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1. Framgångsfaktorer vid genomförande av en kartläggning




















Enkätundersökning har resulterat i att fältare, polis, skola kan komma in rätt snabbt
och jobba utifrån behov.
Ger en förankring i politisk ledning och därmed en budget och ett mandat och ett
riktat uppdrag att arbeta med frågorna.
Möjligheter till utbyte av erfarenheter samt intern och extern samverkan.
Framgångsfaktor att det finns en tydlighet och en kontinuitet i vilka
personer/funktioner som ingår i samverkan.
Tydliggör behovet av samordning i kommunerna.
Tydlig ledning och styrning, möjligheter att prioritera (går inte göra allt på en gång)
samt resurser.
Måste finnas ett efterföljande arbete där kartläggningen används.
ANDTS-förebyggande arbete fungerar bättre när flera professioner samlas.
Viktigt med kartläggningar för att få underlag på vilka insatser som ska satsas på –
både generella och riktade insatser.
Regionala och nationella kartläggningar främst för att jämföra och se olika trender
över tid, är vi på rätt väg? Kan vi tänka något annat etc.
Samverka, utgå från data, förankra både högt och lågt. Våga göra.
Beslut från politiken om att kartläggning ska genomföras framför så som det ofta
görs att kartläggning först görs som sedan politiken tar del av, fundera kring ev.
intervention.
Inventeringar görs där olika kartläggningar används som tex LUUP, CAN,
Folkhälsoenkäter.
Viktigt med tillgång till lokal statistik gällande droganvändning, folkhälsa, trygghet
etc.
Att förbereda sig noga är viktigt. Ta reda på vilka förutsättningar som finns och vad
behövs (resurser). Presentera syfte och mål med arbetet/aktiviteten
Synliggör kopplingar till fler och andra områden t ex folkhälsa och brottslighet
Tydliggör värdet av goda familjeband
Visar trender och ger fingervisningar i kommunen, som kan skilja från nationell
kartläggning
Viktigt att ha stöd utanför egna organisationen, för att se bredare och med andra
ögon

2. Framgångsfaktorer för en lyckad mobilisering av lokala krafter
























Gemensam genomförandeplan, samverkansavtal som en utgångspunkt för arbetet
Framgångsfaktor att ha närheten till varandra – ta kontakter i samverkan
Mobilisera nära samverkanspartners föräldrar, skolor, fritidsverksamheter.
Viktigt att mobiliseringen initialt görs från ledningsfunktioner i kommunerna, att
förutsättningen för samverkan ges.
Tillsammans är ett nyckelbegrepp
Bryt ner delaktigheten till mikro/gräsrotsnivå. Alla i ett bostadsområde ska få vara
med och tycka till om hur de vill stärka barns och ungas uppväxtvillkor. Med bra
samordning växer engagemang.
Ring och håll ditt nätverk uppdaterade på vad som är aktuellt – nyhetsbrev eller det
som passar bäst – för att bibehålla engagemanget och fokus över tid
Ta med en kommunikatör som resurs. Paketera resultat och skapa en medvetenhet
om vad som görs.
Att det finns en politisk vilja och att det är kommunövergripande samordnare som
har övergripande tänk och samordnar - inte tänka stuprör.
Eldsjälar är bra att starta fokusera på att få med.
Hitta de lokala sammanhangen, för att finna korta kontaktvägar.
Plocka in föräldrarna i tid. Samsyn viktigt framåt.
Samarbete med folkhälsostrateg som har överblick, kontakter och ekonomi
När skola ska mobiliseras så är det viktigt att vara ödmjuk inför att skolan har många
andra uppdrag och att det får ta tid. Även förmedla varför det är gynnsamt att vara
delaktig. Tex i Helsingborgs stad togs ny ANDT plan fram för Helsingborgs Stads
skolor där flera aktörer från skolan deltog. Som ett tack för skolornas insatser togs
det fram ett lektionsmateriel kring tobak som riktar sig till åk 4-6 elever
Föräldrar är en mycket viktig målgrupp i det förebyggande arbetet som rör barn och
unga.
Bra att ”börja gräva där man står”. Vad görs redan som kan tas tillvara? Det finns ofta
mycket engagemang att hämta inom föreningslivet/civilsamhället.
Viktigt att de som involveras i det lokala förebyggande arbetet får vara delaktiga.
Ungdomar är ofta mycket engagerade i trygghetsfrågor – det behöver vi tillvarata på
ett bättre sätt.
Det är viktigt att på ett tydligt sätt förmedla syftet med den enskilda verksamheten
för andra aktörer samt vara tydlig med vad det finns för vinster med en samverkan
för båda parter.
Det är viktigt att fysiskt vara på plats för att skapa kontakt med de målgrupper som är
svårast att nå.
Skapa tillit till de aktörer man önskar samverka med.
Ge tid för reflektion och återkoppling










Hjälp aktörerna ser sig i ett sammanhang och att det finns olika perspektiv
Visa respekt för att aktörerna har sina olika utgångspunkter och mål
Lyssna och utforma efter behov som finns hos aktörerna
Skapa god kontakt - visa intresse för hur de olika aktörerna jobbar
Ha med sig mandat från ledningen
Kännedom om nyckelpersoner
Använda digitala medier för att nå fram: sociala medier, lärplattformar, filmklipp mm
Dialog, dialog, dialog

