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Förvaltningens förslag till beslut
1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen
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Sammanfattning
Inger Stark (V) och Jackie Nylander (V) har, i en skrivelse till socialnämnden,
begärt en redovisning av de extra två miljoner kronor som staden år 2011 satsade
på drogprevention bland ungdomar. Syftet med medlen var att stadsdelsnämnderna
skulle förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen bland
ungdomar.
Flertalet av stadsdelsförvaltningar har genomfört informationsmöten, utbildningar,
föräldramöten och seminarier för föräldrar, oftast med barn i åk 6-9, och för
professionella som kommer i kontakt med barn och ungdomar. Ett annat vanligt
inslag i det förebyggande arbetet har varit att anlita forumteatergruppen Solvere
med föreställningen ”Föräldrafällan”. Några stadsdelsförvaltningar har valt att
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vässa de befintliga strukturerna, t.ex. genom personalförstärkning, för ett
långsiktligt drogförebyggande arbete.
Bakgrund
Som resultat av Stockholmsenkäten 2010, där elever i åk 9 i grundskolan och
elever i år 2 gymnasieskolan, fick besvara frågor om narkotika visade det sig att
andelen ungdomar som någon gång provat narkotika har ökat mellan åren 2006
och 2010 bland eleverna med undantag för gruppen flickor i åk 9 där andelen i
stället minskat något.
I en skrivelse till socialnämnden, angående det ökade narkotikamissbruket bland
ungdomar, har Inger Stark (V) och Jackie Nylander (V) begärt en redovisning av
hur den extra satsningen på två miljoner kronor som staden gjort har använts i
stadsdelarna.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid avdelningen för stadsövergripande sociala frågor.
Information om hur de extra medlen har använts har inhämtats från samtliga
stadsdelsförvaltningar.
Förvaltningens redogörelse
Kommunfullmäktige beslutade i uppföljningen av budget 2011 att fördela två
miljoner kronor till stadsdelsnämnderna. Åtta stadsdelsnämnder, Rinkeby-Kista,
Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby, Bromma, Skarpnäck, Farsta, Älvsjö och
Skärholmen fick vardera 0,1 miljoner kronor och resterade sex stadsdelsnämnder
fick vardera 0,2 miljoner kronor.
Rinkeby - Kista stadsdelsförvaltning
Förvaltningen har under år 2011 vidareutvecklat arbetat enligt tre inriktningar;
förvaltningens interna samarbete, samarbete med alla myndigheter i stadsdelen
och lokala intresseorganisationer. Två heldagskonferenser har genomförts dels för
nyckelpersoner i förvaltningen och dels för områdesgrupper. Vidare har olika
seminarier anordnats där ett stort antal föräldrar deltagit.
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Spånga - Tensta stadsdelsförvaltning
Förvaltningen har delfinansierat två fältförlagda socialsekreterare som,
tillsammans med stadsdelens fältgrupp och preventionssamordnare, samordnat
utbildningar och kurser för personal som arbetar med unga, 14-19 år. De har även
anordnat föräldrautbildningar.
Hässelby - Vällingby stadsdelsförvaltning
Förvaltningen har genomfört informationsmöten för föräldrar till barn i samtliga
skolor åk 6-9 i stadsdelen.
Bromma stadsdelsförvaltning
Förvaltningen har genomfört två informationskvällar för samtliga föräldrar med
barn i åk 6-9 samt år 1-3 i gymnasiet. Vid informationsträffarna deltog även
teatergruppen Solvere1. Totalt deltog 105 föräldrar. Förvaltningen har, tillsammans
med Kungsholmen, Norrmalm, Farsta, Skarpnäck, Enskede-Årsta-Vantör,
Hägersten-Liljeholmen och Skärholmen, arbetat med en informationsfolder2 om
cannabis som riktar sig till föräldrar med barn i åk 6-9. Foldern har översatts till
åtta språk; spanska, romani, finska, ryska, somaliska, sorani, thai och arabiska.
Arbetet med foldern samordnandes av socialförvaltningen.
Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Förvaltningen har genomfört en informationskväll riktad till föräldrar och en
workshop om narkotika för skolpersonal. Familjeenheten fortsätter att utveckla
den egna öppenvården genom att utöka en halvtidsanställning till heltid för
tjänsten som ungdomsbehandlare. Vidare har Ungdomsgruppen påbörjat MIutbildning (Motiverande samtal) för ungdomsutredare. Förvaltningen har
medverkat vid framtagandet av informationsfoldern ”Du som tonårsförälder är
viktig!”.

1

Solvere, som bildades år 1993, är verksam som forumteatergrupp som genom interaktiv teater
och rollspel som verktyg hjälper deltagare att hitta lösningar. Föreställningen ”Föräldrafällan”
handlar om de problem som tonårsföräldrar möter i sin vardag, bland annat gränssättning och
attityder kring alkohol och andra droger.
2
Informationsfoldern ”Du som tonårsförälder är viktig!” har tryckts i 21.000 exemplar.
Framtagandet av foldern var ett av de två uppdrag som gavs av socialnämnden den 27 oktober
2011 (Dnr 3.2-0558/2011)
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Norrmalms stadsdelsförvaltning
Förvaltningen har genomfört ett informationsmöte om narkotika och cannabis för
lärare i kommunala och fristående högstadieskolor. Cirka 130 personer deltog vid
tillfället. Två informationskvällar om alkohol- och droganvändning genomfördes
för tonårsföräldrar som guidade bussturer i ungdomsvärlden. Antalet
tonårsföräldrar som deltog uppgick till ca 200. Förvaltningen har medverkat vid
framtagandet av informationsfoldern ”Du som tonårsförälder är viktig!”.

