Social grannsamverkan
Nu ska vi ändå längre bort ifrån devisen ”sköt dig själv och skit i andra”. Genom grannsamverkan
bryr vi oss om varandras hus och andra ägodelar. Nu spär vi på med social grannsamverkan och
börjar bry oss om ungdomarna.
Ungas drogvanor
I snitt är det hälften av våra omyndiga ungdomar i åk 9 i grundskolan och åk 2 på gymnasiet som har
druckit alkohol någon gång. I vissa områden något fler än hälften och i andra något färre. Det är en
sjunkande trend, men de som dricker gör det allt mer och i större mängder. Till detta kommer
cannabis som används av väldigt få ungdomar, men ökar.
Bortresta föräldrar ger FF
Vad har det här med grannsamverkan att göra? Jo, många ungdomar föredrar att stanna hemma när
föräldrarna ska resa bort, åka ut med båten eller till landstället. Då blir huset eller lägenheten fritt
från föräldrar (FF). De flesta ungdomar gör som deras föräldrar har sagt åt dem, att inte bjuda hem
några kompisar. Andra ser det som ett bra tillfälle att ha en stor fest. En del vill bara bjuda hem en
handfull vänner, men ryktet går och snart är huset fullt. Många unga debuterar sin alkohol-/drogkonsumtion på s k hemmafester.
Skapa trygghet för alla
Förutom det här kan det vara skönt för både föräldrar och ungdomar att ha någon i närheten som
man kan gå till om det händer något med huset eller så.
Om det blir problem så är risken stor att det hamnar i knät på grannar hur som helst. Då är det bra
att ha en överenskommelse om ungdomarna med deras föräldrar – ett kontrakt. Det är viktigt att alla
inblandade känner till överenskommelsen, även ungdomarna. Det här skapar trygghet i ett område
för både ungdomar, föräldrar och grannar.
Målet är att förebygga så att inget allvarligt händer
Vad som ska ingå i överenskommelsen är en uppgörelse mellan de inblandade. Det går alltså inte att
skapa en mall, vi är alla olika. Det här är ett exempel på en mycket ambitiös överenskommelse:
 Barnen och grannen ska ha respektives telefonnumret.
 De ska alltid heja på varandra när de möts.
 Barnen ska be om hjälp när de behöver.
 Barnen ska anmäla när de kommer hem på kvällen. Kommer de hem efter 10 så ska grannen
ringa föräldrarna. Avdrag på veckopengen.
 Om grannen upptäcker att barnen har fler än 5 personer hemma på besök samtidigt så ringer
grannen till föräldrarna. Avdrag på veckopengen.
Men det räcker gott med bara en punkt på överenskommelsen:
 Om grannen ser att det är fler ungdomar än fem stycken i huset så ringer man till
föräldrarna. Avdrag på veckopengen.
Barnen är alltid föräldrarnas ansvar
På samma sätt som att en granne inte kan ställas till svars för att ett inbrott har skett trots
grannsamverkan kan inte heller en granne ställa till svars för andras olydiga barn.

Så det är viktigt att en överenskommelse alltid riktar ansvaret och konsekvenshanteringen mot
föräldrarna. Grannens medverkan är alltid frivillig.
Spara pengar och öka tryggheten
På det här sättet bidrar grannar till att inte bara minska inbrotten utan också öka tryggheten för våra
ungdomar, föräldrar och grannar.
På hemmafester finns det oftast tillgång till alkohol och droger. De som använder alkohol och droger
utomhus upptäcks oftast av polis och sociala myndigheter, men i hemmen är det svårare.
Socialtjänsten får inte gå in i en bostad bara för att kontrollera.
Här kan medmänniskor göra en stor insats för tryggheten och spara miljontals kronor åt samhället.
Precis som grannsamverkan gör idag.
Social grannsamverka har forskningen med sig
Social grannsamverkan blir en del av kommunens totala arbete med att minska ungdomars alkoholoch drogkonsumtion. Varje år träffar socialtjänsten föräldrar och ungdomar och pratar alkohol och
droger. I samarbete med skolorna träffar de föräldrarna som genom en bevisat effektiv metod som
heter Effekt gör överenskommelser sin emellan.
Social grannsamverkan står på samma grund som Effekt och har därför godkänts av de forskarna i
Örebro som lanserade metoden.
Nattvandrare och socialtjänstens s k ”fältare” är ute på bygden och möter våra ungdomar och
fritidsgårdarna drar sitt strå till stacken med bra verksamhet.
Social gransamverkan är nästa pusselbit.
Har du frågor, undringar eller kommentarer ring: Björn Adelly 08 530 611 91.

