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KATALOGEN ÄR UPPDELAD I TVÅ DELAR.
Del 1 Ordinarie verksamhet och projekt
Dessa verksamheter ska rapporteras i regionernas verksamhetsberättelse. De projekt som inte har
genomförts, eller om det har varit några avvikelser från verksamhetsbeskrivningen eller om någon vill ge
konstruktiva förbättringsförslag ska detta noteras i denna verksamhetskatalog och mailas till
förbundskansliet i samband med att regionernas verksamhetsberättelser lämnas in. En särskild
funktionärsenkät kommer att skickas ut under årets slut gällande projekt 1-5.
OBS: Tidningen Motorföraren ska användas i alla aktiviteter.
1. TRAFIKNYKTERHETENS DAG
2. RASTPLATSAKTIVITET – TA PAUS
3. FEMTON NYKTERHETSKONTROLLER I MINUTEN
4. VAGN MED AUTOMATISKA NYKTERHETSKONTROLLER MED LEDNINGSBUSS
5. ANDRA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR ALKOBOMMAR
6. KONSUMENTUPPLYSNING KRING ALKOLÅS
7. UPPVAKNANDET – EN METOD FÖR ÖKAD MEDVETENHET OM EGNA ALKOHOLVANOR
8. LANGNING OCH UNGA RATTFYLLERISTER
9. KOMMUNERNAS ALKOHOLPOLITIK
10. ALKOLÅS OCH RÄTT FART – HALVERAR TRAFIKDÖDEN
11. ALLTID SYNLIG – SÄKERHET FÖR OSKYDDADE TRAFIKANTER
12. FÖREKOMSTER AV ALKOLÅS I KOMMUNERNAS UPPHANDLINGAR
13. BROSCHYRER OM DRABBADE
14. BÄLTESANVÄNDNING I BUSSAR

Del 2 Verksamhetsbidrag till regional och lokal verksamhet
Ett antal olika inslag till denna satsning har tagits fram i dialog med regionernas projektansvariga. Avsikten
är att administrationen för fördelning av dessa medel ska minimeras. Satsningen avses att bli långsiktig men
utvärderas årligen. Meddela förbundskansliet vilka av följande projekt ni avser att genomföra under 2017.
Följande verksamheter ingår i verksamhetsbidraget och varje region ska välja minst 5 projekt.
1. KONSUMENTSEMINARIER I T.EX. BILHALLAR
2. UPP TILL 60 DELTAGARE PÅ TYLÖSANDSSEMINARIET
3. RICKARDS BILVRAK, TILLSAMMANS MED FILM OCH ANNAN INFORMATION
4. TRAFIKUTBILDNING
5. STUDIEBESÖK OCH UTBILDNING I TIBRO TESTLAB ELLER PÅ NANOPULS
6. AKTIVITET MED PROMILLEGLASÖGONEN

Tillsammans gör vi 2017 till ett verksamt och framgångsrikt MHF-år, nu kör vi!

Göran Sydhage, VD

Verksamhetskatalog MHF 2017

3

Del 1

Ordinarie verksamhet och projekt
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1 – Trafiknykterhetens Dag 2017
Centralt ansvarig:
Datum: Riksaktiviteten sker i Jönköping 18 maj. Regionala aktiviteter i alla regioner 18 maj. Kan avdelningen
inte genomföra aktivitet just den dagen är det bättre att göra det dagen innan än dagen efter.
Projektbeskrivning
Manifestationer mot ratt- och drogfylleri inom flera trafikslag. Manifestationerna sker i bred samverkan med
Polisen, samt MADD Sweden och Bilprovningen m.fl.
Mål
Skapa opinion för minskat rattfylleri inom alla trafikslag (I år fokus på flyg).
Påverka Polisen att utföra fler kontroller I trafiken.
Lyfta fram de drabbades perspektiv.

•
•
•

Tidplan för regionala aktiviteter
• Genomförandedag 18 maj, utdelning av flyers 17-18 maj, pressmeddelande ut 15 maj, insändare
skickas 11 maj, enkäter delas ut 18 maj, beställning ska vara kansliet tillhanda 3 april.
Beställ material
• Flyers, Klistermärken ”Hjärtan” att används på torg/gator, Klistermärken att klistra på vattenflaskor,
Kundvagnspoletter, Enkäter, Köp egna vattenflaskor.
Övrigt
• Var aktiva på sociala medier. Gör lokala pressmeddelanden.
Arbetssätt
•
•
•
•
•

Besöka Polisstationerna med flygblad några dagar innan den 18 maj.
Dela ut foldrar till allmänheten under aktivitet.
Erbjuda att följa med Polisen vid nykterhetskontroller aktuell dag.
Synas på t ex torg med information, aktivitet, någon drabbad, en påkörd cykel, bil.
Köpa vattenflaskor att dela ut – klistra på MHF-dekaler på flaskorna.

