
Kontakta oss

Mottagning för socialtjänsten  
Sundbyberg stad, tel: 08-706 88 00

Polisen Solna och Sundbyberg 
Akut: 112 
Tips / anmälan: 114 14 
Instagram: Polisen_Solna

Brottsofferjouren 
Tel: 116 006

Fältsekreterarna 
faltsekreterare@sundbyberg.se 
Instagram: faltarnasumpan 
Snapchat: faltarnasumpan

Bahar: 076 - 621 40 04

Omid: 070 - 087 66 79

Adnan: 070 - 826 89 97

Mira: 070 - 087 59 88

Sundbyberg växer med dig!

08-706 80 00 · SUNDBYBERG.SE FÄLTSEKRETERARE, SOCIALTJÄNST OCH POLISEN

#Tryggare15
– Information till dig som är förälder



Information till dig som är förälder

#TRYGGARE15 är ett samarbete mellan Fältsekreterarna*, Socialtjänsten och  
Polisen i Sundbyberg. Tryggare15 riktar sig främst till unga som är eller ska fylla 15 
år och bli straffmyndig. Vi träffar era ungdomar i årskurs 8 för att prata om aktuella 
ämnen och olika sätt att hantera situationer som de kan ställas inför. I år pratar vi  
om normer, våld och narkotika. Något som ni gärna får prata vidare om hemma.  
Tillsammans kan vi lära våra unga om rätt och fel.

Fältarna om normer och våld - Väldigt få skulle beskriva nedvärderade skämt 
eller kränkande bilder som våld. Genom att börja prata om händelserna som våld  
är det lättare att förhindra att människor far illa och att våldet blir grövre. 

Socialtjänsten om ungdomar och våld - Ungdomar i åldern 15–24 år är den 
grupp i samhället som är mest utsatt för våld. Genom att prata med ungdomar om våld 
kan vi tillsammans förebygga våldsutsatthet och upptäcka unga som redan är utsatta 
eller som utsätter andra för våld.

Polisen om ungdomsbrott och att fylla 15 år - Vi på Polisen ser viss  
ungdomsproblematik som växer sig starkare, bland annat nyrekrytering till gäng, 
narkotika och våldsbrott så som t.ex. personrån. Genom att prata om dessa ämnen med 
ungdomarna kan vi tillsammans förebygga den negativa utvecklingen av dessa brott. Vi 
vill öka ungdomarnas kunskap om vad det innebär att bli 15 år och bli straffmyndig. 

Vi har pratat om

• Vad normer är och dess betydelse. Normer kan både hjälpa  
och begränsa oss. 

• Våld i nära relation, vad det innebär och vilket stöd som finns.  

• Att all användning och hantering av narkotika är olagligt. 

• Brott på sociala medier, olika typer av sexualbrott och samtycke. 

• Positiv attityd till droger ökar och tillgången är stor. 

• Ungdomar har ett högt våldskapital i dag. 

Vad du som förälder kan göra och tänka på 

Hjälp oss att bryta tystnadskulturen och prata om våld. Skapa en miljö där även 
lindrigt våld tas på allvar.  
 
Reagera och agera vid skämt och kommentarer som inte är okej. 

Som förälder bör du vara uppmärksam på om ditt barn signalerar att något är 
fel. Ett tidigt ingripande kan stoppa både utsatthet och destruktiva beteenden. 

Uppmuntra till positiva kompisrelationer, fungerande skolgång och  
fritidsintressen. 

Våga ta hjälp av skola, socialtjänst, vårdinsatser och polis. 

Håll kontakt med er ungdom när de är ute och även med andra föräldrar via till 
exempel chattgrupper.  
 
 
Vill du veta mer om #tryggare15? Kontakta fältsekreterarna!

Du kan även ringa till socialtjänstens mottagning för att få information  
om stöd för dig själv eller om du är orolig för någon annan.  

* Fältsekreterarna - fältarna, arbetar uppsökande  
   och förebyggande för unga mellan 12–19 år,  
   både dag- och kvällstid.

Lägesbild narkotika  
Cannabis är den vanligaste  
drogen bland unga. Halten av THC  
(ämnet som gör ett rus) är mycket  
högre idag än tidigare. 

Tramadol och Ecstasy är andra före- 
kommande droger bland ungdomar.  
 
Tramadol är ett narkotikaklassat läkemedel, 
nära besläktad med morfin och heroin. 

Ecstacy är en centralstimulerande och  
hallucinogen drog som är vanlig 
vid fest. 


