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Informationskväll om droger 

bland ungdomar 
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Social insatsgrupp (SIG) 

Vad är SIG? 

En samverkansgrupp mellan skola, socialtjänst och polis.  

 

Vad gör SIG? 

Arbetar förebyggande med ungdomar som befinner sig i riskzon för att 

utveckla en destruktiv livsstil. Stöttar ungdomar och deras föräldrar i deras 

situation.  

 

Målgrupp 

Ungdomar från det året de fyller 13 år till de avslutat gymnasiet. 

 

Vad vill SIG uppnå? 

• Ökad måluppfyllelse och behörighet till gymnasieskola, högskola och 

universitet 

• Ökat stöd till barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa 

• Att motverka rekrytering och underlätta avhopp från en kriminell livsstil 

 

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=280d55b9284b
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1000 kr-loppet 

https://www.youtube.com/watch?v=UtQ8VsjdF5U 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UtQ8VsjdF5U
https://www.youtube.com/watch?v=UtQ8VsjdF5U
https://www.youtube.com/watch?v=UtQ8VsjdF5U
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Vem litar ungdomar mest på? 
 

Sina föräldrar! 
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En plats som samlat de verksamheter som arbetar med att stärka barn, 

unga och familjer i Degerfors kommun 

 
www.degerfors.se/familjeguiden 

 

 

 

Familjeguiden 

https://degerfors.se/familjeguiden
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Alkohol- och drogguiden 

 

www.karlskoga.se/alkoholdrogguiden 

https://www.karlskoga.se/Stod--omsorg/Beroende-och-missbruk/Alkohol--och-drogguiden/Fakta-om-alkohol-narkotika-doping-och-tobak.html
https://www.karlskoga.se/alkoholdrogguiden
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Allt fler ungdomar tycker att det är okej att 

använda cannabis 
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Ett nej gör verkligen skillnad! 
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Maria Erngren & Kristina Högberg, Polisen Karlskoga 

Droger & drogtecken 
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Innehåll 

• Varför väljer unga droger 

• Normbrytande beteende 

• Attribut 

• Cannabis 

• Narkotikaklassade läkemedel 

• Amfetamin 

• Kokain 

• Extasy/MDMA 

• Hur arbetar polisen? 
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Utanförskap 

Varför väljer 

unga droger? 

Kompistryck 

Påverkan av 

media 
Självmedicinering 

Liberalt 

För höga 

krav 

Tillgänglighet 

Flykt 

Vara häftig 

Spänningssökare 

”Socialt arv” 
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Normbrytande beteende 

• Tappar sina intressen 

• Ökad frånvaro 

• Nya kompisar 

• Studieresultaten sjunker 

• Hygien 

• Pengar - swish 

• Stress 
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Attribut 
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Cannabis/THC 

• Hasch – brunt 

Kåda och växtdelar pressas samman till haschkakor. 

Röks i bong, pipa ”holk” eller joint. 

 

• Marijuana ”Majja” - grönt  

Torkade växtdelar 

Röks i bong, pipa ”holk” eller joint. 

 

Aktiva verksamma substansen, Tetrahydrocannabinol 
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Tecken Cannabis 

• Muntorrhet 

• Röda ögon 

• Snabb puls 

• Blek hy 

• Sötsug 

• Seg och slö 

• Stora pupiller 

• Rus 15-30 min, håller i sig upp till tre timmar. 

1 gram 

Ca 100kr 
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Narkotikaklassade läkemedel 

• Tramadol 

• Lyrica 

• Xanor 

• Fentanyl 

• Subutex 

• Oxycontin 
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Tecken läkemedel 

• Små pupiller 

• Slöhet 

• Dåsighet 

• Illamående 

• Yrsel 

• Ytlig andning 

Tramadol 

Ca 20 kr 
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Amfetamin/Tjack 

• Centralstimulerande 

• Medicinering vid tex ADHD 

• Tas genom snortning, bombning, 

   dricks eller injiceras. 

• Pulverform 

• Blomster/sköljmedelsdoft 

• Rus flera timmar 
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Tecken Amfetamin 

• Stora pupiller 

• Yviga rörelser 

• Tics 

• Spelande fingrar 

• Muntorrhet 

• Rastlöshet 

• Paranoid 

1 gram 

Ca 250 kr 
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Kokain 

• Centralstimulerande 

• Påminner om Amfetamin 

• Tas oftast genom sniffning men kan även injiceras 

• Pulverform 

• Kortvarigt rus, 30 min 
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Tecken Kokain 

• Stora pupiller 

• Ökat självförtroende 

• Tics 

• Snabb andning 

• Ökad puls 

• Spända käkar 

• Från berusad till nykter 

1 gram 

900 kr 
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Extasy/MDMA 

• Centralstimulerande 

• Hallucinogen 

• Tablettform 

• Kristallform 

• Rus 1-3 timmar 
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Tecken Extasy/MDMA 

• Hyperaktivitet 

• Glad, upprymd, euforisk. 

• Överlycklig 

 

• Oro 

• Rastlöshet 

• Ångest 

• Hallucinationer 

• Sämre självkontroll/hetsätande 

 

1 gram  

Ca 1200 kr 

1 tablett 

150 kr 
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Hur arbetar polisen? 

• Upptäckt 

 - tecken  

 - underrättelsebaserat 

 - tid, plats och omständigheter 

• Provtagning 

 - skäligen misstänkt 

 - kroppsbesiktning 

 - föräldrakontakt 

 -SoL§14 
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Socialtjänsten i Degerfors 
 

Nathalie Alverblad 

Marie Carling 

Hur arbetar socialtjänsten? 

Hur arbetar vi för att motverka missbruk bland 

ungdomar? 

Vilket stöd/vilken hjälp finns att erbjuda 

ungdomarna? 

Vilket stöd finns att erbjuda anhöriga? 

 



27 
  2019-09-13 

Hur arbetar socialtjänsten? 

 Anmälan/ansökan 

 Förhandsbedömning 

 Att inleda utredning 

 Utredning avslutas utan insats/leder till insats. I 
vissa fall kan insats uppföljning bli aktuellt enligt 
11 kap. 4 a § SoL. 
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Hur arbetar vi för att motverka 

missbruk bland ungdomar? 

 Öppenvårdsgruppen 

 SIG 

 Förebyggande arbete (ABC, projekt FAMU) 

 Vuxenansvar 
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Vilket stöd/vilken hjälp finns att 

erbjuda ungdomarna? 

 Utredning av behov 

 Samtalsstöd 

 Provtagning 

 Bostöd 

 Kontaktperson/Kontaktfamilj 

 Institutionsvård/familjehem 
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Vilket stöd finns till anhöriga? 

 Öppenvården 

 Anhörigdagar (behandlingshem) 

 Tellus anhöriggrupp i Karlskoga 

 Barngrupp ”Steget” 

 Frivilliga organisationer tex. FMN och AHA. 
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Kontaktuppgifter 

Degerfors kommun vxl 0586-48 100 

 

Marie Carling 0586 - 48 349 

Förste socialsekreterare vuxenenheten 

 

Nathalie Alverblad 0586-48 127 

Förste socialsekreterare barn- och ungdomsgruppen och 

öppenvården 

 



Grundskola/Gymnasieskola 
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Nulägesbeskrivning 

•Stora vallaskolan 

 

 

•Möckelngymnasiet, Degerfors 

2020-

03-13 
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Policy/Rutiner 

•Stora vallaskolan 

 

 

•Möckelngymnasiet, Degerfors 
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Övrigt 

•Attribut 

•Umgänge 

•Attityd/Åsikter 

•Pengar 

•Musik 
 

S 


