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ANDTS-strategi
Barn och unga i Järfälla ska ha en trygg och jämställd uppväxt
och en jämlik hälsa. Kommunens förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, doping, tobak och numera även spelmissbruk
(ANDTS) skapar förutsättningar för en god livskvalitet, inte
bara för våra barn och unga utan för samtliga medborgare. För
att lyckas krävs en samsyn och ett gemensamt ansvar mellan
olika verksamheter inom kommunen likväl som en samverkan
med andra myndigheter och med övriga civilsamhället.
Strategin utgår från de nationella målen i regeringens ANDTstrategi och använder de nationella definitionerna på ANDTområdet. Övriga utgångspunkter är den regionala ANDT-strategin för Stockholms län och kommunens inriktningsmål och
övriga styrdokument som berör det ANDTS-förebyggande arbetet. Strategin utgår även från det nya tillägget i Socialtjänstlagen, från och med 1 januari 2018, gällande det kommunala
ansvaret för spelmissbruk.
Visionen med Järfälla kommuns ANDTS-strategi är ett samhälle
fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och
sociala skador orsakade av alkohol och spel om pengar samt
ett minskat tobaksbruk. Det drogpolitiska arbetet vänder sig till
hela befolkningen. Stöd till barn, ungdomar och föräldrar ur ett
jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv är särskilt prioriterat.
Under 2018-2021 är följande åtta primära ANDTS-politiska mål
prioriterade i Järfälla
• Minska tobaksanvändningen
• Motverka alkoholmissbruket
• Nolltolerans för narkotika
• Nej till dopning
• Samordnad, effektiv och likvärdig alkohol- och tobakstillsyn
• Fokus på barn och ungdom
• Personer med missbruk och deras anhöriga ska få råd och
stöd utifrån sina förutsättningar och behov
• Förebygga spelmissbruk bland barn och unga
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Stort ansvar för många
ANDTS-strategin gäller alla kommunala nämnder och bolag.
För att nå framgång krävs en väl fungerande samverkan med
en rad viktiga aktörer som Länsstyrelsen, Polismyndigheten,
näringsliv, idéburna organisationer med flera.
Strategin anger utgångspunkter och synsätt för det ANDTSförebyggande arbetet och för kommunens ansvar. Det handlar
om ansvaret att stödja föräldrar och unga, att stödja föreningar
och att främja samarbete med andra myndigheter och organisationer.
Strategin har en bred ansats som omfattar alla tre preventionsnivåer. Både de åtaganden som finns i överenskommelsen
“Samverkan kring personer med missbruk och beroende” som
alla länets kommuner och SLL har antagit och bredare insatser i
form av tillgänglighetsbegränsning, hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Det gemensamma ANDTS förebyggande arbetet i Järfälla ska
baseras på:
• Aktuell lagstiftning
• Nationella och regionala strategier och kommunala styrdokument
• Jämlikhet och jämställdhet i hälsa
• Samverkan och tillgänglighet
• Vetenskap och annan beprövad kunskap.
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När vi talar om ”vi” menas kommunen och dess olika nämnder,
förvaltningar och enheter (skolor, fritidsgårdar, socialtjänst
etcetera.
Vi ska kartlägga, bland annat genom att vartannat år genomföra Stockholmsenkäten på kommunens samtliga skolor, analysera och informera om resultaten samt samla information
från fältet.
Vi ska erbjuda barn och ungdomar en god skola och en attraktiv, aktiv fritid fri från problem och missbruk.
Vi ska stärka medborgarnas insikter och förmåga att motstå
tobak, alkohol, droger och ett osunt spelande om pengar. Vi ska
också ge barn, ungdomar och föräldrar stöd i dessa frågor.