Återrapportering till förbundskansliet
• Genomförda aktiviteter. Ort/plats, tid, antal besökare, antal media träffar efter TN dagen, samarbete
med andra (t ex Polisen)
Åtaganden (Förväntad resultat enligt ansökning om projektstöd för 2017)
• Enligt ansökan för projektstöd genomföra 30 manifestationer i samarbete med polisen,
bilprovningsföretagen, Sveriges trafikskolors Riksförbund m.fl. i lika många kommuner.
• En mätbart minskad andel alkoholpåverkade via polisens nykterhetskontroller och automatiska
nykterhetskontroller på respektive ort.
• Stärka acceptans bland förare för vår trafiknykterhetslagstiftning och för en restriktiv alkohol- och
drogpolitik.
• Få politisk acceptans i regering och riksdag för ett nationellt införande automatiska
nykterhetskontroller.
• Stärka civilkuraget hos vuxna att förhindra vänner och familjemedlemmar från att köra onyktra.
• Manifestationerna ska generera minst 25 tidningsartiklar eller inslag i radio/TV som uppmärksammar
problemet med rattfylleri och vilka preventiva insatser samhället och enskilda kan göra.
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Utvärdering trafiknykterhetens dag 2017
Region/lokalavdelning:

Ansvarig:
Vilket genomslag har det gett i media?

1. Hur många brochyrer delade ni ut, hur många enketer besvarandes, använde ni hjärtklistermärket?

2.

Antal besökare och ”hur många har vi fått gilla sidan jag vill inte förlåra vänner eller familj”?

3.

Övrigt
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2 – Rastplatsaktivitet – Ta Paus
Ansvarig Sabrina Sandhu
Datum Regionala aktiviteter genomförs mellan juni och augusti på ca 75 större aktivitetsdagar, minst 10
aktivitetsdagar längs det svenska basvägnätet.
Projektbeskrivning
Bilförare uppmuntras och uppmanas med Ta paus i trafiken. Förare och passagerare informeras om riskerna
att köra bil uttröttad och påverkad. Som ett led i nollvisionen ska vi fokusera på hastighet och nykterhet.
Mål
Fokus på hastighet och nykterhet.
Påverka förare och passagerare att Ta Paus och Dela Ratten.
Värva MHF medlemmar.
Få media att uppmärksammas aktiviteten.

•
•
•
•

Tidplan för regionala aktiviteter
• I huvudsak 28-30 juli. En Ta Paus aktivitet kan genomföras när som helst under hela året.
• Skicka in listor på valt material senast 7 mars.
• Meddela antal platser och dagar samt vem som är regionalt Ta Paus-ansvarig. (Om möjligt
rastplatsansvarig, pressansvarig och alla adresser).
Beställ material
•
•
•
•
•

Klistermärken att klistra på vattenflaskor.
Enkäter.
Broschyrer/påsar/pennor/flyers.
Banderoller och västar.
Motorföraren.

Övrigt
• Sprid aktiviteten på sociala medier.
• Sprida aktiviteten på lokal och regionalmedia.
• Tips: Köp små vattenflaskor och dela ut.
Arbetssätt
• Anmäl aktivitetsplatser samt övrig efterfrågad information till förbundskansliet.
• Dela ut information till förare och passagerare.
• Värva nya medlemmar, dela ut och svara på enkäten.
Återrapportering till förbundskansliet
• Genomförda aktiviteter. Ort/plats, tid, antal besökare, antal mediainföranden efter Ta Paus.
Åtaganden (Förväntat resultat enligt ansökning om projektstöd för 2017)
Genomföra 75 MHF-bemannade aktiviteter över hela landet.
Totalt 20 000 möten med trafikanter under dagarna.
Information till ytterligare en miljon människor via mediabevakning.
500 ideella funktionärer över hela landet engageras.
Minst 40 tidningsartiklar, radio-och TV-inslag med anledning av aktiviteterna som behandlar
problemkomplexet alkohol, droger, trötthet och trafik.
• Öka kunskaper i målgruppen fordonsförare om betydelsen av nyktra och utvilade förare som håller
hastigheten.

