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Dnr 2007/370-008

Yttrande avseende motion om stödgrupper för barn som växer
upp i familjer med missbruk

Ärendebeskrivning
Ann-Sofie Wänstedt (c), Ylva Strutz (fp), Erika Josbrandt (kd) och Mattias
Karlsson (m) anför följande i motion 2007-09-12.
Vid den nationella konferensen som ägde rum i Luleå nu i september
redovisades skrämmande siffror om hur många barn som växer upp i familjer
med alkohol- och drogmissbruk.
IOGT-NTO:s juniorförbund presenterade för fjärde året i rad en undersökning
om vad kommunerna gör för barn som växer upp med alkohol- och
drogberoende föräldrar.
Enligt socialstyrelsens beräkningar handlar det om cirka 200 000 barn i hela
landet.
Av landets 290 tillfrågade kommuner svarade 228 i 2007 års undersökning. Av
dem uppgav 76 % att de kunde erbjuda stödgrupper.
Svaret för Luleås del var Nej! Norrbottens residensstad Luleå kan alltså inte
år 2007 erbjuda denna utsatta grupp något organiserat stöd.
Medan ”småkommunerna” Arvidsjaur och Boden i alla tre undersökningarna,
mellan åren 2005 – 2007, redovisade att de hade stödgrupper. Vi fick ta del av
deras framgångsrika stödinsatser.
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Behov av stöd för barn och ungdomar kan också finnas i andra situationer till
exempel barn som lever i familjer med psykiskt sjuka och barn som upplevt
våld inom familjen.
Vi yrkar att
Kommunfullmäktige beslutar att Luleå kommun snarast ska inrätta
verksamhet med stödgrupper för barn- och ungdomar som lever i familjer
med alkohol- och drogmissbruk.

Förvaltningens yttrande
Föreliggande motionsförslag kommer att realiseras under våren 2008. Under
vecka 10 kommer verksamheterna Växhuset och SYNQ att starta två grupper,
en för barn mellan 6-12 år och en för ungdomar ca 13 – 18 år. Arbetet med
stödgrupper för barn och unga som växer upp i familjer med missbruk
kommer att permanentas och ingå i ordinarie verksamhet. Inledningsvis
kommer grundmaterialet att bestå utav Rädda Barnens bok ”När mamma
eller pappa dricker” en handbok om att arbeta i grupp med barn till
alkoholister.
För närvarande pågår en inventering av behovet bland barn och ungdomar i
socialnämndens egna verksamheter, men intentionen är att också erbjuda
stödet till behövande i hela kommunen. I förberedelserna ingår att motivera
barn och föräldrar för denna hjälp. Gruppverksamhet har visat sig fungera bra
för barn till alkoholmissbrukare. Det finns en teori om att varje klass i snitt har
två barn som har en förälder som dricker för mycket. De är de glömda barnen
som bär på en hemlighet som de tror sig vara ensamma om. När dessa barn
får komma till tals och ser att de inte är ensamma om sin problematik kan de
förhålla sig mera adekvat gentemot sig själv och omgivningen och behöver
inte för sin överlevnad gömma sig bakom masker.
I och med starten av dessa stödgrupper kommer Luleå kommun att ha
insatser som hjälper barn och ungdomar som lever i familjer med alkohol- och
drogmissbruk.
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Förvaltningens förslag till beslut
Överlämna ovanstående motionssvar till Kommunstyrelsen.
_____

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
I enlighet med förvaltningens förslag.
_____

Socialnämnden beslutar
Överlämna ovanstående motionssvar till Kommunstyrelsen.
_____

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
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