Vi ska genom information och tillsyn bidra till att handel, restauranger och medborgare följer lagarna på alkohol, receptfria
läkemedel- och tobaksområdet. Försäljning till minderåriga,
langning och annan illegal handel med ANDT-preparat ska
motverkas i samarbete med polisen.
Vi ska samarbeta med vårdnadshavare, föreningar, landstinget, polisen och andra myndigheter. Vi ska hjälpas åt att
utveckla, samordna och genomföra ett aktivt ANDTS förebyggande arbete. I detta ingår förebyggande, riktade och behandlande insatser.
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Minska tobaksanvändningen
Var står vi?
Ungefär elva procent av den vuxna befolkningen i Sverige röker
varje dag. I Sverige dör uppskattningsvis 8000 personer årligen i sjukdomar orsakade av egna rökvanor och av den totala
sjukdomsbördan i Sverige beräknas tobaksrökning stå för cirka
åtta procent. I det perspektivet är rökning ett vuxenproblem
som måste begränsas. Vuxna är ju också förebilder för de unga.
Snusning har blivit ett alternativ till rökning och idag är det fler
vuxna som snusar dagligen än röker, cirka tolv procent.
År 2016 uppgav åtta procent av flickorna och sju procent av
pojkarna i årskurs 9 i Järfälla att de röker dagligen eller ibland.
I årkurs 2 på gymnasiet ligger siffrorna på 23 procent för
flickorna och på 20 procent för pojkarna.
När det gäller ungdomar har tidig tobaksdebut avgörande
betydelse för framtida tobaksvanor. Ytterst få börjar röka efter
20 års ålder. Därför riktas förebyggande insatser i första hand
till barn och ungdomar. Tidig tobaksdebut ökar dessutom risken för att exponeras för andra droger. En tydlig tobakspolicy i
skolan och ett nära samarbete med vårdnadshavare ger positiv
effekt på ungdomars tobaksvanor. Det visar flera studier och
erfarenheter från lokalt förebyggande arbete.
Vad vill vi?
• Antalet vuxna och unga rökare och snusare i Järfälla ska
minska.
• Barn ska växa upp i en tobaksfri miljö.
• Inga barn och ungdomar ska börja röka eller snusa.
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Exempel på förväntade insatser
• Skolorna och fritidsgårdarna i Järfälla genomför ett planerat
och aktivt arbete för att förebygga tobaksanvändning.
• Socialnämnden och miljönämnden informerar om och skapar dialog med handlare och restauranger om tobakslagen och
dess tillämpning.
• Socialnämnden och miljönämnden utövar tillsyn i samverkan
med polisen enligt tobakslagen vid skolgårdar, restauranger,
offentliga miljöer och över försäljning av tobaksvaror.
• Kommunen, som arbetsgivare strävar efter att bli en tobaksfri
kommun och erbjuder sina medarbetare stöd för att sluta med
tobak.
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Motverka alkoholmissbruket
Var står vi?
Ungefär 20 procent av Sveriges befolkning har en riskkonsumtion av alkohol. Andelen män med ett riskbruk sjunker medan
kvinnornas andel är oförändrad. Ibland gör ungdomar en för
tidig alkoholdebut. De yngre tonåringarnas berusningsdryck är
främst cider och alkoläsk. Men under senare år har konsumtionen av starksprit och vin ökat i åldersgruppen. Svenska skolundersökningar visar att det är fler flickor än pojkar som dricker
alkohol, men pojkarna dricker fortfarande mer alkohol än flickorna.
I Stockholmsenkäten i årskurs 9, år 2016, uppgav nio procent
av flickorna och pojkarna i årskurs 9 intensivkonsumtion* av
alkohol minst en gång varje månad.
På samma fråga i årskurs 2 på gymnasiet, år 2016, uppgav 22
procent av flickorna och 29 procent av pojkarna intensivkonsumtion.*
I samma undersökning svarade 30 procent av flickorna och 36
procent av pojkarna i årskurs 2 på gymnasiet att de inte dricker
