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Hur ser Umeås politiker på framtidens drogrelaterade frågor? 

 
Föräldraföreningen Mot Narkotika i Umeå har ställt några frågor till kommunens politiker och 

gett möjligheten att svara på dessa.  

Det är av största vikt och intresse vi i FMN följer debatten kring missbruksvård och 

förebyggande arbete på det lokala planet likväl som på det nationella planet. När en förälder 

får beskedet att sin son eller dotter missbrukar lagliga eller olagliga droger, då rasar vardagen 

och de hamnar oftast i en krisreaktion. Missbruksfrågorna inom kommunen berör inte enbart 

den unge brukaren/ missbrukaren utan även anhöriga, släkt, vänner m.fl. Detta gäller samtliga 

i samhället och ingen förälder är vaccinerad från att sina barn skall testa droger och riskera att 

hamna i en mycket destruktiv spiral.  

FMN vill därmed försöka påverka bl.a. politiker i kommunen att aktivt arbeta med 

frågeställningarna kring drogrelaterade frågor. 

 

Frågorna har skickats via mail till följande personer. Tyvärr har vi inte fått svar av alla trots 

påminnelser. Kommer svar in uppdateras dokumemtet.  M, MP och V har ännu inte inkommit 

med svar. 

Samtliga sitter i Umeå socialnämnd. 

 

Eva Andersson S Ordförande    

Veronica Kerr KD 1:e vise ordf   

Åsa Bäckström V 2:e vise ordf   

Elmer Eriksson M Ledamot   

Lotta Holmberg FP Ledamot  

Anna-Karin Sjölander C Ledamot   

Mia Winroth  MP Ledamot 

 

Vi vill tacka för de svar vi fått in. 

 

 

Text och frågor i de mail som skickats till styrelserepresentatnterna. 
 

 

Hej! 

Vi i FMN, Föräldraföreningen Mot Narkotika, i Umeå vill gärna veta hur du och ditt parti ser 

på drogrelaterade frågor. Vi publicerar svaren på vår hemsida. <fmn-umea.se> och kanske 

skriver vi någon insändare ed. Ditt svar blir alltså publikt. 

Vi är väldigt tacksamma om du, eller någon annan i ditt parti, tar er tid att svara på frågorna. 

Vi är inte ute efter långa avhandlingar till svar, utan gärna kort och konkret. Svara i första 

hand på det ni vill göra lokalt, i Umeå. Har ditt parti nationella handlingsplaner ed, får du 

givetvis ta med dem i dina svar om du vill. 

Tusen tack på förhand. 

 

På uppdrag av FMNs styrelse i Umeå 

 

http://www.fmn-umea.se/
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PS Se gärna den film vi gjort i samarbete med Brå: < 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=b4yv-vCyAYI > 

 

1. Hur vill ni stoppa, eller minska, droganvändningen bland ungdomar? 

2. Hur vill ni förbättra missbruksvården för ungdomar, och unga vuxna? 

3. På vilket sätt vill ni förbättra stödet för anhöriga till missbrukande ungdomar? 

4. Tycker ni att samarbetet mellan föräldrar, skola, socialtjänst och polis fungerar idag? 

Om inte – hur kan det bli bättre? 

5. Prioriterar ni tidiga insatser? Berätta hur, i så fall. 

6. Som förälder upplever man ofta en stor frustation för att så mycket av vården och 

hjälpen bygger på frivillighet från ungdomens sida. Om ungdomen inte förstår att den 

har problem, och behöver hjälp, finns sällan något att göra. Vad har ert parti att säga 

till föräldrar som kämpar för sina ungar, utan att få gehör? 

 

Svar som kommit in 
 

Folkpartiet 

 

Hej 
Ursäkta dröjesmålet. Har varit bort rest ovh haft bekymmer hemma. Men nu äntligen ska ni 
få ett svar. 
För att stoppa eller minska droganvändningen skulle jag vilja att snabba icke frivilliga 
åtgärder sätts in. Inte som ett straff utan för att ungdomen inte ser sitt drogberoende som 
något problem. Tydliga regler vad som händer om man är positiv på prover. Desto tidigare 
konsekvenser desto lättare går avvänjningen , tror jag.  
Mer specialiserad personal, utbilda proffsiga drogteraputer. Motiverande samtal. 
Sysselsättning, vad är de intresserad av? hitta en motivation. Lära sig dagliga rutiner.  
Narkotika hundar varje dag på beh hemmen som jobbar med beroende. Inte skriva 
ut ungdomen för snabbt, lätt att falla tillbaka till beroendet. Små gruppboenden, med dygnet 
om tillsyn. 
Om skolan, polis, soc och förälder skulle fungera bättre, tror jag att resultaten av 
behandlingen skulle ge större resultat. Föräldrar kan oftast sina barn. Inte för snäll Inte för 
mesig. Tydlighet och konsekvens. Att va beroende och ung är ett stort lidande för den 
beroende men lika stort för föräldern enligt min mening. Hoppas ni förstår mig rätt- Om ni 
undrar över något så ring gärna på min tel xxx xxx xx xx 
Det finns mycket mer att göra.  

