
Hej vårdnadshavare!

Sommaren är en tid för ledighet, roliga aktiviteter och kompis
häng. Samtidigt är det en tid då nyfikenhet kan locka unga till 
nya och ibland riskfyllda situationer i tidig ålder, inte minst 
 gällande alkohol och narkotika. Under sommarlovet är många 
barn och ungdomar på stan. Det är framför allt i början och 
 slutet av  sommaren då många vuxna arbetar. 

Vi vet att barn och ungdomar kommer i kontakt med  droger och 
alkohol i tidig ålder och att många föräldrar är oroliga. Därför vill 
jag berätta att kommunen jobbar för att skapa en trygg tillvaro för 
alla barn och ungdomar i skolan och på fritiden. Det har vi också 
 lovat i våra medborgarlöften tillsammans med polisen. Vi har 
idag en bred kompetens i kommunen som både kan fånga upp 
problematik och stötta ditt barns egna positiva initiativ.

Barn och unga ska ha en trygg uppväxt i Strängnäs kommun. 
Det är ett arbete vi vill göra tillsammans med dig som är 
vårdnads havare, det är du som står barnen och ungdomarna 
närmast. Jag hoppas att den här foldern ger dig mer kunskap 
och kan fungera som en guide till hur kommunen kan hjälpa
till om du behöver stöd.

Jag önskar dig och din familj en trevlig sommar!

För sommarlovslediga barn och ungdomar finns många 

spännande aktiviteter att välja på arrangerade av både 

kommunen och av lokala föreningar. På vår webbplats

finns hela listan – allt från disco, äventyrsläger, skapande 

och författarbesök till lådbilsbygge, EPAträffar, olika 

sporter och utmaningar: strangnas.se/sommar

Lars Ekström
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Våra medborgarlöften är en överenskommelse mellan polis 
och kommun. Syftet är att öka tryggheten, förebygga brott, 
öka medborgarnas delaktighet i det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet och stärka förtroendet för polisen.

Polisen och Strängnäs kommun ska under 2022 och 2023 
fortsätta att arbeta gemensamt med fokus på ungdomar och 
kriminalitet. Nya fokusområden är våld i nära relation samt 
sexuell exploatering och kränkningar. Några exempel på 
aktiviteter:

Polisen har tät kontakt med både skolor och fritidsgårdar.

Polisen gör narkotikasök med hund på skolor i kommunen.

Kommunen kontrollerar avloppsvattnet i olika kommun
delar för att se vilka narkotikapreparat som finns där och 
hur mycket.

Kommunen utbildar fler medarbetare som har kontakt 
med barn och ungdomar om sexuella trakasserier och 
kränkningar.

Kommunen arbetar förebyggande vad gäller våld i nära 
relation och bjuder tillsammans med polisen in till 
informationsmöten och utbildningar.
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Stöd och insatser för unga

Stöd och insats ungdom är en enhet på socialtjänsten 
som stöttar unga och deras familjer. Unga kan få stöd 
och insatser för att:

• Få bättre psykiska hälsa
• Öka närvaron i skolan
• Minska både kriminaliteten och droganvändandet

Skolsociala stödteamet 
Skolsociala stödteamet fångar upp i 
grundskolan där det finns psykosociala 
svårigheter kring skolgången. Stödet sker 
tillsammans med elevhälsan på skolan. 
Målet är att tidigt hjälpa barnet att klara 
skolgången. 

Ungdomsvägledare 
Ungdomsvägledare jobbar förebyggande 
och uppsökande. Målet är att skapa bra 
relationer och ha dialog med unga.

Ungdomsvägledarna gör:

•  Fältarbete på platser där ungdomar är
•  Våldsförebyggande insatser 
•  Stöd till skolor genom exempelvis 
 närvaro på föräldramöten
•  Olika typer av samtal, stödjande 
 samtal eller medling vid brott

Beroendecentrum ung 
Beroendecentrum ung arbetar förebyggande 
och behandlande med ungdomar i åldern tolv 
till arton år som har problem med droger eller 
kriminalitet. Arbetet sker i samverkan med skola 
genom före läsningar och information kring droger
och kriminalitet till exempel. Även insatser som 
behandlingsprogram kan erbjudas vid behov.

Så börjar många vårdnadshavare sitt samtal med socialtjänsten 
här i Strängnäs kommun. En undersökning från 2020* visar 
att 46 procent av våra  ungdomar i årskurs 9 vet hur de kan få 
tag i droger. Det är en ökning med 27 procent sedan 2017. 
I vår kommun finns droger som cannabis, kokain, amfetamin, 
och tramadol. Ungdomar använder också alkohol och lustgas 
som rusningsmedel.

