Strategiskt vägval i
Nacka

Utfall 2020

Tillsynsbesök alkohol

Miljöenheten har fysiskt haft tillsyn på alla aktörer som har
serveringstillstånd i Nacka trots pandemin. Inspektioner har
intensifierats vilket bedöms ha en positiv effekt.

Miljöenheten för Socialnämnden

Miljöenheten var tvungna att ställa in sin bildning ansvarsfull
alkoholservering. Miljöenheten har gjort mindre utbildningsinsatser
på verksamheter som stängde ner i våras och sedan kom igång efter
sommaren med mycket ny personal.

Miljöenheten för Socialnämnden

A. Nolltolerans mot
Narkotika, Doping och
Alkohol för barn och unga

A. Nolltolerans mot

Ansvarig nämnd och enhet

Aktivitet

Ansvarsfull alkoholservering. Kurs för
Narkotika, Doping och
restauranganställda för att minska
överservering
av alkohol på krogen.
Alkohol för barn och unga

(delvis ansvarig nämnd)

Miljöenheten har inte tagit några alkoholprover från verksamheter i år
men har bistått Polarna med att skicka omhändertagen Smirnoff från
A. Nolltolerans mot
Alkoholprover som skickas till tullverket för att
langare/vodkabil på analys till Tullverket för att se om innehållet
Narkotika, Doping och
kontrollera lagligheten av alkoholen på
Miljöenheten för Socialnämnden
motsvarade flaskans etikett/original vilket de inte gjorde.
restauranger.
Alkohol för barn och unga
Alkoholhalten var lägre en originalet men var producerat på ”orent”
vatten.
A. Nolltolerans mot
Föreläsningar till föräldrar och familjehem ihop Detta kunde inte genomföras 2020 pga pandemin. En digital
Narkotika, Doping och
med polis.
föreläsning som genomfördes mot en skola hade nöjda föräldrar.
Alkohol för barn och unga

Socialnämnden Arbets‐ och
företagsnämnden

A. Nolltolerans mot

Det gjordes ett inlägg på Nackas facebook med antilangingsbudskap
kopplat till pandemin och att ungdomsteamet är ute mer. Även en
Alkohol för barn och unga Tänk om! ‐kampanjen Antilangningsinsats som film delades till skolavstlutningen.
genomförs vid Valborg och skolavslutningen
Narkotika, Doping och

Socialnämnden Omsorgsenheten

A. Nolltolerans mot
Polarna ‐ uppsökande verksamhet: Bedriva
Narkotika, Doping och
trygghetsskapande arbete och att i ett tidigt
Alkohol för barn och unga skede nå och upptäcka ungdomar i riskzon

Fältverksamheten har sett annorlunda ut under 2020. Utökat
fältarbete kvällar och helger samt i juli. Inte lika mycket samarbete
med skolan på grund av pandemin.

Socialnämnden Barn‐ och
familjeenheten

Drogföreläsningar med polis för föräldrar inställda under 2020 pga
pandemin. Under våren ordnades två föreläsningar till lärare och två
inbokade tillfällen under hösten. En digital föreläsning med fokus
alkohol, tobak och narkotika till föräldrar med 439 visningar och en till
lärare på Ekliden.

Föräldrastöd i olika former‐ för att stärka
föräldramandat och knyta till sig de unga som
behöver insatser

ABC‐grupper för föräldrar till barn 3‐12 år ‐ Totalt 10 grupper av de 12
som planerades för under 2020, varav en var en renodlad digital
grupp.
Socialnämnden Barn‐ och
ABC Tonår – totalt erbjöds två grupper under 2020 och erbjöd en
familjeenheten Arbets‐ och
renodlat digital grupp.
företagsenheten
Föräldraföreläsningarna (samarbete kommunen, Nacka församling
och Rädda barnen – våren såg annorlunda ut mot hösten. En digital,
extrainsatt,förläsning vilken hölls precis runt tiden vid
skolavslutningarna med temat ”Oro och ångest hos barn – hur kan du
som förälder stötta ditt barn?” Höstens planerade föreläsningar
anpassades utifrån restriktionerna och föreläsarnas egna krav och
möjligheter, digitalt eller både digitalt och på plats.

