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Drogförebyggande

Tobak

Tidiga alkohol debuter



Vi arbetar med att öka FRISK FAKTORER

Och minskaRISK FAKTORER! 





Ungdomar som Börjar röka varje år i Sverige



Dör i förtid av rökning varje år

Enskilt största förebyggbara riskfaktorn 
för sjukdom och för tidig död



EU



Unga är framtiden!



Det vill tyvärr tobaksindustrin 

också…



Vi vill se en 
ljusare framtid!!



Har du tänkt på hur mycket marknadsföring av 
tobak som finns i din vardag..?





Kontraksverksamhet:

• Ungdomar grundskolans åk 5-9 med möjlighet till 

fortsättning

• Syfte: Med hjälp av positiv förstärkning bidra till drogfri 

uppväxt och bra liv som vuxen

• Det finns cirka 2700 ungdomar i åk 5-9

• Start läsåret 2005-2006 

• Runt 2000 per läsår. Så gott som alla är med i åk 5-7, 

medan antalet minskar i åk 8-9. 

• Ingår i en nationell studie Örebro Universitet, sedan 2011





Skolans roll:

• Minst två kontaktpersoner, som håller i det praktiska på 

skolan, som utdelande av kontrakt, laminering av kort, 

utlottning av vinster mm

• Det är vuxna som sköter om ev. indragningar, det 

handlar inte om angiveri mellan ungdomar.



Elevens roll:

• Kontraktet är frivilligt

• Kontraktet ger förmåner tre gånger per år, perioderna juni-

september,   oktober-januari och februari - juni. Förmånerna 

presenteras i ett blad som delas ut via skolan. 

• Utlottning av vinster på skolorna två gånger per år.

• Bryter man kontraktet dras det in för en tid som bestäms på 

skolan.



• Föräldrarna undertecknar kontraktet och ger sitt medgivande

• Samtalsämnen som hemuppgift årsvis:

5:an Skadegörelse och Snatteri

6:an Tobak

7:an Skadegörelse, Snatteri och alkohol

8:an Alkohol

9:an Snatteri, Narkotika

Förälderns/målsmans roll:



Samverkan och ekonomi

• Kontraktsarbetet är en del i kommunens långsiktiga 

drogförebyggande arbete och finns med i styrdokumentet 

–Drogpolitiskt program för Skövde kommun

• Samverkan mellan Skolan, Folkhälsorådet och 

Socialförvaltningen

• Ekonomin finns huvudsakligen hos Folkhälsorådet 

medan vinster och aktiviteter finansieras genom sponsring







Vid uppvisande av SANT-kort 
får du gratis entré till ståplats 

på hemma-matcherna:

 

Exempel på förmåner:

Bada på
Arena Skövde Bad 

Följande måndagar får du bada för halva priset

i UPPLEVELSEBADET

18 oktober
15 november
13 december 

17 januari
7 februari

SANT-kort visas i kassan till badet
Fritidskontoret Skövde kommun

http://www.rockadolly.se/


Utlottning av vinster två gånger per år i juni och i december
ex. biljetter till Skara sommarland och bio

VIP-biljett till dig som har 
Söndagen den 19 december 2010 kl. 11.00

Biografen Saga
Biljetten gäller endast denna  föreställning och 

får överlåtas bara till annan SANT-korts 
innehavare.

OBS! Ta med ditt SANT-kort och denna 
biljett.Filmen sponsras av Biografen Saga







Riksorganisationer för kontraktsverksamhet

www.smart.org.se

www.smartungdom.se

http://www.smart.org.se/
http://www.smartungdom.se/


Vi vill
Aktivera!
Engagera!
Inspirera!

Målgruppen: 35 000 
kontraktskrivna ungdomar runt 
om i landet.
22 klubbar runt om i landet 
från Skåne till Norrbotten!



Målgruppen

18 års gräns
• Tobak
• Alkohol

Självklarhet att ungas sociala 
sammanhang är ANDT-fria.



Rabatt via medlemskorten 



Positivt sammanhang

Föreningskunskap

Förebilder

Ökad medvetenhet

Engagemang Ansvar

Självförtroende

Socialkompetens



Varför ungdomsdelaktighet?

50 % 
av världsbefolkningen 

under 30 år

26% 
är under 15 år



Varför ungdomsdelaktighet?

Alla talar om det

Men vem gör det?

Om vi ska ta ansvar måste vi få ansvar
Om vi ska inge förtroende måste vi få förtroende

Prata med unga och inte om unga



Vad gör vi?

• Informationskampanjer

Fräsch – en kampanj mot vattenpipa
Nytt: Snus information

• Aktiviteter!

Nationella: Årliga Ungdomskonferensen
Lokala

• Workshops & föreläsningar

Skolor, klubbar & konferenser

• Opinionsbildning

Politiska organ, myndigheter, nätverk, 
närsamhället



Workshop / föreläsning

Tobak
Marknadsföring
Vattenpipa
Cannabis
mm …

Större eller mindre grupp



Ungdomskonferens!

Varje år arrangerar Smart 

Ungdom en 

ungdomskonferens 

Medlemmar från hela 

landet samlas! 

Föreläsningar, workshops, 

aktiviteter & tävlingar. 



Info vykort

Dragspelsbroschyr

MATERIAL



SNUS MATERIAL
Våren 2014





Måste få vara lite malliga..



STYRELSEN!



KANSLI TEAMET!

Sara Olle Farida Slim Agneta



www.smartungdom.se

Smart Ungdom



Live     weets

@smartungdom Smart Youth! O-M-G this is amazing! Do you guys work outside
of switzerland? #YOLO #Thebozz #MADSWAG 

@smartungdom Synd att jag inte kan vara på plats. När kan vi ses och 
diskutera gemensamma intressen? # 

Heja Smart Ungdom friskt humör! Ni är det som susen gör!! Får jag gå med..? 
#foreveryoung #SmartKungdom

3 sec

2 min

15 min



Kontakta oss!

08-742 10 35

070 742 10 35

kansli@smartungdom.se

Smart Ungdom

mailto:lisa@smartungdom.se


TACK!



ANTD Politiken

• Långsiktigt mål 2: Barn ska skyddas mot skadliga effekter 
orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller tobak.

• Långsiktigt mål 3: Antalet barn och unga som börjar använda 
narkotika och dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol 
eller tobak ska successivt minska.

• Långsiktigt mål 6: Antalet döda och skadade på grund av sitt 
eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller 
tobak ska minska.

Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade 
medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett 

minskat tobaksbruk.