•
•
•
•
•
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Utvärdering Ta paus 2017
Region/lokalavdelning:

Ansvarig:
1.

Ange antalet genomförda aktiviteter, antal besökare och antal aktiva funktionärer?

2.

Antal nyblivna medlemmar?

3.

Antal gillningar för facebooksidan ”Jag vill inte förlora vänner och familj – Kör inte full”?

4.

Vilket genomslag har det gett i media?

5.

Övrigt
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3 – Femton nykterhetskontroller i minuten
(nya användningsområden för automatiska nykterhetskontroller)
Centralt ansvarig:
Datum: Aktiviteter runt om i landet under hela året.
Projektbeskrivning: Snabbast och effektivast kända metod för nykterhetskontroller

Mål
Visa på hur nykterhetskontroller kan genomföras snabbt och effektivt på arbetsplatser, i föreningar
och i allt trafikarbete.

•

Uppdatering samt teknisk utrusning för demonstrationer. En plan för utvärdering utarbetas.
• Praktiska visningar av passersystem för polis, företag, myndigheter och organisationer med mobil
utställning samt uppsökande verksamhet. Genomförande av seminarier.
• Inbjuda media till visningen ca 4 dagar innan samt påminnelse samma morgon eller dagen innan.
• Fortsatt dialog med målgrupperna för den uppsökande verksamheten, utvärdering samt planering för
kommande år.
Beställ material
• Resväska med Servotekinstrument, blåsanordning samt liten skärm.
Övrigt
•
•
•
•
•

Tillgång till 220 volt är en förutsättning.
Ca 20 minuters uppvärmningstid före demonstration.
Väskan bokas genom kansliet i god tid för att hinna ordna med hämtning/transport.
Bokning görs via Christer Folkesson.
OBS! Se särskild bilaga.

Arbetssätt
• Visning kan göras i föreningar, på arbetsplatser. Utrustningen passar i flesta sammanhang där behovet
finns att göra nykterhetskontroller.
Åtaganden (Förväntad resultat enligt ansökning om projektstöd för 2017)
•
•
•
•
•
•

Genomföra minst 10 aktiviteter med mobil utställning runt om i landet under året.
Att i samverkan med polisen integrera försök med mobila automatiska nykterhetskontroller i sin
verksamhet.
Införa automatiska nykterhetskontroll på två nya campingplatser under året.
Genomföra två korta seminarier med företrädare för arenaidrotten samt minst fem praktiska
demonstrationer under året.
Minst en idrottsklubb beslutar att genomföra praktiska försök med kontroller på sin arena.
Att aktiviteten genererar minst 15 artiklar och nyhetsinslag i svenska medier under året.
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Femton nykterhetskontroller i minuten 2017
Region/lokalavdelning:

Ansvarig:
1.

Hur många aktiviteter har genomförts?

2.

Har din region lyckats samverka med polisen, hur gick det till?

3.

Vilket genomslag har det gett i media?

4.

Övrigt
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4 – Vagn med automatiska nykterhetskontroller samt ledningsbuss
(nya användningsområden för automatiska nykterhetskontroller)
Centralt ansvarig
Datum: Aktiviteter runt om i landet under hela året.
Projektbeskrivning: Mobila utställningar av den portabla alkobommen, med information som visar hur
alkobomsförsöket gick i Göteborg och Stockholm och hur vi vill göra i 16 hamnarna i Sverige.
Mål
Skapa opinion mot onykterhet inom alla trafikslag samt inom andra områden där människor bör
uppträda nyktert.
Visa på hur innovationer kan förenkla myndigheters arbete med ökad trafiksäkerhet och allmän
säkerhet som följd.

