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Hej alla tonårsföräldrar! 

Tillvaron är fortfarande annorlunda för både er föräldrar och era ungdomar.  

Inte minst då en oviss sommar väntar runt hörnet!  

En hel del är också sig likt nu när sommaren är här, t.ex. att många ungdomar samlas ute när 

det blivit varmare. Många av de planerade evenemangen har även i sommar ställts in vilket 

ger och har gett möjlighet till spontana arrangemang och fester. 

 

 

 

 

Fortsatt skadegörelse 
Skadegörelsen har fortsatt att öka på skolor och friluftsbad runt om i kommunen på kvällar och 

helger. Skadegörelse är ett typiskt ungdomsbrott och konsekvenser kan följa. Effekten av 

skadegörelserna och återställandet efter skadegörelserna innebär ofta att det tas pengar från 

planerade aktiviteter som är tänkta att användas till satsning på våra ungdomar. Värt att 

uppmärksamma är också att du som vårdnadshavare kan bli ersättningsskyldig enligt 

skadeståndslagen om det är så att ditt barn begår en skadegörelse. Detta gäller även om barnet 

inte fyllt 15 år. 

Grupptrycket är ofta stort på våra ungdomar. Därför kan det vara viktigt att prata med sina barn 

om skadegörelse och vilka effekter och konsekvenser som kan följa. Barnen har då en chans att 

vara starka i sina beslut att stå emot grupptrycket och inte själv vara delaktig i skadegörelsen. 

Förhoppningsvis kan era barn sedan påverka i positiv riktning. 

Du är en förebild!  
Vilka budskap och värderingar kring alkohol förmedlar du till din ungdom? 
Sommaren är en tid då många dricker alkohol för första gången. Tillsammans med 
Systembolaget och Länsstyrelsen ber vi er tänka om innan ni förser unga med alkohol! 
Hjälp din ungdom att säga nej! För många ungdomar kan det vara svårt att säga nej till alkohol när 
andra dricker 

 Visa din ungdom att du finns där! Oavsett vad som händer ungdomen så finns du där som 
förälder, håll dig själv nykter så att du kan hämta hem din ungdom om det skulle behövas 

 Köp inte ut! Det är olagligt att langa alkohol 
 Ha kontakt med din ungdom under kvällen som hen är ute 
 Ha koll på ditt eget barskåp!  
 Du som vuxen bär ansvar för att din alkohol inte kommer i orätta händer 
 Var nyfiken - vem ska hen umgås med, vart ska de vara, när är tiden för hemgång satt? 
 Läs mer om alkohol på www.iq.se    Forts nästa sida! 

”Jag tycker det är viktigt att ni föräldrar lyssnar på 

era ungdomar i sommar och verkligen förstår dem. 

Även om ni inte håller med om det era ungdomar 

säger eller gör, det kan ni förklara för dem senare”  

- Mustafa Sharif, 16 år, Ungdomsrådet 

”Sitt inte och oroa er 

framför telefonen. Ta vara 

på tiden och umgås med 

era barn” 

- Kille, 18 år 

http://www.iq.se/


 

 

 

Narkotika 
Sommaren är även en tid då det inte är helt ovanligt att ungdomar testar narkotika för första 
gången. De flesta säger nej men de som provar är helt vanliga ungdomar från hela kommunen. 
Första gången kostar det inte särskilt mycket (en del av strategin att locka fler brukare) och 
det vanligaste sättet att för första gången få tag på narkotika är från bästa vännen eller någon 
annan som ungdomen umgås med och litar på. 
 
Polisen har gjort en sammanställning över hur drogerna färdas och Kristianstad pekas ut som 
orten i Skåne där mycket Tramadol förekommer och hämtas.  
 

Vad kan jag som förälder göra? 

Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten uppmanar oss alla till försiktighet och 

social distansering, därför uppmanar vi dig som förälder att  

 Vara extra uppmärksam och nyfiken var din tonåring befinner sig och hur hen mår. 

 Uppmuntra ditt barn eller ungdom till att göra meningsfulla aktiviteter, se mer på 

kristianstad.se/lov        

 Nattvandra! 

På de ställen där våra ungdomar befinner sig på kvällar och helger, t.ex. på skolgårdar, vid 

friluftsbad, spontana ”grillplatser” och vid bryggan i Åhus.  

Ni föräldrar är de som påverkar era barn och ungdomar mest och kan göra skillnad.  

Runt om i kommunen har föräldrar organiserat nattvandring vilket hjälper till att barn och 

ungdomar i era områden känner sig sedda och visar att ni vuxna bryr er.  

Vä, Öllsjö, Tollarp och Åhus är goda exempel och vi hoppas på fler områden med 

nattvandring under sommaren!  

Vid intresse att organisera nattvandring, hör av dig till anna.nordin@kristianstad.se 

 

 Ta gärna kontakt med andra föräldrar och vid behov: 

 Mottagningsteamet på Socialtjänsten 044-13 26 00 (kontorstid) 
 Sociala jouren 044- 200 400 (Kvällar, nätter, helger), 
 Besök gärna Fältgruppens facebook på Tonårsföräldrar i Kristianstad för info samt för 

att se när de är i tjänst, eller ring 044-136079 

 Maria Skåne Nordost 044-13 29 29 eller skane.se/maria/nordost 

 
 
 

Vi önskar er föräldrar  
en bra sommar! 

 
Fältgruppen, Maria Skåne Nordost 
Skydd & Säkerhet, Polisen & Lokala  
Drog-och brottsförebyggande Rådet 

 
#tryggareKristianstad 
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