 
Mvh 
Lotta Holmberg 
Folkpartiet Umeå 
Ledarmot i socialnämden 

 

  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=b4yv-vCyAYI
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=b4yv-vCyAYI
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Socialdemoktarerna 

 

 
1. Hur vill ni stoppa, eller minska, droganvändningen bland ungdomar? 

  
Vi har sedan länge ett samarbete i Umeå Brå... Där finns mjuka nämnder från kommunen 
med, polis, landsting, näringsliv, kyrka ... 
  
vi tror på förebyggande och tidiga insatser. 
Genom sociala investeringsfonden satsar vi medel på skolan och att utveckla samarbetet 
med socialltjänsten för att kunna gå in med tidiga samordnade insatser. 
Vi vet genom forskning att en bra skola ger våra barn och ungdomar förutsättningar för ett 
bättre liv. 
Vi har socialjour hos polisen vilket innebär snabba samjordnade insatser. 
Opinionsbildning via Umeå Brå. 
Samarbete med organisationer som ÖG, Kris, etc 
  
  

2. Hur vill ni förbättra missbruksvården för ungdomar, och unga vuxna? 
  
Vi vill stärka vårdkedjan genom att i samarbete med skolan förstärka våra tidiga insatser. 
Motiverande samtal 
Förstärka med andra kompetenser ex resurspedagoger inom öppen förskola 
(familjecentraler) 
Utveckla samarbetet med BUP. 
Utveckla den egna familjehemsvården med stöd från andra kompetenser (jfr konsultdrivna 
familjehem). 
Utveckla den egna vården med stöd av EVP (evidens i praktiken) 
Bättre uppföljning av HVB hem. 
Utveckla rätten att gå i skola tillsammans med FOG även när man är placerad. 
Samarbete med VIVA resurs och Fritid för att klara sysselsättning och fritid. 
Bra boendelösningar och boendestöd 
Samarbete med frivilligorganisationer 
  

3. På vilket sätt vill ni förbättra stödet för anhöriga till missbrukande ungdomar? 
 

Vi vill utveckla brukardemokratin och bättre ta tillvara synpunkter från brukarorganisationer... 
  

4. Tycker ni att samarbetet mellan föräldrar, skola, socialtjänst och polis 
fungerar idag? Om inte – hur kan det bli bättre? 
 

Det kan klart förbättras även inom sekretessens ramar och det måste vi göra i dialog 
tillsammans, polis, anhöriga och socialtjänst 
  

5. Prioriterar ni tidiga insatser? Berätta hur, i så fall. 
Enligt ovan 
 

 6. Som förälder upplever man ofta en stor frustation för att så mycket av 
vården och hjälpen bygger på frivillighet från ungdomens sida. Om ungdomen 
inte förstår att den har problem, och behöver hjälp, finns sällan något att göra. 
Vad har ert parti att säga till föräldrar som kämpar för sina ungar, utan att få 
gehör? 
 

LVM och LVU omges av strikta regelverk och det är Förvaltningsrätten som beslutar. 
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Under 18 år mer samarbete.  
Mer utbildning i motiverande samtal ... 
Bygga starka nätverk 
  
Hälsning 
  
Väldigt kortfattat svar ... kommer gärna och berättar mera... :) 
  
Eva A 
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Centern 

Nu gör jag ett försök att skriva ner Centerpartiets politiska vilja i drogrelaterade frågor men 
mitt svar kommer naturligtvis också att färgas av mitt eget engagemang i människor, mitt 
uppdrag i socialnämnden och min vilja att förändra. 

Centerpartiet jobbar för ett narkotikafritt samhälle både lokalt och nationellt. Det är viktigt att 
jobba från flera håll när det gäller drogproblematiken i samhället. Det ska helt enkelt vara 
svårt att börja men lätt att sluta. Och det är otroligt viktigt att planera för förebyggande 
insattser, delaktighet om och när det finns behov samt vård eller hjälp till självhjälp då det är 
behovet. 