alkohol. I årskurs 9 var det 62 procent av flickorna och 73 procent av pojkarna som uppgav att inte de inte dricker alkohol.
* Intensivkonsumtion = ½ flaska sprit eller 1 flaska vin eller 4
burkar starköl eller 6 burkar folköl vid ett och samma tillfälle.
Vad vill vi?
• Vi ska främja en alkoholfri livsstil.
• Vi vill höja debutåldern för alkoholdrickande. Målet är att inga
ungdomar under 18 år ska dricka alkohol.
• Ungdomar och vuxna ska ha tillgång till information om riskerna med alkohol.
• Ingen langning av alkohol till unga ska förekomma.
• Alkohol ska kunna förknippas med måttlighet och trevnad,
inte med bekymmer.
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Exempel på förväntade insatser
• Skolor och socialtjänst stödjer vårdnadshavare att inte bjuda
barn på alkohol före 18 års ålder.
• Kommunens webbplats ska erbjuda saklig information om
riskkonsumtion och vilka stödinsatser som kommunen erbjuder.
• Skolan arbetar med förebyggande insatser som omfattar
elever och vårdnadshavare.
• Socialtjänsten arbetar förebyggande och uppmärksammar
ungdomsdrickande.
• Samarbete med primärvården för att förebygga riskkonsumtion av alkohol.
• Kommunikationsinsatser för att stärka vuxnas civilkurage
och sätta stopp för langning.
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Nolltolerans för narkotika
Var står vi?
All hantering av narkotika är kriminell. Det gäller också eget
bruk. Omfattningen av användandet hos våra ungdomar är
konstant över tid. Tillgången har ökat och priserna har sjunkit,
förutom priset på cannabis som har börjat stiga.
Vi ser även nya säljkanaler via exempelvis Internet samt nya
preparat, nya missbruksmönster och en förändrad attityd till
narkotika.
Utvecklingen innebär att ungdomars exponering för narkotika
har ökat. Ungdomar är också särskilt utsatta för risker vad gäller narkotika. Enkäter bland skolungdomar i länet visar på hög
erfarenhet av narkotika. I Stockholmsenkäten från 2016 gjord
bland Järfällas ungdomar uppgav 19 procent av pojkarna och
tolv procent av flickorna i årskurs 2 på gymnasiet att de prövat
narkotika, främst cannabis. I samma undersökning uppgav 41
procent av pojkarna och 31 procent av flickorna att de haft möjlighet att prova narkotika.
Bland de yngre eleverna, i årskurs 9, uppger åtta procent av
pojkarna och fyra procent av flickorna att de prövat narkotika.
Vad vill vi?
• Andelen barn och unga som börjar använda narkotika ska
minska.
• Det ska vara tufft att säga nej till narkotika.
• Tillgängligheten till narkotika i kommunen ska försvåras.
• Kunskap om narkotika och narkotikaprevention samt stöd
i utsatta situationer ska vara lättillgänglig för föräldrar och
vuxna i ungdomars närhet.
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Exempel på förväntade insatser
• Skolorna och fritidsgårdarna har handlingsplaner för misstänkt/upptäckt missbruk av narkotika.
• Elevhälsopersonal och socialtjänstens personal utvecklar sin
kompetens för att upptäcka missbruk och genomföra tidiga
insatser.
• Lokala kartläggningar och målinriktade insatser utvecklas
och genomförs i samarbete med skola, fritid, socialtjänst och
polis.
• Vårdnadshavare och andra vuxna i ungdomars närhet ges
kunskap om narkotika och narkotikaprevention.
• Socialtjänsten jobbar aktivt och förebyggande med barn och
unga med ett riskbeteende eller som missbrukar narkotika.
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Nej till dopning
Var står vi?
Användningen av dopningsmedel är vanligast bland män i
åldern 18-35 år som styrketränar. Debuten sker ofta i 20- årsåldern. Missbruk är också vanligt i kriminella kretsar. Våldshandlingar och brott är konsekvenser av missbruket. Här finns
