Rapport USSP 2018
OM USSP
Syfte och mål

Det finns ett avtal för USSP som gäller för perioden 2018-2020. Av avtalet
framgår syfte, mål och organisation.
Syftet med samverkansarbetet USSP i Trelleborgs kommun är att bidra till
att Trelleborg ska vara en trygg kommun för barn och unga att växa upp i.
Målgruppen är barn och unga 0-20 år.
Målet är att skapa goda förutsättningar för ett långsiktigt hållbart
förebyggande arbete i kommunen, genom bra förutsättningar för samverkan
mellan myndigheter. Samverkansarbetet ska utgå från en gemensam bild av
ungdomars situation i kommunen som formas genom att representanterna
tillför sin kunskap för att bilden ska bli så heltäckande som möjligt.
I USSP ingår arbetsmarknadsförvaltningen, bildningsförvaltningen,
socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen (ungdomsenheten),
kommunens säkerhetsenhet, Avdelningen för hållbar utveckling och polisen.
Kommunens samordnare av ANDT och barnkonventionen (Hållbar
utveckling) är samordnare av USSP. Från och med hösten 2018 ingår även
Kunskapsskolan i USSP; rektorn för Kunskapsskolan ingår i den operativa
ledningsgruppen.
Styrgrupp, operativ ledningsgrupp och samordning

USSP är organiserat i en styrgrupp och en operativ ledningsgrupp.
Uppdraget att ingå i någon av grupperna är knutet till befattning, i syfte att
säkerställa kontinuitet.
Samordnaren av USSP deltar i båda gruppernas möten för att dokumentera
arbetet, vara en länk mellan grupperna och hålla i uppföljningen av
samverkansarbetet.
Styrgruppen sammanträder minst två gånger per år, den operativa
ledningsgruppen sammanträder minst två gånger per termin. Ett av mötena,
i december, ska vara gemensamt för styrgrupp och operativ ledningsgrupp.
Vid decembermötet ska en rapport om vad som gjorts under året vara klar
och plan för kommande år tas fram. I syfte att kommunicera till politiken
skickas rapporten till berörda nämnder.

Möten i USSP 2018
Under 2018 har styrgrupp och operativ grupp haft tre gemensamma möten.
Ett av dessa ägnades åt att ta del av Skurups kommuns sätt att arbeta
förebyggande, motsvarande USSP (kallas SSPF i Skurups kommun.)
Styrgruppen har därutöver haft två möten under året. Den operativa
ledningsgruppen har haft sex möten, varav ett handlade om nuläge och
prioriteringar inför 2019-2020.
Mötena i USSP har dokumenterats, minnesanteckningar har laddats upp på
EMMA samt skickats till de deltagare som inte har tillgång till EMMA.
Antal möten har varit fler än vad avtalet anger. Det har varit nödvändigt för
att få en god kontinuitet i arbetet.

Aktiviteter 2018
Under året har ett antal aktiviteter genomförts där hela eller delar av USSP
har medverkat, här nedan följer en beskrivning av vad som gjorts.
Föräldramöten i samverkan

USSP har under 2018 tillsammans med Nattvandrarna och FMN1 erbjudit
föräldramötesinformation till grundskolan åk 4-9 samt
Söderslättsgymnasiet. Innehållet har sett ut ungefär såhär:








Hur mår barn och unga i Trelleborg?
Förebyggande tips till föräldrar
Om cannabis och dess konsekvenser
Information om fritidsgårdarnas verksamhet
Vilket stöd socialtjänsten kan erbjuda (bl.a. föräldrastöd).
Information från Nattvandrarna och FMN
Att föräldrar ges möjlighet att nätverka med varandra

Fågelbäckskolan, Kunskapsskolan och Pilevallskolan arrangerade
föräldramöten i våras. Totalt nåddes cirka 80 föräldrar.
De fick tycka till om upplägg och innehåll, de allra flesta var nöjda.
Här är några omdömen:
”Jag tyckte att det var mycket intressant och nyttig information.
Diskussioner bland föräldrarna efteråt var också oerhört givande.”
”Mycket bra upplägg. Bjud gärna in fler gånger.”
”Intressant och nyttigt. Jag lärde mig en hel del nytt och det var bra avvägt
med information.”
”Jättebra! Bra information om tonåringars välmående och om droger.”
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FMN= Föräldraföreningen Mot Narkotika