•
•

Tidplan för regionala aktiviteter
• Att genomföra aktiviteter som regionerna efterfrågar.
• Inbjuda medlemmar att delta ett par veckor innan.
• Planering, kontakter med polisen, företag, idrottsplatsklubbar och myndigheter. Inbjuda intressenter
ca en vecka innan samt påminnelse dagen innan.
• Funktionärsutbildning för aktiviteten.
• Praktiska visningar av passersystem för polis, företag, myndigheter och organisationer med mobil
utställning samt uppsökande verksamhet. Genomförande av seminarier.
• Inbjuda media till visningen ca 4 dagar innan aktivitet samt påminnelse samma morgon eller dagen
innan.
• Fortsatt dialog med målgrupperna för den uppsökande verksamheten, utvärdering samt planering för
kommande år.
Beställ material
• Bil med släp där automatiska nykterhetskontroller åskådliggörs.
• Ledningsbuss där vi visar på hur trafikledning av automatiska nykterhetskontroller kan skötas var
helst i landet där det finns internetuppkoppling.
• Värvarmaterial.
Övrigt
•
•
•
•
•
•
•
•

Vagnen (som visar bommen och blåsanvändningen samt tv med informationsfilmer).
Ledningsbussen (som direktsänder direkt från hamn och kan styra hela processen i hamnen).
Tillgång till 220 volt 20 minuter innan annonserad visning samt under hela visningstiden.
Plats för buss och släp samt mötesplats för besökare.
Visning sker utomhus.
Någon funktionär som dokumenterar vid film/foto.
Vagn bokas genom Christer Folkesson och ledningsbuss genom Tomas Jonsson.
OBS! Se särskild bilaga.

Arbetssätt
•
•
•
•
•
•

En person visar hur automatisk nykterhetskontroll fungerar vid vagnen.
En person visar hur ledningsarbete kan utföras i ledningsbussen.
Funktionärer som delar ut tidning och broschyr.
Vagn kan också visas utan ledningsbuss.
Hitta en lämplig plats/lokal för evenemanget.
Bjuda in rätt personer ur målgruppen, dvs. förutom MHF-medlemmar även polisen, transportföretag,
industriföretag, idrottsklubbar och kommunala politiker.

Återrapportering till förbundskansliet
• Ort/plats, tid, antal besökare, antal media träffar, samarbete med andra.
Åtaganden (MHF interna åtagande)
• Genomföra 15 aktiviteter ute i landet. 5 Artiklar och nyhetsinslag i media.
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Utvärdering vagn med automatiska nykterhetskontroller samt
ledningsbuss 2017
Region/lokalavdelning:

Ansvarig:
1.

Antalet genomförda aktiviteter?

2.

På vilka platser?

3.

Vilket genomslag har det gett i media?

4.

Övrigt

Verksamhetskatalog MHF 2017

12

BILAGA VERKSAMHETSKATALOG

Automatiska nykterhetskontroller för demonstration
Dessa tre modeller av demoutrustningar finns att låna hos MHF.
Mjukvaran och tekniken är densamma i alla tre.
Bärbar nykterhetskontroll

Transportabel automatisk nykterhetskontroll med skärm
som visar rött eller grönt.
Den snabbaste av alla tre eftersom ingen mekanik är
kopplad till den som fördröjer den snabba kontrollen.
Behöver 220 volt. Ingen utbildning behövs.
Rekommenderad uppvärmningstid: 20 minuter
Hämtas på förbundskansliet i Stockholm.
(Nytt stöttåligt emballage under produktion)
Frakt betalas av regionen.
Bokas genom Christer Folkesson 0705-21 97 15

Alkobom

Transportabel automatisk nykterhetskontroll med bom.
Fraktas i två, ganska tunga, case.
Lådorna är 50,5x36,5x137 cm och 43x42x111,5 cm
Förhållandevis enkel att sätta upp. Behöver 220 volt.
Rekommenderad uppvärmningstid: 20 minuter
Frakt betalas av regionen.
Hämtas i - eller skickas från - Tibro.
Bokas genom Christer Folkesson 0705-21 97 15

Alkovagn

En tung vagn som dras efter bil. Stor som en liten husvagn.
Viss händighet krävs för att öppna och ställa i ordning
vagnen för visning. I vagnen finns TV samt filmer som visar
funktion med automatiska nykterhetskontroller i Stockholms Frihamn. Två beachflaggor samt två längre skarvkablar medföljer i vagnen. Behöver 220 volt.
Rekommenderad uppvärmningstid: 20 minuter
(Reg nr, om ni behöver parkeringstillstånd: UYC715)
Här behövs en kortare utbildning för att få disponera den.
(Kom överens med Tomas Jonsson, Göran Sydhage, Christer
Folkesson för utbildning/visning)
Finns i Tibro. Bil med dragkrok kan hyras till för 800:-/dygn.
Samordna gärna mellan avdelningar/regioner för maximalt
nyttjande. MHF Ungdom i Tibro kör den inom regionerna
Skåne, Öst, Väst, Bergslagen och Mälardalen för 125 kr/tim
+ bränslekostnad + tågresa till och från Tibro. För transport
vidare norrut, till region Mitt och Norr, träffas separata uppgörelser med VD Göran Sydhage 0765-48 97 19.