också en koppling till narkotikamissbruk, narkotikahandel och
organiserad kriminell verksamhet.
Järfälla har påbörjat ett arbete med arbetsmetoden ”100 % ren
hårdträning” som syftar till att stärka gymmens hälsofrämjande inriktning och att motarbeta dopninganvändning. Arbetet
sker i nära samarbete mellan kommunen, polisen och gymmen.
Dopningslagen omfattar anabola androgena steroider, AAS,
(syntetiskt manligt könshormon) och tillväxthormoner samt
medel som frisätter desamma.
Bruk och hantering av AAS är kriminaliserat i dopningslagen.
Undantag är hantering i medicinskt syfte.
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Vad vill vi?
• Andelen barn och unga som börjar använda dopningsmedel
ska minska.
• Alla gym och all föreningsidrott i kommunen ska förknippas
med ren träning och god hälsa.
Exempel på förväntade insatser
• Skolornas idrottslärare förebygger dopning genom att visa på
positiv träning och informera om dopningens skadeverkningar.
• Personal som arbetar med ungdomar i kommunen uppmärksammar ungdomar med misstänkt dopningsmissbruk.
• Socialtjänsten har kompetens att möta ungdomar och vuxna
som har frågor om dopning och dopningsrelaterade problem.
• Kultur, demokrati- och fritidsnämnden samarbetar och stödjer
föreningsdrivna gym och den lokala idrotten i arbetet mot dopning.
Begreppet doping innefattar även andra prestationshöjande
medel. Det används inom idrotten och regleras genom Internationella Olympiska Kommitténs/WADAs etiska regler och
dopinglista. Alla idrottsföreningar i Sverige omfattas av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente.
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Fokus på barn och ungdom!
Var står vi?
Drogfri graviditet och amning är en viktig start i livet. Gravida
kvinnor är ofta mycket mottagliga för information om hälsorisker och nya, goda vanor. Här har Barnmorskemottagningen
(BMM) och Barnavårdscentralen (BVC) och socialtjänstens förebyggande familjeverksamhet en viktig roll. BMM och BVC har
länge arbetat framgångsrikt med tobaks- och alkoholprevention till blivande föräldrar.
År 2009 antog regeringen en nationell strategi för ett utvecklat
föräldrastöd. Den nationella strategin uppmanar kommunerna
till att utveckla en kommunal plan för att nå det uppsatta målet att erbjuda ett generellt föräldrastöd hela vägen från det att
barnet föds till myndighetsdagen. Målet är att via föräldrarna
främja barns hälsa och positiva utveckling samt maximera barnets skydd mot ohälsa och sociala problem. Nyckeln till framgång verkar vara ett gott samspel mellan föräldrar och barn
enligt den forskning som finns på området.
Vad vill vi?
• Barn och ungdomar ska få en drogfri start i livet och en drogfri uppväxt.
• Barn och ungdomar ska ha en trygg hemmiljö, ett gott skolklimat och en positiv fritid.
• Stöd till barn och vårdnadshavare har hög prioritet.
• Du som är barn eller ung och har problem eller funderingar
som handlar om beroende eller psykisk hälsa kan få råd, stöd
och vid behov behandling.
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Exempel på förväntade insatser
• Socialtjänsten samarbetar med landstingets Barnmorskemottagning och Barnavårdscentraler för att stödja alkohol- och
tobaksfri graviditet och amning.
• Fortsatt utveckling av familjecentraler där öppen förskola,
socialtjänst, mödravårdscentral och barnavårdscentral finns
under samma tak.
• Socialtjänsten utvecklar och stödjer metoder för att erbjuda
en kedja av stöd i föräldraskapet, såväl generella som riktade
och behandlande insatser.
