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KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Barn- och grundskolenämnden
2016-10-20

Motionssvar "Täbyungdomars oroväckande tobak-,
alkohol- och narkotikavanor kräver handling"
Sammanfattning
Ledamoten Eva Franzén (S) har i kommunfullmäktige den 3 oktober 2016 väckt
motionen ”Täbyungdomars oroväckande tobak-, alkohol- och narkotikavanor
kräver handling”. I motionen sägs att resultaten visar på mycket oroande vanor
bland Täbys ungdomar. Motionären föreslår därför att fullmäktige ska besluta att
ge berörda nämnder i uppdrag att analysera resultaten från Stockholmsenkäten
samt föreslå och vidta åtgärder som syftar till att Täbyungdomars tobak-, alkoholoch narkotikavanor ska förbättras.
Täby kommun har för första gången deltagit i den så kallade Stockholmsenkäten
där ungdomars vanor gällande tobak-, alkohol- och narkotika har undersökts. I
motionen föreslås att berörda nämnder får i uppdrag att analysera resultaten och
föreslå åtgärder. Då detta arbete är en del i kommunens deltagande i undersökningen kommer motionens förslag inte att innebära att några nya uppgifter
ska genomföras.

Förslag till beslut
Barn- och grundskolenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta:
Motionen föranleder inga ytterligare åtgärder utöver redan pågående åtgärder.

Ärendet
Stockholmsenkäten är en individbaserad enkät på drygt 100 frågor till ungdomar i
årskurs nio i grundskolan samt årskurs två på gymnasieskolan. Det som i
huvudsak undersöks är ungdomarnas tobaks-, alkohol- och narkotikavanor.
Ungdomarna skattar i enkäten sina vanor i olika skalor. I undersökningen ställs
också ett antal frågor om skolsituation och livssituation utöver de tidigare nämnda
frågorna.
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Täby kommun har under tidigare år använt en egen enkät för uppföljning av
ungdomars tobaks-, alkohol- och narkotikavanor. Under 2016 har kommunen för
första gången deltagit i Stockholmsenkäten. Resultaten är inte jämförbara med
tidigare års resultat, men väl med andra kommuner i länet som deltar i samma
enkät. Sedan enkätsvaren inkom har en intern arbetsgrupp i kommunen, med
deltagare från berörda verksamhetsområden och Trygg i Täbys båda
medarbetare, arbetat med att ta fram ett underlag för analys av resultaten. Detta
sätt att arbeta med enkätsvar är detsamma som används i de olika sammanhang
där enkätsvar används som underlag för verksamhetsutveckling. Svaren från
enkäten redovisas i berörda nämnder på oktobersammanträdet i år.
Då förslaget från verksamhetsområdena, till respektive nämnd med anledning av
redovisningen, kommer att vara att resultaten ska analyseras och att förslag till
eventuellt justerade arbetssätt, eventuellt nya mål eller särskilda aktiviteter ska
redovisas för nämnderna i början av nästa år, föranleder motionen inte några nya
uppdrag.

Ekonomiska aspekter
I dagsläget finns inga ekonomiska konsekvenser att redovisa då analys av
underlaget inte är slutförd.

Överväganden
Motionens förslag ligger helt i linje med det arbete som pågår i kommunen. I
avvaktan på analys av resultaten och med anledning av att jämförelse inte kan
göras med tidigare års enkätsvar i kommunen, lämnas inga kommentarer i
nuläget till siffrorna i undersökningen.

Patrik Forshage
Utbildningschef

Bilaga
Motion daterad den 3 oktober 2016 avseende Täbyungdomars drogvanor