En utmaning är att få fler föräldrar att komma på de föräldramöten som
skolorna arrangerar. Under våren producerade därför Filmverkstan en kort
film (Youtube) kan läggas ut på Unikum/V-klass, i syfte att marknadsföra
föräldramöten. Kommunpolis Mats Rindborn Grahl, medverkar i filmen.
Tanken är att filma något av de kommande föräldramötena och lägga ut
föreläsningarna i kortversion via Unikum/V-klass, där det också går att följa
upp antal visningar. Syftet är att även nå de som inte kommer till
föräldramöten.
Ny inbjudan om föräldramötesinfo samt Youtube-länk har under hösten
skickats till grundskolechefen och gymnasiechefen. Inbjudan har skickats
vidare till rektorerna.

Erfarenhetsutbyte med Skurup och Vellinge

Den 11 april arrangerades en kommungemensam träff i Trelleborg där
erfarenhetsutbyte och goda exempel i lokalt ANDT-förebyggande arbete
stod på agendan.
Arrangörer var kommunpoliser och ANDT-samordnare i Vellinge,
Trelleborg och Skurup. Inbjudan riktade sig till verksamma inom
arbetsmarknadsförvaltning, skola, socialtjänst, kultur- och fritid,
tillsynsarbete, folkhälsa, brottsförebyggande arbete, ungdomsmottagningen,
polisen, FMN samt Nattvandrarna. 35 personer deltog.
På programmet stod bl.a. tobaksfri skoltid, föräldrastöd, föräldramöte i
samverkan, avloppsanalys gällande narkotika samt kontrollköp och tillsyn
av tobak. Medverkade gjorde även Annie Stråhlén, en av Skånes
länssamordnare för ANDT-frågor. Drogförebyggare Håkan Fransson,
Öckerö kommun, föreläste om Öckerömetoden, ett drogförebyggande
arbetssätt för att via vuxenvärldens konsensus utrota ungdomsfylleriet.
Kampanjen Tänk Om

Inför skolavslutning, midsommar och höstlov har den nationella
antilangningskampanjen TÄNK OM uppmärksammats.
Detta görs även inför jul/nyår. Målgruppen är tonårsföräldrar, syftet är att
öka deras kunskaper om tonåringar och alkohol.
Föräldrabrev (se bilaga) med fakta och tips har lagts ut på Unikum och Vklass, liksom bildspel (Youtube), som är en del av kampanjen. Dessa finns
på www.tänkom.nu Inför sommarlovet delades även nyckelband (TÄNK
OM) ut i rådhusets reception samt utanför Systembolaget.
Bildspelen har också lagts ut Trelleborgs kommuns Facebook och visats på
monitorn i kundtjänst (rådhuset). Antal visningar har varierat mellan 7001600.

Skolan varnade för 16+fester

I våras arrangerades ett antal olagliga fester för tonåringar, bl.a. i Anderslöv.
Ett nätverk låg bakom festerna och trots polisanmälningar fortsatte
verksamheten. Något som oroade då det förekom stora mängder alkohol och
redlösa 14-åringar hade påträffats.
På styrgruppsmötet i maj bestämdes det att gå ut med information till
föräldrar om 16+-festerna, inför sommarlovet. Information skulle ges via
Unikum och V-klass samt spridas till media. Kommunens
kommunikationschef och bildningsförvaltningens kommunikatör var
behjälpliga. Informationen spreds som planerat, med skolan som avsändare.
Trelleborgs Allehanda, SVT Sydnytt, Sydsvenskan och Lokaltidningen
Trelleborg uppmärksammade skolans varning:
https://www.trelleborg.se/sv/aktuellt/nyheter/2018/juni/skolan-varnar-for16-fester/
Sedan i våras har det enligt polisen inte förekommit några fler fester av just
detta slag.
Skolavslutning och studentfirande