5 – Andra användningsområden för alkobommar
(nya användningsområden för automatiska nykterhetskontroller)
Centralt ansvarig
Datum: Aktiviteter runt om i landet under hela året.
Projektbeskrivning
MHF vill sprida kunskap och erfarenheter av automatiska alkobommar. Detta ska främja trafiknykterhet samt
nykterhet på arbetsplatser, föreningsliv med mera. Det sker medhjälp av uppsökande verksamhet och mobila
utställningar som visa hur det fungerar.
Mål
•

Syftet är att främja trafiknykterhet samt nykterhet på arbetsplatser, föreningsliv med mera.

Tidplan för regionala aktiviteter
• Att genomföra aktiviteter som regionerna efterfrågar.
• Inbjuda medlemmar att delta ett par veckor innan.
• Planering, kontakter med polisen, företag, idrottsklubbar och myndigheter. Inbjuda intressenter ca en
vecka innan samt påminnelse dagen innan.
• Uppdatering samt teknisk utrusning för demonstrationer. En plan för utvärdering utarbetas.
• Praktiska visningar av passersystem för polis, företag, myndigheter och organisationer med mobil
utställning samt uppsökande verksamhet. Genomförande av seminarier.
• Bjud in media ca 4 dagar innan aktivitet med påminnelse samma morgon eller dagen innan.
• Fortsatt dialog med målgrupperna för verksamheten, utvärdering samt planering för kommande år.
Beställ material
• Beställning värvarblad och annat material.
Övrigt
• Aktivitetsansvarigas anteckningar har olika kontakter och aktiviteter har fungerat och vilka frågor
samt har tagits upp för diskussion.
• Tillgång till 220 volt 20 minuter innan annonserad visning samt under hela visningstiden.
• Beställning av mobil utställning via Christer Folkesson.
• OBS! Se särskild bilaga.
Arbetssätt
• Under hela året ska den portabla alkobommen vara i region Öst, region Väst och region Skåne.
Bommen bör även göra ett återbesök hos de regioner som inte hade så många besökare under 2017.
Återrapportering till förbundskansliet
• Genomförda aktiviteter. Ort/plats och resultat av utvärdering av aktivitet.
Åtaganden (MHF interna åtagande)
•

Genomföra 15 aktiviteter ute i landet. 5 Artiklar och nyhetsinslag i media.
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Utvärdering andra användningsområden för alkobommar 2017
Region/lokalavdelning:

Ansvarig:
5.

Antalet genomförda aktiviteter?

6.

På vilka platser?

7.

Vilket genomslag har det gett i media?

8.

Övrigt
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6 – Konsumentupplysning kring alkolås
(Information och alkolås och alkometrar till trafikanter och
återförsäljare)
Centralt ansvarig Tomas Jonsson
Datum: Löpande under året.
Projektbeskrivning: Det övergripande syftet är att förmedla oberoende sakkunskap om alkolåsprodukter,
alkolåsanvändning om att alkometrar bidrar till en nykter trafik.
Mål
Förbättrad prevention mot rattfylleri

•

Tidplan för regionala aktiviteter
• Löpande under året erbjuda konsumentinformation om alkolås, alkometrar och andra applikationer.
• Löpande under året ha regional konsumentupplysning till kommuner, landsting och transportföretag.
• Förmedla information till MHF:s regionala tidningar.
Beställ material
• Beställ broschyr ”Alkolås-råd till köpare och användare”.
• Hänvisa till MHF:s hemsida.
Övrigt
• Webbinformation.
• Funktionärsutbildning (Tomas Jonsson och Lars Olov Sjöström).
Arbetssätt
•
•
•
•

Erbjuda fakta och information till privatpersoner, företag och myndigheter.
Tillhandahålla information till medier.
Utvärdering under årets slut och avrapportering.
Göra PR för webbsidan om alkolås.

