
 
                                 

Interpellationssvar - Angående förebyggande och stödjande arbete bland barn och unga i Gnesta. 
Ställd till Vuxen- och Omsorgsnämndens ordförande Ingrid Jerneborg Glimne. 
 
Lena Staaf, Vänsterpartiet, har ställt frågor till undertecknad med anledning av att några ungdomar 
fört busliv i Thuleparken och snattat i affärer, samt att föräldravandringsgruppen inte längre är aktiv. 
 
 
Frågor 

1. Hur arbetar Individ och familjeomsorgen förebyggande bland barn och unga? 
2. Sker regelbundet samråd och samarbete mellan IFO och polismyndigheten? 
3. Vilket stöd kan erbjudas familjer där barnen uppträder störande och utagerande? 
4. Om en ny föräldravandringsgruppgrupp bildas, kan denna då påräkna stöd från IFO:s politiker 

och/eller tjänstemän? 
 
 
Svar   

1. Vi arbetar kontinuerligt med förebyggande arbete tillsammans med skolan och har även IFO 
personal med på vissa föräldraträffar i skolan. 
 

2. Ja, det sker regelbundna träffar mellan polis och IFO. Dessutom har man från IFO bett om 
och haft ett särskilt möte gällande just de händelser som interpellanten beskriver. 
 

3. Vi har en Ungdomsmottagningen dit föräldrar och ungdomar kan vända sig. 
Vi kan även från IFO ge särskilda insatser, IPH, som betyder Insatser På Hemmaplan, d.v.s. vi 
kommer in i familjer och kan fånga upp barn och erbjuda insatser för att stödja i föräldraroll 
och familjen. Vi har även avtal med Södertälje och Nyköping gällande olika stödinsatser. IFO 
ser över att utöka en öppen mottagning för råd och stöd inom befintlig budgetram.  Vidare 
utreds det att starta en familjecentral tillsammas med landstinget i Sörmland. 

 
4. Alla föräldrar har ett stort ansvar för att ta hand om sina ungdomar. Det är alltid bra om fler 

vuxna kan visa sig ute och vara goda förebilder för ungdomar, t.ex. har min man och jag vid 
fler tillfällen deltagit i vuxenvandringar vid speciella tillfällen som vi förr visste kunde bli lite 
stökiga såsom skolavslutningar, Valborg och med mera. Dessutom var det nästan alltid några 
medarbetare från IFO som också fanns ute i samhället då och även extra polisbemanning i 
kommunen. Tidigare utgick vissa vuxenvandringar på helgerna från Ungdomens Hus men 
enligt vad jag vet så upphörde detta då det nästan aldrig var några ungdomar ute på 
fredags- och lördagskvällar. Sedan interneteran slog igenom sitter ungdomarna mest 
inomhus och spelar dataspel istället. Kanske nya vuxenvandringar kan anordnas, om man 
tycker det är extra angeläget, ev kan dessa samordnas med Chill, men det är inget jag kan 
lova. 

 
 
 
Ingrid Jerneborg Glimne (M) 
Ordförande i Vuxen- och Omsorgsnämnden 


