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Bakgrund
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från stadsdelsnämnderna i Rinkeby-Kista,
Älvsjö och Skärholmen samt från Social och arbetsmarknadsnämnden och SLK
med anledning av motion från Tomas Rudin och Hassan Said Mahamed (S), bilaga. Ärendet har handlagts inom avdelningen Barn, unga och fritid.
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Sammanfattning av motionen
Tomas Rudin och Hassan Said Mahamed (S) har i en motion föreslagit att en satsning görs på ungdomar, fritid och nykterhet. I motionen konstateras att det inkommit larmrapporter om ungdomars droganvändning samt att introduktionsåldern sjunker. De finns även en glädjande minskning av alkoholkonsumtionen hos
unga i staden. Uppgifterna är tagna från Stockholmsenkäten 2010.
Motionärerna anser att alla ungdomar behöver hitta sätt att möta samhällets drogtillvända sociala mönster. Det är viktigt att skaffa sig ett förhållningssätt till den
egna förmågan att balansera olika risker. Det är många gånger ett vägval i fråga
om umgänge, av att tillhöra eller bryta med gruppens beteende. Motionärerna anser att ungdomar får för lite stöd från vuxenvärlden i denna process och att stödet
riktas till de ungdomar och familjer som har ett riskbruk och eller missbruk.
Motionärerna anser att det behöver göras mer satsningar inom det förebyggande
arbetet. De insatser de föreslår är att förstärka de drogförebyggande informationsinsatserna till barn och unga medborgare, organisera drogfria miljöer, träffpunkter
i samtliga stadsdelar, förstärka mängden vuxna uppsökare såsom fältassistenter,
fritidsledare och andra i de områden där ungdomar vistas samt
att särskilda pengar avsätts i stadens budget, som anvisas till föreningslivet för att
bygga kontinuerliga verksamheter för drogfria ungdomsmiljöer och nykterhet
Förvaltningens synpunkter och förslag
Motionen tar upp ett viktigt ämne om att alla barn och unga har rätt till en trygg
och bra uppväxt, fri från tobak, alkohol och narkotika. Det kan dock inte styrkas
att debutåldern när det gäller narkotika sjunker utan den ligger stabilt för både
pojkar och flickor i år 9 samt år 2 på gymnasiet.
Att satsa på det förebyggande arbetet när det gäller barn och unga är oerhört viktigt. Det förebyggande arbetet behöver ske på såväl befolknings- som grupp- och
individnivå. Samverkan mellan olika huvudmän har en central och viktig roll i arbetet
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med att förebygga och tidigt upptäcka riskbeteende hos barn och unga. Det är också
viktigt att poängtera att det krävs fleråriga insatser för att uppnå ambitiösa mål inom
det drogförebyggande arbetet där resultatet inte alltid syns omedelbart. Vår bedömning är att det förebyggande arbetet bör starta så tidigt som möjligt för att undvika att
barn och unga hamnar i antisocialitet.
De viktigaste förebyggarna är föräldrarna och här har stadsdelsnämnderna, landstinget
och utbildningsnämnden ett viktigt uppdrag att erbjuda föräldrar generellt och riktat
föräldrastöd. Det är även viktigt att erbjuda föräldrar arenor för att bygga nätverk mellan varandra och ge dem möjlighet att upprätta gemensamma överenskommelser gällande deras barn. När det gäller förskola och skola är det viktigt att stärka skyddsfaktorerna runt barnen. Detta kan ske genom att barnen är mer delaktiga och har inflytande i förskolans/skolans verksamhet, men även genom bland annat social emotionell
träning. Detta stärker barnens självtillit och självkänsla. Även att arbeta med trivsel
samt likabehandlingsplanen är ett viktigt förebyggande arbete. Att förstärka de drogförebyggande informationsinsatserna inom skolan kan ses som ett komplement till
detta. Det är viktigt att ANDT (alkohol, narkotika ,doping och tobak) arbetet vävs in i
de olika skolämnena och belyser olika aspekter av droger och beroende. När det gäller
denna form av undervisning behöver den utvecklas och skolorna behöver mer stöd i
hur detta ska ske. Det är viktigt att konstatera att kunskap behövs för att hjälpa eleverna att fatta viktiga beslut som rör deras hälsa. Skolorna bör även ha utarbetade drogförebyggande policys.
När det gäller drogfria träffpunkter i stadsdelarna erbjuder alla stadsdelar detta. Det är
dock viktigt att innehållet i träffpunkternas verksamhet är meningsfull och stimulerande. De får inte vara enbart ”värmestugor”. En stimulerande och meningsfull fritid
vet vi stärker en positiv social utvecklingsprocess hos barn och unga. När det gäller att
förstärka mängden av vuxna uppsökare i områden där ungdomar vistas vet vi inte om
det har effekt. Det är inte kvantiteten som är viktig utan kvaliteten i det arbete som
utförs. Även här är det viktigt att de vuxna uppsökare som finns i området har en god
samverkan med barn och unga i fokus.
Förvaltningen ställer sig helt bakom förslaget om att avsätta särskilda pengar i stadens
budget som anvisas till föreningslivet för att bygga kontinuerliga verksamheter för
drogfria ungdomsmiljöer och nykterhet. Vi anser att det är viktigt att de får bidrag att
bedriva sina egna verksamheter. Detta ger barnen och ungdomarna en möjlighet till ett
rikare och mer mångfaldig fritid.
I Skärholmen arbetar vi med föräldraträffar på förskolorna. Vi erbjuder föräldrar stöd
i form av Komet för både föräldrar till mindre barn och tonårsföräldrar. En del skolor
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erbjuder även generellt föräldrastöd samt möjligheter för föräldrar att skapa nätverk
och upprätta eventuella överenskommelser mellan föräldrarna. Förskolorna och skolorna arbetar med social emotionell träning samt trivsel, delaktighet, likabehandlingsplan mm. Skolorna har tobakspolicys, utarbetade rutiner vid misstanke om droger
mm.
Skärholmen har även en väl utvecklad samverkan mellan olika huvudmän inom stadsdelen med barn och unga i fokus. I dessa forum är det förebyggande arbetet en prioriterad fråga.
Vi har parklekar, mötesplatser, Ungdomens hus och träffpunkter för våra ungdomar
som erbjuder meningsfulla verksamheter. De är självklart drogfria. I dagsläget arbetar
fritidsenheten med att ta fram en tobakspolicy för alla dessa verksamheter. Alla dessa
fritidverksamheter prioriterar även ungdomars delaktighet genom gårdsråd och ett
ungdomsråd.
Fältassistenterna arbetar med att skapa goda relationer till ungdomarna i stadsdelen
via olika verksamheter och uppsökande verksamhet. De har ett mentorsprogram i syfte att öka antalet ungdomar som anammar en restriktiv attityd och uppvisar ett sunt
beteende gentemot våld, tobak och droger.
Skärholmens stadsdelsnämnd har även beslutat att avsätta 50 000 kr för bidrag till
barn- och ungdomsföreningar gällande unga personer folkbokförda i Skärholmen
Stadsdelen arbetar med tillgängligheten av tobak och folköl via tillsyn tillsammans
med polisen. Detta arbete är oerhört viktigt för att barn och unga inte ska ges möjlighet att köpa tobak eller alkohol i butiker.
Skärholmens stadsdelsförvaltning har även en tobak, alkohol och drogförebyggande
handlingsplan.
Förvaltningen ställer sig bakom förslaget om en satsning på ungdomar, fritid och nykterhet.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden som i sitt yttrande till kommunstyrelsen
överlämnar detta tjänsteutlåtande.
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