Östermalms stadsdelsförvaltning
Förvaltningens fält- och preventionsenhet genomförde två seminarier om
cannabis. Målgruppen för det ena seminariet var professionella som kommer i
kontakt med ungdomar; i skolan, på fritiden och i andra sammanhang. Målgruppen
för det andra seminariet var föräldrar. Drygt 100-talet personer deltog
Södermalms stadsdelsförvaltning
Förvaltningens öppenvårdsenhet anordnade en informationskväll om cannabis för
tonårsföräldrar. Drygt 100 föräldrar deltog. Förvaltningen har även engagerat
forumteatergruppen Solvere med föreställningen ”Föräldrafällan”. Föreställningen
erbjuds högstadieskolorna i området. Nio skolor har tackat ja till erbjudandet.
Enskede – Årsta - Vantör stadsdelsförvaltning
Förvaltningen har arrangerat föräldramöten för föräldrar till barn i åk 6-9 i
stadsdelen. Under föräldramöten lämnades information om cannabis och tobak.
Förvaltningen har medverkat vid framtagandet av informationsfoldern ”Du som
tonårsförälder är viktig!”.

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Förvaltningen har engagerat forumteatergruppen Solvere som genomfört tre
föreställningar i tre skolor i stadsdelen. Förvaltningen har medverkat vid
framtagandet av informationsfoldern ”Du som tonårsförälder är viktig!”.
Till denna folder har förvaltningen bifogat ett instick som redogör för
förvaltningens insatser och förebyggande arbete.
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Farsta stadsdelsförvaltning
Förvaltningen har inbjudit föräldrar till elever i åk 6-9 i de kommunala skolorna
till forumteatergruppen Solveres föreställningen ”Föräldrafällan”. Tre
föreställningar genomfördes. Alla elever i åk 7 i kommunala skolorna och deras
lärare besökte KFUM:s gård på Ängsholmen i syfte att förstärka
sammanhållningen i klasserna samt få utbildning och information om tobak.
Under tre dagar på Ängsholmen deltog 240 sjundeklassare. En föreläsning om
”Ungdomar och narkotika” riktad till föräldrar har genomförts. Cirka 50 föräldrar
deltog. Förvaltningen har medverkat vid framtagandet av informationsfoldern ”Du
som tonårsförälder är viktig!”.
Älvsjö stadsdelsförvaltning
Förvaltningen har, genom Nätverkshuset, arbetat förebyggande. I metodiken ingår
bl. a. ART, Vägledande samtal, stöd och råd till skolorna, förstagångssamtal och
närverksarbete. Ett antal sommaraktiviteter riktade till ungdomar har genomförts.
En handlingsplan för det lokala brotts- och drogförebyggande arbetet har
utarbetats samt spridning av information till ungdomarnas föräldrar.
Hägersten - Liljeholmens stadsdelsförvaltning
Förvaltningen har bjudit in högstadieskolor i stadsdelsområdet till Solveres
föreställningen ”Föräldrafällan”. Av sex skolor i området antog fem erbjudandet.
Målgruppen för föreställningarna var tonårsföräldrar. Syftet med föreställningarna
har även varit att få föräldrar att samverka med varandra och bilda nätverk.
Förvaltningen har medverkat vid framtagandet av informationsfoldern ”Du som
tonårsförälder är viktig!”.
Skärholmens stadsdelsförvaltning
Förvaltningen har anordnat ett läger för ungdomar i syfte att tillsammans med
processledare projektera aktiviteter för att motverka användning av cannabis.
Föräldrar till barn i mellan- och högstadiet har inbjudits till forumteatergruppen
Solveres föreställningen ”Föräldrafällan”. En tävling utlystes under hösten där
skolklasser, föreningar och mötesplatser inbjöds att delta. Ett märke och slogan
mot droger som skulle användas på T-shirts, flyers etc skulle designas. En grupp
ungdomar fick i uppdrag att skapa en manifestation mot droger med artister som
tydligt tar avstånd från droger. I manifestationen deltog 150-250 besökare.
Förvaltningen har medverkat vid framtagandet av informationsfoldern ”Du som
tonårsförälder är viktig!”.
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Förvaltningens synpunkter
Resultaten från Stockholmsenkäten 2010 visar en oroväckande utveckling när det
gäller narkotikaanvändningen bland ungdomar. Kommunfullmäktige fattade därför
beslutet att satsa ytterligare medel på det drogförebyggande arbetet bland unga.
Stadsdelsförvaltningarna har vässat de befintliga strukturerna och genomfört
informations- och föräldramöten samt utbildningar. Forumteatergruppen Solvere
med föreställningen ”Föräldrafällan” har anlitats av flera stadsdelsförvaltningar
som ett led i det förebyggande arbetet. Information till vårdnadshavare och till de
som arbetar professionellt med preventivt arbete är viktig. En förutsättning för att
det preventiva arbetet ska ge stor effekt och lyckas är kontinuitet och långsiktighet. Socialförvaltningens roll har varit att följa arbetet, samt att lyfta fram
vissa särskilt viktiga utvecklingsfrågor, exempelvis genom den rapport om
cannabis som presenterades för socialnämnden i januari 2012.
I stadens budget för år 2012 fördelades ytterligare 5 miljoner kronor för att
förstärka stadsdelsnämndernas förebyggande arbete. Socialförvaltningen kommer
att bistå och följa upp det lokala arbetet i stadsdelsförvaltningarna.

Bilaga
1. Skrivelse angående det ökande narkotikamissbruket bland ungdomar
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