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Drogförebyggande aktivitet i samband med skolavslutningen 2019
och framåt
Bakgrund
Regeringen har för perioden 2016-2020 beslutat om en nationell strategi för
alkohol-, narkotika-, dopnings-, och tobakspolitiken. Det övergripande målet ”ett
samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala
skador orsakade av alkohol och med minskat tobaksbruk” har där brutits ner i sex
målområden.
Ett av dessa målområden handlar om att antalet barn och unga som börjar
använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol
succesivt ska minska.
Mjölby kommun arbetar aktivt med att senarelägga alkoholdebuten bl.a. genom
att försöka förebygga langning samt genom föräldrautbildningar. 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.
Fram till och med år 2016 har kommunstyrelsen bekostat busstransporterna i
samband med dessa resor, kultur- och fritidsnämnden har stått för personal och
eleverna själva har betalat sina entrébiljetter.
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. Som ett led i att
erbjuda ett alternativ till detta så planerades under 2017 att genomföra ett
alternativt drogfritt arrangemang för årskurs 9, bekostat av kommunen. Då
planeringen inte kunde genomföras som önskat beslutade kommunstyrelsen att
istället bekosta en gratis resa till Liseberg för alla kommunens elever i årskurs 7-9.
Cirka 60 procent av eleverna deltog på resan och kostnaden landade på ungefär
330 000 kronor (exkl. personalkostnader).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLLSUTDRAG

Mjölby Kommun
Trygghets- och säkerhetsutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2018-12-18

2 (3)

§ 27 fortsättning
Inför skolavslutningen 2018 gjordes ett nytt försök att genomföra ett drogfritt
arrangemang för alla elever som slutade årskurs 9 vid någon av kommunens
skolor. Det resulterade i en drogfri fest på Lundbybadet där kommunen stod för
hela kostnaden av arrangemanget som planerades gemensamt av
kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och fritidsförvaltningen samt
utbildningsförvaltningen. I samband med detta erbjöds även samtliga elever i
årskurs 7 och 8 en helt kostnadsfri resa till Liseberg där kommunen stod för
finansieringen. Cirka 45 procent av eleverna i årskurs 9 deltog i festen på
Lundbybadet där kostnaden blev ungefär 160 000 kronor. På resan till Liseberg
deltog i sin tur cirka 70 procent av eleverna i årskurs 7 och 8 och kostnaden
landade på ungefär 320 000 kronor.
Förslag
Arrangemanget 2018 planerades gemensamt av en grupp med åtta elever från de
fyra högstadieskolorna samt företrädare för utbildningsförvaltningen, kultur- och
fritidsförvaltningen och trygg- och säkerhetsenheten. Resultatet blev att 120 av
kommunens elever i årskurs 9 valde att delta istället för att arrangera egna fester.
För att öka attraktiviteten för arrangemanget krävs uthållighet och ett långsiktigt
tänk. Arrangemanget behöver genomföras under flera år framöver för att bli en
tradition för årskurs 9.
För att möjliggöra en sådan planering och uthållighet krävs finansiering av
arrangemanget. För arrangemanget 2018 avsattes 220 000 kronor. Den
sammanlagda kostnaden blev slutligen 160 000 kronor.
Resan till Liseberg har en lång tradition som avses upprätthållas. Genom att
finansiera elevernas deltagande ökar förutsättningarna för att nå ut till fler elever.
Utöver att detta avses ha effekt på alkoholdebuten redan i dessa åldrar så gynnar
den gemensamma resan till Liseberg också möjligheten att skapa attraktivitet kring
ett kommunövergripande arrangemang när dessa elever når skolavslutningen
årskurs 9.
För att möjliggöra en gratis resa för eleverna krävs finansiering av arrangemanget.
För arrangemanget 2018 avsattes 428 000 kronor. Den sammanlagda kostnaden
blev slutligen 316 000 kronor.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2018-11-20, Drogförebyggande aktiviteter i samband med
skolavslutningen 2019 och framåt.
Yrkande
Annette Ohlsson (M): Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.
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§ 27 fortsättning
Beslutsgång
Ordförande Birgitta Gunnarsson (C) ställer proposition på Annette Ohlssons (M)
yrkande och finner att trygghets- och säkerhetsutskottet beslutar enligt yrkandet.
Kommunstyrelsens trygghets- och säkerhetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen
1.

Trygghets- och säkerhetsutskottet överlämnar ärendet till
kommunstyrelsen för beslut.

