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Särskild satsning skolavslutning 2018
Bakgrund
Erfarenheter visar att skolavslutningen i årskurs 9 är en så kallad riskhelg då
många ungdomar gör sin alkoholdebut. För att förebygga risken för detta
har fritidsgårdarna i Mjölby arbetat med gemensamma arrangemang sedan
2007 riktade mot elever på högstadiet i kommunen.
Syfte
Syftet har varit att senarelägga alkoholdebuten hos ungdomarna. Den mest
lyckade aktiviteten har varit Lisebergsresan med bussar som transporterat
cirka 350 av kommunens elever till Liseberg på skolavslutningsdagen.
Under de 11 år som denna aktivitet erbjudits har ungefär 3 500 ungdomar
(avser hela tidsperioden) valt att följa med på denna resa och fira en drogfri
skolavslutning.
Erfarenheter visar dock att avgångseleverna, årskurs 9, i hög grad väljer att
avstå från erbjudna arrangemang och istället planerar och genomför egna
fester där vuxna ofta är frånvarande och alkohol är vanligt förekommande.
Förslag
För att försöka erbjuda ett attraktivt drogfritt alternativ till privata fester har
en grupp med 8 elever från de fyra högstadieskolorna samt företrädare för
utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och trygg- och
säkerhetsenheten planerat en gemensam fest för kommunens samtliga
årskurs 9-elever utifrån elevernas önskemål Gruppen har tagit fram ett
förslag som kommunicerats med kommunens övriga elever via deras
representanter.
Eleverna har föreslagit att festen ska äga rum på Lundbybadet i Mjölby.
Man behöver hyra in ett tält om 250 m2 där man ska servera mat till 200 –
300 personer.
En scen med ljus och ljud ska hyras där en discjockey ska spela. För att
samtliga elever ska kunna delta på lika villkor så kommer det erbjudas
bussar från kommunens olika orter.
För att öka arrangemangets attraktivitet och vara extra lockande kommer det
hyras in olika attraktioner som bubbelball, skummaskin och vattenbollar att
springa i.
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§ 41 fortsättning
Beräkning av kostnader
Artikel
antal/storlek/notering a´pris
Tält
250 m2
Golv
250 m2
Mat
300 portioner
100:Scen
10x7 m2
300:-/m2
Ljusrigg
ev. rörligt ljus = dyrare
Ljudrigg
Artist ”De vet
du”
Extra kostnader
Artikel
Toaletter
Ordningsvakter
Polistillstånd
Kompensation
för arbetstid
Bussar
Attraktioner
Armband för
inpassering

totalpris
30 000:10 000:30 000:21 000:6 000:18 000:40 000:-

antal/storlek/notering a´pris
2 stycken
1styck
10 personer

2 000:500:10 000:-

totalpris
4 000:4 000:500:10 000:-.

3 stycken
300 stycken

5 000:10:-

6 000:15 000:3 000:-

Beräknad
totalkostnad

207

50
0:-

Beslutsunderlag
- Missiv 2018-02-13
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
___

Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsnämnden
Utbildningsnämnden
Säkerhetssamordnare/ANDT-samordnare
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Missiv
Kommunstyrelsens förvaltning

Datum

Diarienummer

2018-02-13

KS/2018:66

Handläggare

Roger Max
Tfn 0142-852 36

Kommunstyrelsen

Drogförebyggande aktivitet i samband med skolavslutning
2018
Bakgrund
Erfarenheter visar att skolavslutningen i årskurs 9 är en så kallad riskhelg då
många ungdomar gör sin alkoholdebut. För att förebygga risken för detta har
fritidsgårdarna i Mjölby arbetat med gemensamma arrangemang sedan 2007
riktade mot elever på högstadiet i kommunen.

Syfte
Syftet har varit att senarelägga alkoholdebuten hos ungdomarna. Den mest
lyckade aktiviteteten har varit Lisebergsresan med bussar som transporterat
cirka 350 av kommunens elever till Liseberg på skolavslutningsdagen.
Under de 11 år som denna aktivitet erbjudits har ungefär 3 500 ungdomar
(avser hela tidsperioden) valt att följa med på denna resa och fira en drogfri
skolavslutning.
Erfarenheter visar dock att avgångseleverna, årskurs 9, i hög grad väljer att
avstå från erbjudna arrangemang och istället planerar och genomför egna
fester där vuxna ofta är frånvarande och alkohol är vanligt förekommande.

Förslag
För att försöka erbjuda ett attraktivt drogfritt alternativ till privata fester har
en grupp med 8 elever från de fyra högstadieskolorna samt företrädare för
utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och trygg- och
säkerhetsenheten planerat en gemensam fest för kommunens samtliga
årskurs 9-elever utifrån elevernas önskemål Gruppen har tagit fram ett
förslag som kommunicerats med kommunens övriga elever via deras
representanter.
Eleverna har föreslagit att festen ska äga rum på Lundbybadet i Mjölby. Man
behöver hyra in ett tält om 250 m2 där man ska servera mat till 200 – 300
personer.
En scen med ljus och ljud ska hyras där en discjockey ska spela. För att
samtliga elever ska kunna delta på lika villkor så kommer det erbjudas
bussar från kommunens olika orter.

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se
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För att öka arrangemangets attraktivitet och vara extra lockande kommer det
hyras in olika attraktioner som bubbelball, skummaskin och vattenbollar att
springa i.
Beräkning av kostnader
Artikel
antal/storlek/notering a´pris
Tält
250 m2
Golv
250 m2
Mat
300 portioner
100:2
Scen
10x7 m
300:-/m2
Ljusrigg
ev. rörligt ljus = dyrare
Ljudrigg
Artist ”De vet du”
Extra kostnader
Artikel
Toaletter
Ordningsvakter
Polistillstånd
Kompensation
för arbetstid
Bussar
Attraktioner
Armband för
inpassering

totalpris
30 000:10 000:30 000:21 000:6 000:18 000:40 000:-

antal/storlek/notering

a´pris

2 stycken
1styck
10 personer

2 000:500:10 000:-

totalpris
4 000:4 000:500:10 000:-.

3 stycken
300 stycken

5 000:10:-

6 000:15 000:3 000:-

Beräknad
totalkostnad

207 500:-

Beslutsunderlag
Missiv 2018-02-13
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Avsätta medel från KS-ofördelat, 250 000 kr, för att genomföra Särskild
satsning skolavslutning 2018 för samtliga årskurs 9-elever i Mjölby
kommun.

___
Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsnämnden
Utbildningsnämnden
Säkerhetssamordnare/ANDT-samordnare

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Telefon
Burensköldsvägen 11-13 0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Ba
www.mjolby.se
79
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se
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Diarienummer

KS/208:66

Kommunstyrelsens förvaltning

Carina Brofeldt
Bitr. Kommunchef

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Roger Max
Säkerhetssamordnare

Besöksadress
Telefon
Burensköldsvägen 11-13 0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Ba
www.mjolby.se
79
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se

