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Till
Socialtjänstnämnden

Fler eldar på valborg
Yttrande över motion från Roger Mogert (s)
(1 bilaga)
Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänstutlåtandet som svar på motionen.
2. Socialtjänstnämnden beslutar att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen.

Dag Helin
Eddie Friberg

Sammanfattning
Förvaltningen delar motionärens synpunkter om vikten av goda förebyggande insatser för
ungdomar så att alkoholbruk m.m. minskar. På de flesta håll i staden arbetar
stadsdelsförvaltningarna med lokal mobilisering kring olika slags förebyggande insatser
för ungdomar.
Förvaltningens ståndpunkt är att den lokala mobilisering som sker inom
stadsdelsförvaltningarna idag ska fortsätta och gärna stärkas ytterligare, dvs. ske med
kontinuitet och i samarbete med berörda aktörer. I samband med särskilda helger, t.ex.
valborg kan denna mobilisering med fördel ske i samverkan med Preventionscentrum
Stockholm, liksom tidigare år.

Ärendets beredning
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom kansliavdelningen i samverkan med staben för
utredning och projekt samt Preventionscentrum Stockholm.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har till socialtjänstnämnden överlämnat för yttrande en motion från
Roger Mogert (s) om fler eldar på valborg. Remisstiden går ut 19 september. Ärendet har
även remitterats till stadsdelsnämnderna Hässelby-Vällingby, Norrmalm och Farsta samt
facknämnderna kulturnämnden och brand- och räddningsnämnden.

Motionens huvudsakliga innehåll
I motionen pekar motionären på att fler ungdomar gör alkoholdebut allt tidigare. En del av
arbetet mot ungas alkoholbruk och alkoholmissbruk måste vara socialpreventivt. Exempel
på detta är att erbjuda ungdomar positiva miljöer och därmed en god fritidskultur. Det kan
delvis handla om fler fasta träffpunkter men också innebära insatser vid särskilda
tillfällen. Valborg är ett exempel på en sådan helg där många ungdomar alkoholdebuterar.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt stadsdelsnämnderna i samarbete
med föreningslivet tar fram fler festplatser där vuxna och unga kan mötas på valborg.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen delar förslagsställarens synpunkter om vikten av goda förebyggande
insatser för ungdomar så att alkoholbruk m.m. minskar. Som nämns i motionen är särskilt
alkohol både en del i vår kultur och ett stort socialt problem. Alkoholen är en riskfaktor
för ohälsa och ökar risken för att ungdomar ska hamna i situationer där de utsätts för eller
utsätter andra för våld, övergrepp eller oönskad sex. Vissa helger är i högre utsträckning
än andra förknippade med alkoholkonsumtion hos ungdomar, t.ex. halloween, valborg
och i samband med skolavslutning.
Enligt stockholmsenkäten som genomförs av Preventionscentrum Stockholm (Precens)
har debutåldern för första berusning ökat under de senaste åren. År 2002 var debutåldern
för pojkar (åk 9) 12,8 år och år 2008 var siffran 13,6 år. Motsvarande för flickor (åk 9)
visar att debutåldern ökade från 13,4 år 2002 till 13,7 år 2008.
Trots att debutåldern för första berusning visar en positiv förändring är det fortsatt lika
viktigt att samhället satsar stort på det förebyggande arbetet bland ungdomar. Inom
Stockholms stad bedrivs ett omfattande förebyggande arbete på olika nivåer i staden och
även i samverkan med externa aktörer. Runt valborgshelgen har Precens tidigare år haft
olika kampanjer för att minska tillgången på alkohol för ungdomar, minska langningen
och öka kommunikationen mellan föräldrar och ungdomar. Ofta har dessa anknutit till och
förstärkt annat arbete som skett under året, t.ex. genomförandet av Komet1 och ÖPP2.
1

Komet är ett föräldraträningsprogram som förbättrar kommunikationen och relationen mellan
föräldrar och barn. Programmet vänder sig till föräldrar som anser sig ha många konflikter och
bråk med sina barn, i åldergrupperna 3-11 år och 12–18 år.
2
ÖPP, dvs. Örebro preventionsprogram syftar till att förmå föräldrar att bibehålla samma
restriktiva hållning runt alkohol längre upp i åldrarna för att skjuta upp alkoholdebut och minska
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Enligt Precens visar erfarenheter att ett lättillgängligt utbud av strukturerade aktiviteter för
ungdomar som leds av bra ledare är en skyddsfaktor mot att utveckla missbruk och
kriminalitet. Det är också av vikt att enskilda insatser sätts in i ett sammanhang och sker
med kontinuitet. Ett långsiktigt väl genomtänkt preventionsarbete finns det god evidens
för.
Förutom satsningar från samhällets sida är det angeläget att i detta sammanhang lyfta
fram det ansvar som föräldrarna har. Föräldrar har en mycket viktig funktion att fylla,
särskilt i förhållande till sina egna barn, men också i ett större samhällsperspektiv. Det
kan t.ex. aktivera sig i föräldraföreningar och bli föräldravandrare.
Vidare har Ungdomsjouren inom förvaltningen en viktig roll, dels genom sitt aktiva
uppsökande arbete bland ungdomar i staden, dels genom sin samordnande funktion vid
exempelvis helger.
Förvaltningen anser att samarbete mellan stadsdelsförvaltningar och föreningslivet bör
ske för att gemensamt finna bra förebyggande insatser för ungdomar i stadsdelen.
Exempel på samarbetspartners inom föreningslivet kan t.ex. vara Fryshuset,
föräldravandrare som Farsor och morsor på stan, Föräldraalliansen (föräldraföreningar),
Hela människan (med fokus droger). På de flesta håll i staden arbetar
stadsdelsförvaltningarna med lokal mobilisering kring olika slags förebyggande insatser
för ungdomar.
Förvaltningens ståndpunkt är att den pågående mobilisering som sker lokalt ska fortsätta
och gärna stärkas ytterligare, dvs. ske med kontinuitet och i samarbete med berörda
aktörer. I samband med särskilda helger, t.ex. valborg kan denna mobilisering med fördel
ske i samverkan med Precens som tidigare år. En idé skulle inför kommande års
valborgshelg vara att göra en gemensam informationssida på stadens hemsida där
samtliga stadsdelsförvaltningar och föreningar presenterar sina aktiviteter. Där skulle
också föräldrar uppmanas att följa med ut.

Bilagor
Motion 2008-05-26 av Roger Mogert (s)

konsumtionen. Det sker genom att informera föräldrar vid upprepade tillfällen (föräldramöten på
högstadiet) om effekten av en sådan hållning. Modellen är evidensbaserad.