___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Skrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

Datum

Diarienummer

2018-11-20

KS/2018:66

Handläggare

Roger Max
Tfn 0142-852 36

Kommunstyrelsen

Drogförebyggande aktivitet i samband med skolavslutningen 2019 och framåt
Bakgrund
Regeringen har för perioden 2016-2020 beslutat om en nationell strategi för alkohol-, narkotika-,
dopnings-, och tobakspolitiken. Det övergripande målet ”ett samhälle fritt från narkotika och dopning,
med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med minskat tobaksbruk” har där
brutits ner i sex målområden.
Ett av dessa målområden handlar om att antalet barn och unga som börjar använda narkotika,
dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol succesivt ska minska.
Mjölby kommun arbetar aktivt med att senarelägga alkoholdebuten bl.a. genom att försöka förebygga
langning samt genom föräldrautbildningar. 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. Fram till och med år
2016 har kommunstyrelsen bekostat busstransporterna i samband med dessa resor, kultur- och
fritidsnämnden har stått för personal och eleverna själva har betalat sina entrebiljetter.
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. Som ett led i att erbjuda ett alternativ till detta så planerades under 2017 att
genomföra ett alternativt drogfritt arrangemang för årskurs 9, bekostat av kommunen. Då planeringen inte
kunde genomföras som önskat beslutade kommunstyrelsen att istället bekosta en gratis resa till Liseberg
för alla kommunens elever i årskurs 7-9. Cirka 60 procent av eleverna deltog på resan och kostnaden
landade på ungefär 330 000 kronor (exkl. personalkostnader).
Inför skolavslutningen 2018 gjordes ett nytt försök att genomföra ett drogfritt arrangemang för alla elever
som slutade årskurs 9 vid någon av kommunens skolor. Det resulterade i en drogfri fest på Lundbybadet
där kommunen stod för hela kostnaden av arrangemanget som planerades gemensamt av
kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och fritidsförvaltningen samt utbildningsförvaltningen. I samband
med detta erbjöds även samtliga elever i årskurs 7 och 8 en helt kostnadsfri resa till Liseberg där
kommunen stod för finansieringen. Cirka 45 procent av eleverna i årskurs 9 deltog i festen på
Lundbybadet där kostnaden blev ungefär 160 000 kronor. På resan till Liseberg deltog i sin tur cirka 70
procent av eleverna i årskurs 7 och 8 och kostnaden landade på ungefär 320 000 kronor.

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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Förslag
Arrangemanget 2018 planerades gemensamt av en grupp med åtta elever från de fyra högstadieskolorna
samt företrädare för utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och trygg- och
säkerhetsenheten. Resultatet blev att 120 av kommunens elever i årskurs 9 valde att delta istället för att
arrangera egna fester. För att öka attraktiviteten för arrangemanget krävs uthållighet och ett långsiktigt
tänk. Arrangemanget behöver genomföras under flera år framöver för att bli en tradition för årskurs 9.
För att möjliggöra en sådan planering och uthållighet krävs finansiering av arrangemanget. För
arrangemanget 2018 avsattes 220 000 kronor. Den sammanlagda kostnaden blev slutligen 160 000
kronor.
Resan till Liseberg har en lång tradition som avses upprätthållas. Genom att finanisera elevernas
deltagande ökar förutsättningarna för att nå ut till fler elever. Utöver att detta avses ha effekt på
alkoholdebuten redan i dessa åldrar så gynnar den gemensamma resan till Liseberg också möjligheten att
skapa attraktivitet kring ett kommunövergripande arrangemang när dessa elever når skolavslutningen
årskurs 9.
För att möjliggöra en gratis resa för eleverna krävs finansiering av arrangemanget. För arrangemanget
2018 avsattes 428 000 kronor. Den sammanlagda kostnaden blev slutligen 316 000 kronor.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Uppdra åt kultur- och fritidsnämnden samt utbildningsnämnden att tillsammans med trygg- och
säkerhetsenheten vid kommunstyrelsens förvaltning årligen genomföra en särskild aktivitet för elever i
årskurs 9 i Mjölby kommun i samband med skolavslutningen.

Utökat ramanslag till trygg- och säkerhetsenheten med 200 000 kronor per år för att finansiera den
särskilda aktiviteten för årskurs 9. Personalkostnader i samband med planering och genomförande
finaniseras av resp. nämnd.

Uppdra åt kultur- och fritidsnämnden samt utbildningsnämnden att tillsammans med trygg- och
säkerhetsenheten vid kommunstyrelsens förvaltning årligen genomföra en resa till Liseberg för elever i
årskurs 7 och 8 i Mjölby kommun i samband med skolavslutningen.

Utökat ramanslag till trygg- och säkerhetsenheten med 350 000 kronor per år för att finansiera en resa till
Liseberg för årskurs 7 och 8. Personalkostnader i samband med planering och genomförande finaniseras
av resp. nämnd.
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Mjölby kommun
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595 80 MJÖLBY
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Burensköldsvägen 11-13
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0142 - 850 00
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0142-851 20

Internetadress
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Kommunstyrelsens förvaltning

Carina Brofeldt
Bitr. Kommunchef

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Roger Max
Säkerhetssamordnare

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se