Varje beslut som fattas i socialnämnden, landstinget eller skolan har ett vidare perspektiv 
och man tänker flera varv för att få med så många aspekter som möjligt. Vi kan tillexempel ta 
beslutet om öppna förskolan som togs nu 2013. Tanken är att man från tjänstemana nivå 
skall utreda hur öppna förkolan skall hållas öppen och hur man skall planera verksamheten 
för att nå de familjer som har störst behov av stöd. Tanken med det beslutet är att förebygga 
psykiska och sociala problem som på sikt kan leda till drogproblem, tanken är också att 
stötta de som redan idag har ett missbruk och trygga upp för barnen, tanken är också att 
kunna nå en förändring för den eller de som har problem av olika karaktär. Men det är också 
viktigt att vi erbjuder vård för de med en psykisk ohälsa då det i sig kan leda till 
självmedicinering och ett missbruk. Din fråga är komplex och det är svårt att ge dig ett exakt 
svar då det lätt blir en punktlista med vad man vill åstadkomma men en väldigt lite 
beskrivning av vad som görs.  I Centerpartiet har vi också en dialog mellan olika 
förtroendevalda för att gemensamt besluta hur vi skall jobba vidare med en fråga i de olika 
nämnderna eftersom allt eller nästan allt hör ihop. Frivillighet är både på gott och ont men om 
samarbetet ökar och de förebyggande insattserna gör att droganvändandet minskar blir det 
ett  mindre problem än idag. Jag önskar att man tidigt fångar upp signalerna och tidigt sätter 
in insattserna genom samarbete med BVC,Förskola, familj och ev myndighet tex via 
familjecentral för att ge stöd tidigt.    

På nationell nivå är det viktiga att ge resurser till Tull och Polis för att förhindra att droger förs 
in i Sverige, att droger tillverkas i Sverige och för att minimera droghandeln eller 
drogrelaterade brott. Det är också viktigt med samverkan mellan myndigheter och att det går 
fort att narkotikaklassa de kemiska drogerna som idag är ett stort hot. För mer information 
vad Centerpartiet vill gå in på http://centralen.centerpartiet.se/Var-politik/Sociala-fragor-vard-
och-omsorg/Politik-A---O/Narkotikapolitik/  

Om du vill att jag ger dig ett svar på varje fråga du skickat så gör jag gärna det men som 
sagt, det är ofta flera svar på en fråga då det är så komplext. Och jag förstår er frustration 
och den enorma sorg som kan uppstå när någon man älskar inte förstår sitt bästa......det är 
verkligen tufft! 

Om du eller ni har lust att ge ett förslag på förändring nationellt eller lokalt i kommunen vore 
jag tacksam för era idéer. 

 Med vänliga hälsningar 

//Anna-Karin ”Kajsa” Sjölander 

Hej igen 
I min iver glömde jag berätta om allt arbete Centerkvinnorna gjort i samarbete med kyrkan. 
Gunnel och Gunnel är eldsjälar som alltid jobbar med dessa frågor men från ett 
lokalperspektiv men nära samarbete med både kyrka, hem och skola eller andra föreningar. 
Syftet är att skapa debatt och förebygga men också att få inspel från föräldrar, barn och 
föreningslivet till politiken. 
   

http://centralen.centerpartiet.se/Var-politik/Sociala-fragor-vard-och-omsorg/Politik-A---O/Narkotikapolitik/
http://centralen.centerpartiet.se/Var-politik/Sociala-fragor-vard-och-omsorg/Politik-A---O/Narkotikapolitik/
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Kristdemokraterna 

Hej! 

Här kommer mina svar till frågorna som jag fick för en vecka sedan. En del av svaren är mer 
utförliga än andra och de innehåller en blandning av vad Kristdemokraterna har arbetat på 
nationell nivå och vad vi gör här i Umeå kommun. En del av svaren kommer igen till de olika 
frågorna eftersom de hör samman. Om du tycker att du saknar något i svaren får du gärna 
höra av dig. 

  

Vänlig hälsning, 

Veronica Kerr  

  

  1. Hur vill ni stoppa, eller minska, droganvändningen bland ungdomar? 

Lokalt förebyggande arbete med att begränsa tillgängligheten, ökad upptäcktsrisk och 
samverkan mellan myndigheter och frivilliga organisationer för tidiga insatser är 
framgångsfaktorer för att påverka ungas drogvanor. Information behövs. Allra mest betyder 
nog föräldrar med kunskap som vågar vara tydliga. Landets föräldrar gör den bästa 
förebyggande insatsen när det gäller barns och ungdomar alkohol-, tobaks och 
narkotikaanvändning. Regeringen och kommunerna kan göra mycket men utan föräldrarna 
och det civila samhällets organisationer skulle vi stå oss slätt. 

