
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

  

  
 

 

 

 

 

 

   Påverka unga att göra  

       hälsosamma val 

     

 

          

 

        

Informationskväll 

Varje år bjuds föräldrar/vårdnadshavare till elever på 

högstadiet och gymnasiet in till en informationskväll om 

skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete. På mötet 

informerar olika kommunala verksamheter, Polis och 

Första linjen om riskbeteenden och du får möjlighet att 

ställa frågor. 

Ditt engagemang som vuxen har stor betydelse. 

Tillsammans kan vi stötta våra barn och unga till att göra 

hälsosamma val. 

Kom ihåg att du som förälder/vårdnadshavare alltid är 

välkommen att höra av dig med dina frågor och eventuell 

oro till skola, socialtjänst eller Första linjen.  

Hör av dig i tid, lita på magkänslan, ta oron på allvar. Ni 

som föräldrar känner era barn bäst och du kan var anonym i 

första kontakten. 

 

Kontakt:  

Om ni har frågor gällande det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet. Ta kontakt med: Malin Lundgren 

Kullgren Telefon: 054-540 1306 

E-post: malin.lundgren.kullgren@karlstad.se 

 

 

          

  

                                

mailto:malin.lundgren.kullgren@karlstad.se


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

Till dig som tonårsförälder 

 

Det är viktigt att betona att de allra flesta tonåringar är 

skötsamma och inte kommer i kontakt eller utvecklar ett 

riskbeteende. Ungdomsåren är en tid där det hör till att testa 

gränser och utmana vuxenvärlden. Det kan vara bra att vara 

observant på om din tonåring ändrar sitt beteende och 

exempelvis byter ut många av sina vänner. Men framförallt 

gå på magkänsla om du tycker att det inte står rätt till.  

 

 

Att samverka med andra föräldrar kan vara en annan väg att 

få råd och stöd. Det kan vara en plattform för diskussioner 

runt exempelvis riskbeteenden gällande tobak, alkohol och 

narkotika. Här kommer några punkter på vad som kan var 

viktigt som tonårsförälder att vara uppmärksam på.   

 
 
 
 

 

 

Länkar 

 

drugsmart.com - Information om alkohol och andra droger. 

Här kan du ställa anonyma frågor till experter. 

 

cannabishjalpen.se - En sida där du kan hitta relevanta fakta, 

ställa frågor och hitta professionellt stöd och behandling. 

 

tonarsparloren.se/sv - Fakta och tips till dig som förälder om 

tonåringar och alkohol. 

 

systembolaget.se -  En mycket bra informationssida där du som 

tonårsförälder får konkreta tips. Ibland kan det kännas svårt att 

veta vad man ska säga när ens tonåring ber om alkohol.  

 

flashback.org - En sida som vi rekommenderar att ni som 

förälder besöker enbart för att ta del av hur unga pratar om 

droger och får felaktig information om drogers 

skadeverkningar. 

 

facebook.com/varmlandspolisen - Bra informationssida. 

 

karlstad.se/foraldrastod - Här hittar du en samlad sida på 

karlstad.se där kommunens föräldrastöd är samlat. 

 

umo.se - UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 

25 år. På UMO kan du hitta svar på frågor om sex, hälsa och 

relationer.  

1177.se - Hela Sveriges samlingsplats för information och vård 

http://www.drugsmart.com/
http://www.cannabishjalpen.se/
http://www.systembolaget.se/Alkohol-och-halsa/Ungdomar/
http://www.flashback.org/
http://www.facebook.com/varmlandspolisen
http://karlstad.se/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/foraldrastod/
http://www.umo.se/
http://www.1177.se/
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Uppmärksamma om era tonåringar förändrar 

sitt beteende på något sätt; 

 

• Nya umgängeskretsar 

• Humörsvängningar, trötthet 

• Fritidsintressen upphör/minskar 

• Skolk, försämrade skolresultat 

• Nästan aldrig hemma 

• Hemlighetsfull, lögner och undanflykter 

• Pengar försvinner 

 

Se tecknen som varningssignaler – inte bevis 

Diskutera dina tankar och oro med andra runt omkring ungdomen, 

såsom föräldrar, skolpersonal och ledare. Se tecknen som 

varningssignaler. Det är när tecknen blir fler och börjar bilda ett 

mönster som man ska agera. Inte heller behöver ett mönster av dessa 

tecken bevisa ett pågående missbruk. Vad mönstret däremot visar är 

att det är en ungdom som behöver hjälp och stöd för att reda upp sin 

situation, oavsett vilket problem som ligger i botten. 

