsdelen har 2008 ansökt om pengar från Länsstyrelsen för att arbeta med ACT
bland unga vuxna/gymnasieelever ett samarbete mellan ungdomsmottagningen, ungdomsstöd och fyra gymnasieskolor samt ett projekt om att i samarbete med Hela
människan, Svenska kyrkan Brännkyrka kontrakt, Solvere forumteater, Maria Ungdom/Drogkunskaparna, Blå bandet, Länsnykterhetsförbundet arbeta med att upptäcka
och arbeta med de s.k. glömda barnen.
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Bilaga 3:
Presentation av anti-langningsarbetet våren 2008

stoppalangningen
Unga och alkohol är en riskabel kombination. Att minska tillgången på alkohol för
ungdomar, och att skjuta upp alkoholdebuten är viktiga delar av det brottsförebyggande och hälsofrämjande arbetet. Det är också en del i trygghetsarbetet.
Stoppa langningen är ett samarbete mellan 20 kommuner i Stockholms län, länsstyrelsen, polisen och STAD-sektionen inom landstinget. Planeringen av insatserna
drivs av Stockholms stad genom Precens tillsammans med Stockholms stads och
länets preventionssamordnare. Samarbete sker också med olika frivilligorganisationer. Kampanjen ska dels stimulera vuxenvärlden att vara vaksamma på och tipsa
polisen om personer som tillhandahåller illegal alkohol till ungdomar och dels allmänt få vuxna att inte langa alkohol till ungdomar.
Kampanjen bygger på lokal mobilisering och aktiviteterna varierar därför mellan
stadsdelsförvaltningar och kommuner. Preventionssamordnaren (eller motsvarande) i
respektive stadsdelområde ansvarar för lokala aktiviteter. Flygblad delades ut före
valborgsmässoafton, annonsering skedde i ”Mitt i” tidningar och i St:Eriksnytt.
Dessutom har ett e-brev att distribueras till föräldrar via skolor. Viss bearbetning av
press kommer har skett.
www.stoppalangningen.se
En webbplats fungerar som ett nav i kampanjen. Den är aktiv från kampanjstart den
22 april t.o.m. mitten av juni, för att även fungera som en plattform över skolavslutningarna. På kampanjwebbplatsen kommer det finnas grundbudskap, bakgrundinformation och kontaktuppgifter.
För mer information hänvisas till
Precens, Carina Cannertoft tfn: 08-508 430 28 eller
carina.cannertoft@sot.stockholm.se
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Bilaga 4:
Ursprungliga arbetsuppgifter för lokala preventionssamordnare.
Det är viktigt att de som arbetar som samordnare har tydliga mandat och roller.
Samordnaren ska:
Arbeta övergripande strukturellt, d v s samordna utvecklingen av långsiktigt primärpreventivt arbete där många aktörer aktiveras. Arbetet skall på sikt nå alla
ungdomar/innevånare i stadsdelen och således inte vara individuellt vårdande/behandlande.
Vara samordnande länk mellan stadsdelsnämnd, olika verkställande chefer, arbetsgrupper och andra aktörer i förebyggande frågor.
Driva att stadsdelens handlingsprogram i dessa frågor beslutas, verkställs och
kontinuerligt ses över.
Ha överblick och insyn i, men inte själv nödvändigtvis driva, de olika arbetsgruppernas arbete.
Ha mycket god kunskap om den lokala situationen vad avser såväl problembilder
som resurser.
Ha mycket god kunskap om beslutsvägar, administrativa rutiner, m m i stadsdelen.
Vara samordnande länk med andra primärpreventiva verksamheter i stadsdelen,
exempelvis brott-, sex och samlevnad-, folkhälso- och skadeprevention.
Ansvara för dokumentation av stadsdelens alkohol/drogförebyggande arbete vad
gäller såväl planerade och genomförda verksamheter som beskrivning av arbetsprocessen.
Vara stadsdelens kontaktperson gentemot Precens.
Samverka med Precens och de andra stadsdelsförvaltningarnas samordnare vad
gäller exempelvis kompetensutveckling och mediainsatser.