Tillsammans kan vi göra skillnad
Om du misstänker att ditt barn använder droger eller vill 
ha råd och tips om hur du pratar med ditt barn – hör av dig 
till oss! Vi har en rad olika stöd och insatser beroende på 
din situation. 

Hembesök för att ge stöd
Polis och socialtjänst kan tillsammans åka hem till ungdomar 
om det finns ett rykte om att de kommit i kontakt med droger 
eller vistas riskfyllda miljöer. I hemmet berättar polis och 
socialtjänst om de tips man fått in och informerar om vilket 
stöd och hjälp som finns att få. Metoden kallas Linköpings
modellen och vi använder den för att fånga upp och förebygga 
användning av droger bland unga. 

Anmäl misstanke om barn som far illa 
Om du är orolig för att ett barn eller en ungdom far illa 
kan du anmäla det till socialtjänsten via kommunens 
webbplats.

Fritidsgårdar, 
ungdomscoacher 
och fritidsfältare 

Fritidsgården är en trygg mötesplats för alla från årskurs 6 
tills den dagen man fyller 18 år. På fritidsgården skapar unga 
tillsammans med personalen sin och andra ungdomars fritid 
i form av aktiviteter eller häng. Det finns fritidsgårdar i 
Strängnäs, Mariefred och Åkers styckebruk. 

Team Ungdom
Team Ungdom är fritidsfältare som arbetar uppsökande i 
hela kommunen. De ska skapa trygghet där ungdomar rör sig, 
allt från fester och fritidsgårdar till stranden och träningen. 
De arbetar både dag och kvällstid utifrån behov och i dialog 
med ungdomarna.

Ungdomscoacher
Våra ungdomscoacher hjälper unga att göra verklighet av 
sina drömmar och idéer. Det kan vara allt från att arrangera 
en konsert, starta ett padellag, ordna en fotbollsturnering 
till att planera ett sommarläger.

”Jag trodde aldrig att detta 
 kunde hända mitt barn ...”

*Liv & Hälsa Ung

Vill du komma 
i kontakt med 
någon av oss 
på kommunen? 
Hör av dig till
Kontaktcenter: 
0152-291 00

SSPF 

SSPF är ett samverkansforum mellan 
Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid 
med syfte att förhindra och minimera 
ungdomars brottslighet och drogbruk, 
samt motverka rekrytering till kriminella 
strukturer och gäng.

Feriepraktik 

Vi erbjuder feriepraktikplatser för 
ungdomar mellan 16 och 18 år under 
ett antal veckor på sommarlovet. 
Det ger ungdomar erfarenheter och 
kunskaper som kan vara till nytta 
både under fortsatta studier och 
när de söker jobb i längre fram. 
Ansökan är öppen under våren 
varje år.
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•  Våldsförebyggande insatser 
•  Stöd till skolor genom exempelvis 
 närvaro på föräldramöten
•  Olika typer av samtal, stödjande 
 samtal eller medling vid brott

Beroendecentrum ung 
Beroendecentrum ung arbetar förebyggande 
och behandlande med ungdomar i åldern tolv 
till arton år som har problem med droger eller 
kriminalitet. Arbetet sker i samverkan med skola 
genom före läsningar och information kring droger
och kriminalitet till exempel. Även insatser som 
behandlingsprogram kan erbjudas vid behov.

Så börjar många vårdnadshavare sitt samtal med socialtjänsten 
här i Strängnäs kommun. En undersökning från 2020* visar 
att 46 procent av våra  ungdomar i årskurs 9 vet hur de kan få 
tag i droger. Det är en ökning med 27 procent sedan 2017. 
I vår kommun finns droger som cannabis, kokain, amfetamin, 
och tramadol. Ungdomar använder också alkohol och lustgas 
som rusningsmedel.

Tillsammans kan vi göra skillnad
Om du misstänker att ditt barn använder droger eller vill 
ha råd och tips om hur du pratar med ditt barn – hör av dig 
till oss! Vi har en rad olika stöd och insatser beroende på 
din situation. 

Hembesök för att ge stöd
Polis och socialtjänst kan tillsammans åka hem till ungdomar 
om det finns ett rykte om att de kommit i kontakt med droger 
eller vistas riskfyllda miljöer. I hemmet berättar polis och 
socialtjänst om de tips man fått in och informerar om vilket 
stöd och hjälp som finns att få. Metoden kallas Linköpings
modellen och vi använder den för att fånga upp och förebygga 
användning av droger bland unga. 

Anmäl misstanke om barn som far illa 
Om du är orolig för att ett barn eller en ungdom far illa 
kan du anmäla det till socialtjänsten via kommunens 
webbplats.