A. Nolltolerans mot
Narkotika, Doping och
Alkohol för barn och unga
Socialtjänst (MiniMaria, Polarna, Myndighet)
och polis samarbetar när påverkad ungdom
påträffats ‐ samtal och provtagning genomförs
vid samma tillfälle

Socialnämnden barn‐ och
familjeenheten och omsorgsenheten

Antal kontrollköp 2020: tobak 45 butiker besökta: 25 butiker (56%)
frågade efter legitimation, folköl 32 butiker besökta 19 (59%) frågade
efter legitimation, e-vätska och e-cigaretter: 2 butiker besökta 1 (50%)

B. Minska tobaksbruk och
förhindra att barn och

Kontrollköp av folköl, tobak och e‐cigaretter.

frågade efter legitimation

Miljöenheten för Socialnämnden

Andel misslyckade köp 2020:

unga börjar använda tobak

Återköp genomfördes inte pga pandemin.
B. Minska tobaksbruk och Tillsynsbesök folköl tobak och e‐cigaretter.
förhindra att barn och
Information om lagstiftning till handlare och
unga börjar använda tobak att kontroll att lagstiftningen följs.

B. Minska tobaksbruk och

Antal tillsynsbesök 2020: 53 tillsynsbesök genomförda av 59.
Resterande kommer få besök innan utgång av 2020. Aggressiv
marknadsföring av nikotinfritt och tobaksfritt snus har noterats, står

Miljöenheten för Socialnämnden

ofta på disken i butiken och marknadsföringen är påträngande.

Kontroll av märkning på tobaksvaror för att
minska illegal handel.

Inget rapporterat.

Miljöenheten för Socialnämnden

C. Stöd och vård till de
som hamnat I missbruk
och beroende.

Screeningprojekt inom sociala
omsorgsprocessen för att öka andelen vi
identifierar med missbruk, psykisk ohälsa och
våldsutsatthet.

SamSoc‐ arbetet pågick under 2019, men har avstannat något under
2020. Har fortsatt att användas främst inom socialpsykiatri och där
höjt vetskapen om kundernas riskbruk.

Socialnämnden omsorgsenheten och
barn‐och familjeenheten

C. Stöd och vård till de
som hamnat I missbruk
och beroende.

MiniMaria ‐ integrerad mottagning mellan
kommun och landsting för
beroendeproblematik och anhörigstöd

Verksamheten har pågått med vissa förändringar kopplat till
pandemin.

Socialnämnden omsorgsenheten

förhindra att barn och
unga börjar använda tobak

C. Stöd och vård till de
som hamnat I missbruk
och beroende.

SSPF (Samverkan skola, socialtjänst, polis och
fritid): Nå unga i riskzon för kriminalitet och
55 ungdomar har omfattats av SSPF under 2020
sätta in insatser där alla parter bidrar med sina
delar utifrån var och ens uppdrag.

Socialnämnden barn‐ och
familjeenheten

C. Stöd och vård till de
som hamnat I missbruk
och beroende.

SIG Social insatsgrupp: Insats för de som är i
kriminalitet där syftet är att erbjuda en väg ut. 6 ungdomar har ingått i SIG under 2020.
Samverkan mellan berörda aktörer.

Socialnämnden barn‐ och
familjeenheten

C. Stöd och vård till de
som hamnat I missbruk
och beroende.

Riktade insatser för ensamkommande som
hamnat i missbruk genom att utveckla
Fortsatt arbete behövs under 2021.
samverkansformer mellan Etableringsenheten
och MiniMaria, Polarna samt SSPF

Socialnämnden och Arbets‐ och
företagsnämnden omsorgsenheten,
barn ‐och familjeenheten och
etableringsenheten