Åtaganden (Förväntad resultat enligt ansökning om projektstöd för 2017)
•
•
•
•

•

•
•
•

Förstärkt stöd till målgrupperna genom att under hela året besvara frågor om alkolås, alkometrar
och andra applikationer för nykter trafik per telefon och e-post.
Förbättrad tillgänglig målgruppsanpassad information genom att fortlöpande uppdatera MHF:s
webbsidor om ovanstående produkter med aktuell konsumentinformation.
Ökad implementering av stödsystem för nykter trafik genom att ta fram och distribuera aktuell
produktinformation till transportbranschens tidningar.
Ökad acceptans för rehabilitering av rattfyllerister genom alkolåsprogram genom att MHF under
2017 ägna fortsatt tid och uppmärksamhet åt deltagarna i det nya alkolåsprogrammet för
rattfyllerister som startade 2012.
Underlättad implementering av alkolås och motsvarande teknik för nykter trafik genom regional
konsumentinformation och stöd om alkolås, alkometrar och andra applikationer för nykter trafik via
MHF:s utbildade alkolås- och alkometerinformatörer.
Ökad andel deltagande i det nya alkolåsprogrammet av de personer som riskerar återkallat körkort
på grund av rattfylleri från 27 procent (2013-2014) till minst 35 procent under år 2017.
Minskat antal misslyckade alkolåsupphandlingar (där upphandlade alkolås inte fungerar
tillfredsställande i daglig drift) i kommuner och landsting till högst två under året.
Fortsatt minskning av antalet arbetsrättsliga tvister i transportföretag kopplat till användning av
alkolås, alkoskåp och alkometrar under 2017 jämfört med tidigare år.
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Utvärdering konsumentupplysning kring alkolås 2017
Region/lokalavdelning:

Ansvarig:

1. Till vilka har din region/lokalavdelning erbjudit information?

2. Vilket genomslag har det gett i media?

3.

Övrigt
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7 – Uppvaknandet – metod för ökad medvetenhet om egna alkoholvanor
Centralt ansvarig
Datum: Aktivitet och funktionärsutbildning genomförs under hela året.
Projektbeskrivning
Med hjälp av den enkla portabla utställningen presentera fakta om hur mycket alkohol som olika mängder av
dryck innehåller. Presentationerna kan göras i offentliga miljöer som skolor, sjukhus, bibliotek, arbetsplatser.

Mål
Öka medvetandet om de egna alkoholvanorna och eventuella riskbeteenden ur ett
folkhälsoperspektiv.

•

Tidplan för regionala aktiviteter
• Aktiviteter och funktionärsutbildning under hela året.
Beställ material
• Beställ broschyrer.
Övrigt
•
•
•
•

Aktivitet på sociala medier och regionala hemsidor.
Pressmeddelanden.
Samarbeta med Föreningen Fruktdrycker.
Kontakta Sten Fahlén vid funderingar av bruksanvisning.

Arbetssätt
•
•
•
•
•

Att utbilda nya funktionärer.
Planering och genomförande av aktiviteter.
Projektansökning till landsting och kommuner.
Vissa regioner ska söka landstingsbidrag ur folkhälsopotterna.
Föräldramöte.

Åtaganden (Förväntad resultat enligt ansökning om projektstöd för 2017)
•

•
•
•
•

Minst 100 utåtriktade aktiviteter runt om i landet på skolor, universitet, arbetsplatser.
sjukhusfoajéer, bibliotek, mässor och föreningsarrangemang m.m. med hjälp av utställningsväskor
som tagits fram för ändamålet.
Minst 10 000 besökare på aktiviteter.
Information till media i samband med aktiviteterna och därmed cirka 40 artiklar eller nyhetsinslag.
Intern fortbildning av funktionärer i projektet.
Ökad riskmedvetenhet i målgruppen samt redovisade nya riskbruksaktiviteter av arbetsgivare,
företagshälsovård och föreningar.
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Utvärdering Uppvaknandet – metod för ökad medvetenhet om egna
alkoholvanor 2017
Region/lokalavdelning:

Ansvarig:

1.

Hur många aktiviteter har regionen genomfört, var har aktiviteterna genomförts?