• Järfällas skolor har en tydlig drogpolicy och de utvecklar och
genomför goda preventiva insatser och stöd för elever och
vårdnadshavare.
• Socialtjänsten uppmärksammar barn och ungdomar i riskzonen, mobiliserar nätverk och erbjuder insatser.
• Genom vuxnas nattvandring och närvaro uppmärksammas
missbruk och annat bland unga.
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Tillstånd och tillsyn ska
främja goda vanor och
motverka missbruk
Var står vi?
I Järfälla finns totalt cirka 50 serveringstillstånd år 2017. Huvuddelen är för servering på restauranger och några för servering för slutna sällskap (ej öppna för allmänheten). De flesta
lokalerna ligger inom tättbefolkade områden. Det innebär risk
för störningar vid sena serveringstider. En annan risk är att
ungdomar under 18 år serveras alkohol eller att servering sker
till den som är märkbart påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel, så kallad överservering.
Kommunen beviljar serveringstillstånd och utövar tillsyn över
serveringsställen. Tillsynen syftar till att kontrollera att servering av alkohol sker i överensstämmelse med alkohollagen och
tillståndet i övrigt. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för
tillsynsverksamheten.
Kommunen kan återkalla ett serveringstillstånd om innehavaren bryter mot bestämmelserna, exempelvis om underåriga
serveras alkohol eller om det är oordning och överservering på
serveringsstället.
Vad vill vi?
• Serveringen av alkoholdrycker ska vara ansvarsfull och präglas av måttfullhet. Fokus är återhållsamhet vid servering, att
skadeverkningar av alkohol ska förhindras samt att kravet på
ordning och nykterhet gäller såväl på serveringsstället som i
dess direkta närhet.
• Tillsynen ska vid behov ske i samverkan med andra berörda
myndigheter, i synnerhet med Polismyndigheten men även
med Skatteverket och räddningstjänsten.
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Exempel på förväntade insatser
• Tillsyn på serveringsställen sker enligt tillsynsplan.
• Den förebyggande tillsynen omfattar kontrollköp av tobak,
folköl och receptfria läkemedel, råd, stöd samt utbildning i Ansvarsfull Alkoholservering.
• Den yttre tillsynen innebär oanmälda besök på restaurangen
för att kontrollera att alkoholserveringen hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Framförallt kontrolleras ordning och nykterhet
samt att det inte serveras alkohol till gäster under 18 år.
• Varje tillståndshavare ska ha minst ett tillsynsbesök per år.
Restauranger med serveringstid till kl. 01.00 eller kl. 03.00 får
cirka 4-6 tillsynsbesök per år.
• Företagsrestauranger, som oftast serverar alkoholdrycker vid
ett fåtal tillfällen, får ett tillsynsbesök per år.
• Butiker som säljer folköl, tobak och receptfria läkemedel får
ett tillsynsbesök per år.
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Personer med missbruk och
anhöriga ska få råd och stöd
Var står vi?
Enligt den senaste Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika
villkor?" 2016, har 16 procent av landets vuxna befolkning en
riskkonsumtion av alkohol, och skadeverkningarna är stora.
Många barn växer upp i familjer med missbruk eller psykisk
ohälsa. Studier visar att närmare åtta procent av barnen under
uppväxten har en förälder med så allvarligt missbruk eller psykisk ohälsa att föräldern får sjukhusvård. När även öppenvård
för missbruk eller psykisk ohälsa samt missbruksrelaterade
sjukdomar räknas in är andelen barn 17 procent. Under 2012
skattades 45 000 personer i åldrarna 17-84 år visa tecken på
narkotikaberoende under den senaste tolvmånadersperioden.