Avgångseleverna på Söderslättsgymnasiet informerades under våren (precis
som tidigare år) om regler under studentveckan angående ordning, alkohol,
säkerhet kring studentflak mm. Medverkade gjorde skolan, polisen,
räddningstjänsten och samordnaren för ANDT och barnkonventionen.
Informationen publicerades även på kommunens hemsida. Kampanjen
Varannan vatten genomfördes under studentveckan; på studenternas
grillkväll samt studentdagen.
Årets studentfirande fungerade på det hela taget mycket bra, men graden av
berusning var högre jämfört med tidigare år. Det är planen att inför 2019
”tajta till” programmet. Anders Wramnell, rektor på Söderslättgymnasiet,
bjuder in berörda till möte i april 2019 angående detta. Polisen menar att
även en del krögare behöver nås i det förebyggande arbetet, de kommer att
bjudas in till ett separat möte.
Besök av Skurups kommuns SSPF-samordnare

USSP beslutade i våras att bjuda in Owe Rindstrand, ANDT – och SSPFsamordnare i Skurups kommun. Skurups kommun har i flera års tid arbetat
förebyggande och samverkat inom ramen för SSPF, en motsvarighet till
USSP. SSPF står för ”skola, socialtjänst, polis och fritid
i samverkan för våra barn och unga.”
Syftet var att USSP:s styrgrupp och operativa ledningsgrupp skulle inhämta
inspiration och lära sig av Skurups erfarenheter.
Arbetet inom SSPF utgår från en långsiktig plan som gäller 2016-2021. För
förebyggande arbete avsätts 2 miljoner kr/år. Några av deras prioriterade
områden är att förhindra avhopp från gymnasieskolan, öka tryggheten,

begränsa tillgång till tobak, narkotikasituationen och avloppsanalyser av
narkotika samt föräldrastöd.
Feriearbete om tobak

Som sommarjobb fick sex gymnasieelever från Trelleborgs kommun lära sig
mer om tobakens risker för hälsa och miljö, samt om barns rättigheter.
Totalt deltog sju skånska kommuner i detta projekt, som samordnats av
Länsstyrelsen Skåne.
Under hösten har ungdomarna i Trelleborg besökt skolor och föreläst för
elever i åk 6, totalt har 17 klasser fått besök. Ungdomarna fick även i
uppdrag att ta fram goda råd till förtroendevalda då det gäller
tobaksförebyggande insatser. Planen är att de ska presentera sina idéer för
kommunfullmäktige i februari 2019.
Projektet har vid flera tillfällen uppmärksammats i lokal media, bl.a. i
Trelleborgs Allehanda: http://www.trelleborgsallehanda.se/trelleborg/ettrokfritt-trelleborg-ar-deras-mal/

Sociala insatsgrupper

Arbetet med sociala insatsgrupper (SIG) syftar till insatser för unga som
riskerar att bli kriminella och unga som behöver stöd och hjälp för att bryta
med kriminella nätverk och en kriminell livsstil.
Det är socialtjänsten som ansvarar för att andra myndigheter och aktörer
görs delaktiga utifrån den unges behov. Polisen är alltid en berörd
myndighet i arbetet med sociala insatsgrupper.
I Trelleborg är just nu en SIG-grupp igång, det har även varit en grupp
tidigare i år.
Årshjul risktillfällen 2019

På styrgruppsmötet i september bestämdes att ett årshjul med aktuella
risktillfällen skulle tas fram för 2019. Med risktillfällen avses t.ex. skolstart,
skolavslutningar, lov och vissa helger. Det är tillfällen då ungdomar
vanligtvis dricker mer alkohol.
Årshjulet syftar till en gemensam överblick som bl.a. skolan, socialtjänsten,
ungdomsenheten, polisen och trygghetsvärdarna kan ha nytta av. Av
årshjulet framgår även vid vilka tillfällen under året som
informationsinsatser ska genomföras, föräldrar är en prioriterad målgrupp.
Se bilaga.
Nulägesbild och prioriteringar 2019-2020