I det förebyggande arbetet ska insatser för barn och ungdomar prioriteras. Så kallade vita 
zoner - det vill säga vissa situationer och perioder som är helt alkoholfria - ska stödjas. Det 
gäller under graviditeten, barns uppväxttid, i trafiken och i arbetslivet. All offentlig miljö ska 
vara rökfri. Varken alkohol- eller tobaksreklam ska tillåtas. En åldersgräns för inköp av tobak 
ska finnas.  

2. Hur vill ni förbättra missbruksvården för ungdomar, och unga vuxna?  

Missbrukarvård ska inriktas på att bryta beroendet och ge förutsättningar för en ny drogfri 
livsstil. Vård och rehabilitering ska vara av hög kvalitet och erbjudas och vara tillgänglig i hela 
landet. Den ska i första hand bygga på frivillighet. Tvångsvård ska användas restriktivt och 
endast där särskilda skäl finns. Frivilligorganisationers arbete med missbrukarvård är 
omistligt och ska stödjas. 

  

3. På vilket sätt vill ni förbättra stödet för anhöriga till missbrukande ungdomar? 

Under Alliansens tid i regeringen har socialtjänstlagen skärpts så att kommuner inte bara bör 
ge ett stöd åt anhöriga utan att de är skyldiga att ge stöd. Den grupp som ofta glöms bort vid 
ett anhörighetsperspektiv är barnen. Därför avsatte vi pengar redan 2007 för att kunna stödja 
barn och unga som växer upp i familjer med missbrukssituation och familjer där det finns en 
psykisk sjukdom, och att kommuner och frivilligorganisationer skulle kunna söka dessa 
medel.  
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Anhöriggrupper för vuxna är viktiga - men anhöriggrupper för barn är minst lika viktiga och 
här kan man tänka på den missbrukande ungdomarnas syskon. De här stödgrupperna, som 
finns på sina ställen, blir allt fler i landet bland annat tack vare stimulanspengar, men de når 
fortfarande bara en bråkdel utav alla de här barnen. När det gäller att stimulera fram 
stödgrupper är vi bara i början och tyvärr har det blivit pengar kvar - alla pengar har inte 
nyttjats. Alla kommuner har inte varit på tå och ibland finns det inte frivilligorganisationer som 
driver på. 

4. Tycker ni att samarbetet mellan föräldrar, skola, socialtjänst och polis fungerar 
idag? Om inte – hur kan det bli bättre? 

Polisen har ett väl fungerande samarbete med skolor, socialtjänst, fritidsgårdar mm, allt för 
på olika sätt förhindra, förebygga, hjälpa och stötta de som missbrukar narkotika. Jag har 
själv besökt Ungdomspolisen här i Umeå och lärt mig mer om det arbete som genomförs i 
kommunen. UmeBRÅ är också en bra samarbetsform i kommunen mellan socialtjänst, skola 
och polis. 

5. Prioriterar ni tidiga insatser? Berätta hur, i så fall.  

Ja det gör vi. Det civila samhället med frivillig organisationer är otroligt betydelsefulla i 
arbetet mot droger och de ska aktivt stödjas. Det är också viktigt att arbetet med att lokalt 
begränsa tillgänglighet av droger inte stannar av och där kan just myndigheter och frivillig 
organisationer samverka. I Umeå kommun har Kristdemokraterna lämnat in en motion om att 
kommunen i samarbete med landstinget utvecklar och erbjuder konceptet Alkoholfri klass 
inom högstadieskolan. Den motionen behandlas i kommunfullmäktige den 28 oktober. 

6. Som förälder upplever man ofta en stor frustation för att så mycket av vården och 
hjälpen bygger på frivillighet från ungdomens sida. Om ungdomen inte förstår att den 
har problem, och behöver hjälp, finns sällan något att göra. Vad har ert parti att säga 
till föräldrar som kämpar för sina ungar, utan att få gehör?  

Det är en svår fråga eftersom jag inte själv befunnit mig i den situationen. Mitt råd är bara att 

vara envis, kämpa och våga vara besvärlig genom att inte vara rädd för att berätta för andra att 

man behöver hjälp. Kontakta skola, polis och socialtjänst för råd och stöd. Att inte få gehör 

ska inte kunna hända för det måste finnas någon som kan lyssna när man har frågor. 