Ser man till mera sporadisk användning har, enligt frågeundersökningar genomförda under åren 2014/2015, närmare
200 000 personer i svenska befolkningen använt cannabis någon gång under senaste tolv månaderna. Dominerande droger i
Järfälla är cannabis, följt av olika amfetaminpreparat och opiater samt sömnmedel och lugnande mediciner.
Vad vill vi?
• Alla som behöver ska kunna få information och råd i frågor
som rör alkohol och droger.
• De som har en anhörig som missbrukar kan få råd och stöd.
• De som missbrukar kan få information, stöd och hjälp för att
ta ta sig ur sitt missbruk.
• Föräldrar som oroar sig för att deras barn använder droger ska
få råd och stöd.
• Barn som växer upp med missbrukande föräldrar ska få professionellt stöd.
• Kommunen ska ha ett aktivt samarbete med landstingets
beroendevård, primärvården och frivilliga organisationer.
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Exempel på förväntade insatser
• Socialtjänsten erbjuder råd, stöd och behandling för ungdomar och vuxna med missbruk.
• Socialtjänsten erbjuder råd och stöd till anhöriga och vårdnadshavare.
• Barn och ungdomar som växer upp med missbrukande föräldrar ges möjlighet att delta i gruppverksamhet.
• Kommunen kan ge bidrag till föreningar som arbetar aktivt
mot missbruk och ger stöd till människor med missbruk och
deras anhöriga.
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Förebygga spelmissbruk
bland barn och unga
Var står vi?
Från och med 1 januari 2018 kommer ansvaret för spelmissbruk
att omfattas av Socialtjänstlagen. Det innebär att kommuner
liksom landsting blir skyldiga att erbjuda stöd och vård till personer som har problem med spel om pengar. Spelmissbruk som
gäller spel om pengar kommer nu likställas med missbruk av
alkohol eller droger.
Spelproblem finns i alla befolkningsgrupper och i alla spelformer, men är vanligare bland män och unga. Man räknar med
att ungefär två procent av befolkningen i åldern 18-84 år har
problem med sitt spelande, det vill säga ungefär 134 000 personer. För 31 000 av dessa är spelproblemen allvarliga. Ytterligare
fyra procent av den vuxna befolkningen ligger i riskzonen för
att utveckla spelproblem. Enligt Swelogs undersökning från
2015 har tio procent av pojkarna och två procent av flickorna i
åldern 16-19 år spelproblem. Hos pojkarna ökar spelproblemen
med åldern, men inte bland flickorna. Hos ungdomar som studerar är spelproblem mindre vanligt och faktorer såsom hög
eller låg inkomst, svensk eller utländsk bakgrund har ingen
betydelse. Enligt Stockholmsenkäten 2016 upplever 29 procent
pojkarna och elva procent av flickorna på år 2 i gymnasiet i Järfälla att de har problem mitt sitt spelande.
Vad vi vill vi?
• Alla som behöver ska kunna få information och råd i frågor
som rör spelmissbruk.
• De som har en anhörig som lider av spelmissbruk ska kunna
få råd och stöd.
• Vårdnadshavare som oroar sig för att deras barn har ett spelmissbruk ska kunna få råd och stöd.
• Kommunen ska ha ett aktivt samarbete med landstinget och
primärvården.
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Exempel på förväntade insatser
• Socialtjänstens personal utvecklar sin kompetens för att upptäcka spelmissbruk och genomföra tidiga insatser
• Vårdnadshavare och andra vuxna i ungdomars närvaro ges
kunskap om spelmissbruk och förebyggande åtgärder.
• Socialtjänsten, i samarbete med skola och fritid, utvecklar och
implementerar metoder för att förebygga spelproblem bland
barn och unga.
• Socialtjänsten erbjuder råd, stöd och behandling till både
vuxna och barn och unga med ett spelmissbruk och deras anhöriga.
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Kontakta oss gärna!