Operativa ledningsgruppen och samordnaren för USSP har sammanställt en
nulägesbild och tagit fram förslag till prioriteringar för USSP 2019-2020.
I korthet handlar prioriteringarna om följande:









inventera vad som görs gällande barns/ungas psykiska hälsa
utbildningsinsatser för personal
insatser riktade till föräldrar
avloppsmätningar för att kartlägga narkotikaanvändning
införa tobaksfri skoltid och fritidsverksamhet
barns och ungas delaktighet, t.ex. i trygghetsfrågor
kommunikation om USSP

Informationsblad om Tramadol

På årets sista möte med USSP den 7 december bestämdes att ett
informationsblad om det narkotikaklassade läkemedlet Tramadol skulle tas
fram. Detta med anledning av ökat missbruk bland ungdomar.
För spridning används skolans informationskanaler Unikum och V-klass.
Målgrupp är föräldrar med barn i grundskolan och gymnasiet.
Det finns även på trelleborg.se: https://www.trelleborg.se/sv/bygga-bomiljo/klimatforandringar-och-miljo/social-hallbarhet/alkohol-ochdrogforebyggande-arbete/information-om-tramadol/
I korthet innehåller informationsbladet fakta om Tramadol, vilka effekter
läkemedlet ger, förebyggande tips samt information om vart föräldrar kan
vända sig om de är oroliga eller behöver rådgivning. Avsändare är
Trelleborgs kommun, polisen, Nattvandrarna och FMN (Föräldraföreningen
Mot Narkotika).

Rapporten är sammanställd av Karin Jeppsson, samordnare för USSP
Trelleborg 2018-12-19

bilaga
TILL DIG SOM ÄR TONÅRSFÖRÄLDER
Hej!
Under 2018 uppmärksammar vi kampanjen TÄNK OM som handlar om föräldrar,
tonåringar och alkohol. Vi sprider information om TÄNK OM nu inför höstlovet
och fortsätter sedan vid jul/nyår. Vid dessa tillfällen är risken för att unga ska
dricka alkohol högre än vanligt.
Vi vänder oss till dig och andra tonårsföräldrar här i Trelleborgs kommun, för att
tillsammans med er skapa en så trygg tillvaro som möjligt. Föräldrar som
engagerar sig och sätter tydliga gränser har nämligen stora möjligheter att påverka
sina barns alkoholdebut och alkoholkonsumtion.
Varför är då alkohol farligt för unga? De flesta vuxna kan se konsekvenserna av sitt
drickande. Unga har svårare att märka när de blir berusade, och blir ofta fulla
alldeles för fort. Berusade tonåringar kan råka väldigt illa ut. Risken att t.ex. hamna
i bråk, råka ut för en olycka, ha oskyddat sex eller skada sig ökar.
De allra flesta ungdomar som dricker kommer inte att använda narkotika, men
nästan alla som provar narkotika för första gången gör det när de är påverkade av
alkohol. Cannabis är den vanligaste narkotikan. Att röka cannabis är betydligt
vanligare bland ungdomar som röker cigaretter eller är högkonsumenter av alkohol.
Att förebygga rökning och alkoholdrickande bland unga handlar alltså även om att
förebygga narkotikaanvändning.
Att köpa ut till någon som inte fyllt 20 är olagligt. Och de allra flesta
tonårsföräldrar tycker det är fel att ge sina ungdomar alkohol. Även om det
fortfarande förekommer, så är det få ungdomar som får alkohol av sina föräldrar.
Vi vill därför helt enkelt uppmana dig att fortsätta stå på dig i frågan eftersom det
hjälper din tonåring att avstå från alkohol. Ett tips är att också involvera äldre
syskon. Det är nämligen inte helt ovanligt att tonåringar får tag i alkohol via äldre
kompisar eller syskon.
Har du funderingar kring tonåringar och alkohol?
Läs gärna mer på www.tänkom.nu eller på www.tonårsparlören.se

Trelleborgs kommun, Polisen, FMN och Nattvandrarna

bilaga

