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Europas unga röker och 

dricker mindre  

 

I mitten på november 

släpptes ESPAD-

undersökningen. Det är en 

europeisk undersökning av 

15-16 åriga skolungdomars 

användning av alkohol, 

narkotika och tobak.  

 

Undersökningen består av 

nästan 100 000 elever i 35 

länder. Några av trenderna i 

rapporten är bland annat att 

tobaks- och 

alkoholkonsumtionen har 

minskat bland eleverna. Oro 

finns dock för det ökande 

cannabis-bruket och den 

ökade användningen av 

receptbelagda läkemedel 

och nätdroger. 

 

Svenska ungdomar uppger 

en lägre användning av 

alkohol, tobak och 

narkotika än genomsnittet. 

 

Källa: www.drugnews.nu 

 

Skolelevers drogvanor – 

nationellt under 2020  

Den 11 december släppte 

Centralförbundet för 

alkohol- och 

narkotikaförbundet (CAN) 

sin årliga rapport om 

skolelevers drogvanor i 

Sverige. Elever i årskurs 9 

har fått svara på frågor om 

sina erfarenheter av alkohol, 

narkotika, doping och spel 

om pengar. 

Rapporten visar att 40% av 

niondeklassarna har druckit 

alkohol under det senaste 

året. Mängden alkohol som 

druckits var högre bland 

elever i glesbefolkade 

kommuner. Samtidigt var 

det vanligare att ha använt 

narkotika bland elever i 

storstäder.  

Nytt för årets undersökning 

var att eleverna fick svara på 

frågor om preparat och 

substanser som används för 

att höja den fysiska 

prestationen vid träning och 

tävling. Användandet av 

dessa typer av preparat och 

substanser är vanligare hos 

pojkar än flickor. 16% av 

pojkarna svarade att de 

använt denna typ av 

preparat under det senaste 

året. Motsvarande siffra för 

flickor var 4%. 

Källa: www.can.se 

 

Kommunens 

drogförebyggande arbete 

 

December har präglats av de 

skärpta restriktionerna i 

länet. Det betyder däremot 

inte att det 

drogförebyggande arbetet 

stått still. 

Årets nyårslöfte – Ingen 

alkohol till tonåringar  

Under jul och nyår kommer 

Nyhetsbrev till dig som är förälder i Vimmerby kommun 

Syftet är att informera och stötta dig i arbetet att hindra våra barn och unga från att börja använda 

tobak, alkohol eller andra droger. Du kommer få information om vad som händer i kommunen med 

omnejd, intressanta fakta och information om forskning m.m. Nyhetsbrevet kommer via e-post 

några gånger per termin och läggs också ut på kommunens hemsida: 

www.vimmerby.se/omsorgochhjalp Gå vidare till drogförebyggande arbete.  

http://www.drugnews.nu/
http://www.can.se/
http://www.vimmerby.se/omsorgochhjalp
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du kanske kommer märka 

att kommunens 

föräldrastödsställ 

fått lite vintrigare 

utseende och 

flyttat från 

föreningarna till 

matbutikerna. Här 

kommer du kunna 

plocka med dig 

material och läsa 

hemma från bland 

annat 

Tonårsparlören 

och Tänk om.  

Ställen är en del av 

kommunens jul och 

nyårskampanj för att 

uppmärksamma vikten av 

att inte bjuda sin tonåring på 

alkohol hemma.  

Kommunens egen 

drogvaneundersökning 

visar att 11% av eleverna i 

årskurs 8 har druckit 

alkohol hemma. 

Drogvaneundersökningen 

visade också att 17% av 

eleverna i årskurs 8 inte 

visste om de fick dricka 

alkohol för sina föräldrar 

eller inte.  

Forskningen är enig i att det 

enda vuxna lära barn genom 

att bjuda på alkohol hemma 

är att det är okej att dricka 

alkohol. Ungdomar som blir 

bjudna på alkohol hemma 

dricker mer alkohol än 

ungdomar som 

inte blir bjudna 

hemma.  

Det är inte 

alltid lätt att 

prata med 

tonåringar om 

alkohol. Du 

kan hitta tips 

mer 

information på 

www.tonårsparlören.se  

Kika gärna in på 

kommunens hemsida, där 

finns det mer information 

om både kampanjen och om 

vad som kan vara bra att 

tänka på kring tonåringar 

och alkohol. Tillsammans 

sätter vi gemensamma 

gränser kring ungdomar och 

alkohol. 

Det här händer i 

Vimmerby (med omnejd) 

Tobaksfri skoltid 

Den 8 januari kommer 

Helen Stjerna från A Non 

Smoking Generation hålla 

en föreläsning om Tobaksfri 

skoltid. Det blir en digital 

föreläsning för personalen 

på högstadieskolorna och 

gymnasiet.  

Fabrikens aktivitet  

Till följa av de skärpta 

smittskyddsrekommendatio

nerna i Kalmar län så håller 

Fabrikens lokaler stängt. 

Under december har 

aktiviteterna istället flyttat 

in på sociala medier. Kika 

gärna in och följ 

adventskalendern och de 

övriga digitala aktiviteterna.  

Vi hoppas kunna välkomna 

besökare på plats i 

Fabrikens lokaler i början 

på nästa år. Håll utkik på 

Fabrikens Instagram eller 

Facebook, där hittar du 

uppdaterad information om 

öppettiderna. Du hittar även 

informationen på 

www.vimmerby.se/ung 

Detta nyhetsbrev skickas med ditt samtycke till dig. Ansvarig för utskicket är Kommunstyrelsen i 

Vimmerby kommun. Vill du ta tillbaka ditt samtycke vänligen mejla avsändare av detta nyhetsbrev och 

säg att du vill bli bortplockad från sändlistan. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter inom Vimmerby 

kommun: www.vimmerby.se/dataskydd  

http://www.tonårsparlören.se/
http://www.vimmerby.se/ung
http://www.vimmerby.se/dataskydd