Fritidsgårdar, 
ungdomscoacher 
och fritidsfältare 

Fritidsgården är en trygg mötesplats för alla från årskurs 6 
tills den dagen man fyller 18 år. På fritidsgården skapar unga 
tillsammans med personalen sin och andra ungdomars fritid 
i form av aktiviteter eller häng. Det finns fritidsgårdar i 
Strängnäs, Mariefred och Åkers styckebruk. 

Team Ungdom
Team Ungdom är fritidsfältare som arbetar uppsökande i 
hela kommunen. De ska skapa trygghet där ungdomar rör sig, 
allt från fester och fritidsgårdar till stranden och träningen. 
De arbetar både dag och kvällstid utifrån behov och i dialog 
med ungdomarna.

Ungdomscoacher
Våra ungdomscoacher hjälper unga att göra verklighet av 
sina drömmar och idéer. Det kan vara allt från att arrangera 
en konsert, starta ett padellag, ordna en fotbollsturnering 
till att planera ett sommarläger.

”Jag trodde aldrig att detta 
 kunde hända mitt barn ...”

*Liv & Hälsa Ung

Vill du komma 
i kontakt med 
någon av oss 
på kommunen? 
Hör av dig till
Kontaktcenter: 
0152-291 00

SSPF 

SSPF är ett samverkansforum mellan 
Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid 
med syfte att förhindra och minimera 
ungdomars brottslighet och drogbruk, 
samt motverka rekrytering till kriminella 
strukturer och gäng.

Feriepraktik 

Vi erbjuder feriepraktikplatser för 
ungdomar mellan 16 och 18 år under 
ett antal veckor på sommarlovet. 
Det ger ungdomar erfarenheter och 
kunskaper som kan vara till nytta 
både under fortsatta studier och 
när de söker jobb i längre fram. 
Ansökan är öppen under våren 
varje år.
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Hej vårdnadshavare!

Sommaren är en tid för ledighet, roliga aktiviteter och kompis
häng. Samtidigt är det en tid då nyfikenhet kan locka unga till 
nya och ibland riskfyllda situationer i tidig ålder, inte minst 
 gällande alkohol och narkotika. Under sommarlovet är många 
barn och ungdomar på stan. Det är framför allt i början och 
 slutet av  sommaren då många vuxna arbetar. 

Vi vet att barn och ungdomar kommer i kontakt med  droger och 
alkohol i tidig ålder och att många föräldrar är oroliga. Därför vill 
jag berätta att kommunen jobbar för att skapa en trygg tillvaro för 
alla barn och ungdomar i skolan och på fritiden. Det har vi också 
 lovat i våra medborgarlöften tillsammans med polisen. Vi har 
idag en bred kompetens i kommunen som både kan fånga upp 
problematik och stötta ditt barns egna positiva initiativ.

Barn och unga ska ha en trygg uppväxt i Strängnäs kommun. 
Det är ett arbete vi vill göra tillsammans med dig som är 
vårdnads havare, det är du som står barnen och ungdomarna 
närmast. Jag hoppas att den här foldern ger dig mer kunskap 
och kan fungera som en guide till hur kommunen kan hjälpa
till om du behöver stöd.

Jag önskar dig och din familj en trevlig sommar!

För sommarlovslediga barn och ungdomar finns många 

spännande aktiviteter att välja på arrangerade av både 

kommunen och av lokala föreningar. På vår webbplats

finns hela listan – allt från disco, äventyrsläger, skapande 

och författarbesök till lådbilsbygge, EPAträffar, olika 

sporter och utmaningar: strangnas.se/sommar

Lars Ekström
Kommundirektör 

Strängnäs kommun

Avsändare:
Strängnäs kommun
645 80 Strängnäs

 
Våra medborgarlöften är en överenskommelse mellan polis 
och kommun. Syftet är att öka tryggheten, förebygga brott, 
öka medborgarnas delaktighet i det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet och stärka förtroendet för polisen.

Polisen och Strängnäs kommun ska under 2022 och 2023 
fortsätta att arbeta gemensamt med fokus på ungdomar och 
kriminalitet. Nya fokusområden är våld i nära relation samt 
sexuell exploatering och kränkningar. Några exempel på 
aktiviteter:

Polisen har tät kontakt med både skolor och fritidsgårdar.

Polisen gör narkotikasök med hund på skolor i kommunen.

Kommunen kontrollerar avloppsvattnet i olika kommun
delar för att se vilka narkotikapreparat som finns där och 
hur mycket.

Kommunen utbildar fler medarbetare som har kontakt 
med barn och ungdomar om sexuella trakasserier och 
kränkningar.

Kommunen arbetar förebyggande vad gäller våld i nära 
relation och bjuder tillsammans med polisen in till 
informationsmöten och utbildningar.

Medborgarlöften

Trygga barn 
och ungdomar i
Strängnäs kommun

En guide för dig som 
vårdnadshavare