 

 

 

 

Fältgruppen - Karlstad 

Vi som jobbar i fältgruppen är socionomer och är en del av 

socialtjänsten i Karlstad kommun. Vi jobbar uppsökande och 

förebyggande mot missbruk, kriminalitet eller annat nedbrytande 

beteende. Det är frivilligt att ha kontakt med oss och du kan vara 

anonym när du ringer, sms:ar eller skriver till oss. 

Kontaktuppgifter hittar du på: karlstad.se/faltare 

  

Fritidsledare i Fält - Arbetar med uppsökande och 

förebyggande verksamhet på stan samt i skolor och bostadsområde. 

Fritidsledare i fält är en del av Kultur- och fritidsförvaltningen som 

finns ute på fältet för ditt barns trygghet. Kontaktuppgift: Ida Karlsson 

070-223 95 72 

 

 

Trygghetscenter/Ungdomar för trygghet  

Karlstads kommuns arbete med trygghet utgår från Trygghetscenter. 

Här finns ungdomar för trygghet som är anställda för att arbeta som 

unga vuxna förebilder för barn och unga. De är nattvandrare och finns 

ute på olika skolområden. Kontaktuppgift: Per Wallgren, 054-540 28 12 

 

 

Kontaktcenter 

På Kontaktcenter får du som kommuninvånare svar på dina frågor till 

kommunen. Ring 054-540 00 00, ställ en fråga, ladda ner mobil appen 

mitt Karlstad eller besök oss. E- post: karlstadskommun@karlstad.se  

  

  

 

mailto:karlstadskommun@karlstad.se
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Fem tips till tonårsföräldrar/vårdnadshavare 

 

Skapa en nära relation – men kom ihåg att du är vuxen 

En bra relation kommer inte enkelt. Det handlar om att bygga upp 

förtroende och skapa en relation som också är på ungdomarnas 

villkor. Du är dock alltid den vuxne i relationen, det är bra att vara 

nära, men var inte en kompis. 

 

Prata om allt 

Våga prata om allt, även det som är svårt, och berätta att du bryr 

dig. Våga fråga! Ungdomar mår bra av att veta att föräldrarna bryr 

sig. Samtalet har den bästa förebyggande effekten av alla och ju mer 

ni pratar desto mer kommer din ungdom att berätta. 

 

Skapa tid att verkligen lyssna, förstå och prata 

När du pratar med din ungdom, se till att du har tid att verkligen 

lyssna och förstå. Förtroende vinner du bäst genom att helt enkelt 

visa att du bryr dig och visar intresse för din ungdoms resonemang. 

Skapa rutiner för samtal, till exempel genom att äta tillsammans 

minst en gång om dagen. 

 

Var tydlig och stå på dig 

Om du tvivlar på sanningshalten i vad din ungdom säger, tveka inte 

att ifrågasätta. Var också rak och tydlig i var du står när det gäller 

tobak, alkohol och droger. Det du säger har nämligen effekt, även 

om man inte kan tro det ibland. 

 

Kärlek, kärlek, kärlek 

Man blir aldrig för stor för att ta emot kärlek. Visa att du älskar ditt 

barn, säg att du älskar ditt barn och gör det ofta. Och kom ihåg, att 

säga nej kan ibland vara det mest kärleksfulla du gör. 

 

Här hittar du kontaktuppgifter och länkar som 

kan vara värdefulla för dig som tonårsförälder 

 

Elevhälsoteam på grund och gymnasieskolor 

Du kan vända dig till elevhälsan eller rektor på aktuell skola.  

Kontaktuppgifter hittar du på: karlstad.se/utbildning-och-

barnomsorg/ 

  

Nexus - rådgivning och behandling för unga 

Nexus - vänder sig till dig som är upp till 25 år och har problem med 

alkohol eller andra droger. Vi har ett nära samarbete med 

Landstinget i Värmland när det gäller bland annat läkarbedömning 

och provtagning. Mer information och kontaktuppgifter hittar  

du på: karlstad.se/nexus. 

   

Polisen  

114 14 vid anmälan om narkotikabrott.  

 

Första linjen unga, Karlstadsområdet 

Ett samarbete mellan Landstinget och fem kommuner dit barn och 

unga som är från 6 år till 20 år kan vända sig. Ta kontakt om du 

känner dig nedstämd, orolig, stressad, har ett riskbruk av alkohol, 

droger eller har problem i familjen eller med vänner. Hos oss kan du 

och dina närstående få råd, stöd och kortare behandling.  

Sms 070-244 95 11, Ring 054-61 45 00.  

Enheten för unga vuxna 

Om du är mellan 18–25 år och behöver stöd från socialtjänsten 

är du välkommen att höra av dig till Enheten för Unga Vuxna.  

Dem kommer du i kontakt med genom kommunens växel,  

054 - 540 00 00. 

  

http://karlstad.se/utbildning-och-barnomsorg/
http://karlstad.se/utbildning-och-barnomsorg/