BUP Jakobsberg
(Barn och ungdomspsykiatri
Jakobsberg).

Kommunens Servicecenter
Järfälla kommun
Tel: 08-580 285 00, tonval 2
för Socialtjänsten.

BUP erbjuder stöd och behandling till barn och ungdomar från 0 till och med 17 år.
Tel: 08-514 524 00
www.bup.se

Du får tala med utbildade socialsekreterare som lyder under
offentlighets- och sekretesslagen.

Dopingjouren
Fakta, frågor och svar om dopning. Telefonrådgivning är
öppen för alla som har frågor
som rör anabola androgena
steroider utanför idrotten. Den
som ringer kan vara anonym
och sekretess gäller.
Tel: 020-546 987
www.dopingjouren.se

Inom socialtjänsten finns det
flera verksamheter som arbetar aktivt och förebyggande
mot droger och spelberoende
för både vuxna och unga. Det
finns också verksamheter som
ger stöd till anhöriga, föräldrar
och barn till missbrukare.

Alkohollinjen
Vi finns för dig som vill ha
stöd för att förändra dina egna
alkoholvanor. Även du som
är anhörig till någon som har
alkoholproblem kan få stöd av
oss.
Tel: 020-84 44 48
www.alhohollinjen.se

För aktuella kontaktuppgifter
till de olika verksamheterna
kontakta kundjänst:
Tel: 08-580 285 00, tonval 2
eller går in på:
www. jarfalla.se/omsorgochstod
Tips på andra nyttiga kontakter för råd och stöd:

Sluta röka linjen
Sluta-Röka-Linjen är en kostnadsfri stödlinje för alla som
har funderingar kring att sluta
röka eller snusa.
Tel: 020-84 00 00
www.slutarokalinjen.se

1177 Vårdguiden
Vårdguiden är hela Sveriges
samlingsplats för information
och tjänster inom hälsa och
vård.
Tel: 1177
www.1177.se/stockholm
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Hjälplinjen
Kostnadsfri tillfällig psykologisk hjälp.
Tel: 020-22 00 60
www.1177.se

UMO
UMO är en webbplats för alla
som är mellan 13 och 25 år.
På UMO kan du hitta svar på
frågor om sex, hälsa, alkohol,
droger, relationer och mycket
annat.
www.umo.se

Stödlinjen
Första hjälpen vid spelproblem. Stödlinjen erbjuder anonym och kostnadsfri rådgivning till spelare och anhöriga.
Tel: 020-819 100
www.stodlinjen.se

YOUMO
Är en sajt där delar av innehållet på UMO finns översatt
till andra språk samt lättläst
svenska.
www.youmo.se

CAN
Centralförbundet för alkoholoch narkotika- upplysning.
www.can.se

Bris vuxentelefon
BRIS tar emot samtal från
vuxna som behöver någon att
prata med kring frågor och oro
som rör barn och unga upp till
18 år. Varje samtal besvaras
av en erfaren kurator på BRIS
och du kan självklart vara
anonym.
Tel: 077-150 50 50
www.bris.se

Drugsmart
Drugsmart är en ungdomssajt
med information om alkohol
och andra droger som drivs av
Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning.
www.drugsmart.se
Tonårsparlören
Tips, argument, idéer och
fakta som tonårsföräldrar kan
ha nytta av.
www.tonarsparloren.se

Rädda Barnens föräldratelefon
Rädda Barnen har en telefonlinje och mejl dit föräldrar kan
ringa om stora och små frågor
som rör barn och föräldraskap.
Tel: 020-786 786
www.rb.se

IQ
Systembolagets projekt med
goda exempel för ett smartare
förhållningssätt till alkohol.
www.iq.se
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Maskrosbarn
Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som arbetar
med att stödja ungdomar som
växer upp med föräldrar som
mår psykiskt dåligt eller har
ett missbruk. Vi vänder oss till
ungdomar, 13–19 år från hela
Sverige.
www.maskrosbarn.org
AMD/Anhöriga Mot Droger i
Järfälla
Tel: 0738-32 92 87
www.anhorigamotdroger.se
Verdandi Järfälla
Tel: 08-580 193 22
www.verdandi.se
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JÄRFÄLLA KOMMUN
Socialförvaltningen
177 80 Järfälla
Telefon: 08-580 285 00
Besök: Servicecenter, Riddarplatsen 5
och Kvarnhuset, Vibblabyvägen 3 i Jakobsberg