2. Hur många besökte aktiviteten?

3. Har ni genomfört intern fortbildning för funktionärer?

4. Vilket genomslag har det gett i media?

5. Övrigt
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8 – Langning och unga rattfyllerister
Centralt ansvarig
Datum: Regionala aktiviteter genomförs under hela året. Från mars till december passar det utifrån
ungdomsaktiviteter och arrangemang.
Projektbeskrivning
MHF genomför ny projektaktivitet mot langning på olika platser med hjälp av särskilt framtaget
påverkansmaterial. Vi lyfter särskilt fram några exempel på där minderåriga har kommit över alkohol och
kört onyktra med moped eller t.o.m. MC och bil.
Mål
Att nå ut till föräldrar och unga vuxna som ska påminna om sitt moraliska och rättsliga ansvar- som
är att inte köpa ut eller förse ungdomar under 20 år med alkohol.

•

Tidplan för regionala aktiviteter
• Mellan mars och december hålla lokala aktiviteter över hela landet med stöd av kansliet.
• Aktiviteten ska genomföras två veckor innan studentdagen, halloween, midsommarafton m.m.
Beställ material
• Beställ broschyrer, vykort m.m. (Broschyr; Omtanken, om jag ger alkohol till minderåriga……)
Övrigt
• Pressmeddelanden.
• Debattartiklar.
Arbetssätt
•
•
•
•
•

Stå utanför systembolaget.
Kontakta systembolaget och ansök om tillstånd.
Anmäl aktivitetsplatser samt övrig efterfrågad information till kansliet.
Dela ut information.
Svara på funktionärsenkät.

Återrapportering till förbundskansliet
• Genomförda aktiviteter. Ort/plats, tid, antal utdelad flyer.
Åtaganden (Förväntad resultat enligt ansökning om projektstöd för 2017)
•
•
•
•

Kompletterande tryckning av material för påverkansinsats med fokus på langning och minderårig
onykter körning.
Genomförande av minst 20 aktiviteter på minst 15 orter med särskilt kampanjmaterial.
Minst 4 000 besökare.
Minst 10 inslag i press, radio och TV som belyser problemet langning och skapar lokal debatt i
frågan.

Verksamhetskatalog MHF 2017

19

Utvärdering Langning och unga rattfyllerister 2017
Region/lokalavdelning:

Ansvarig:

1. Hur många aktiviteter har genomförts och på vilka orter?

2. Hur många enkäter har delats ut?

3. Vilket genomslag har din region fått i media?

4. Övrigt
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BILAGA VERKSAMHETSKATALOG

Genomförande av projekt Langning och unga rattfyllerister.
Projektet går ut på att fokusera på konsekvenser omkring att langa alkohol till unga
under 18 respektive 20 år. Det finns två perspektiv omkring langning av alkohol.
– Det första är att langning är ett lagbrott som det följer böter eller fängelse på.
– Det andra och ur vår synvinkel det viktigaste är rattfylleriet och dess konsekvenser.
Här ska vi från MHF fokusera och genom vår broschyr ”Omtanken” peka på
konsekvenser som ingen vill uppleva.
Många tänker idag inte på att ungdomar skulle köra på fyllan, utan tror att man gör en
bra insats som ska lära unga att dricka alkohol på ett tryggt sätt. Det man heller inte
tänker på är att det som man köper ut kanske bara är en liten del av den alkohol som
den unge intar denna kväll.
Upplägget av kampanjen kan ske vid olika tillfällen under året och behöver inte endast
vara kopplade till de stora helgerna. Fester förekommer varje vecka och vi ska vara ett
stöd till vuxna att säja nej till att köpa ut alkohol till minderåriga.
Kampanjen kan genomföras med andra trafikorganisationer, kommunernas socialtjänst,
polisen, handlarna, Systembolaget m.fl.
Kampanjen ska inte på något sätt vara en pekpinne omkring att många använder alkohol
själva utan vara helt fokuserad på de två punkterna ovan. Därför är det viktigt vilken
organisation man samverkar med när kampanjen genomförs.
Kampanjen kan ske utanför livsmedelsbutiker som säljer folköl likväl som utanför
Systembolaget som säljer övriga alkoholdrycker. I samband med genomförandet kan
man bjuda på alkoholfria alternativ som butiken eller Systembolaget saluför. Om man
genomför kampanjen vid skyltsöndagen, Lucia eller närmare jul så är glögg ett utmärkt
alternativ. Vid nyår är mousserande alkoholfritt vin ett bra alternativ och runt valborg
eller midsommar kan man bjuda på alkoholfri öl. Genomförandet ska vara i positiv anda
men med ett tydligt budskap.
Vid genomförandet bör man tänka på att utrustningen är prydlig och bordet som man
använder för provsmakning inte är översvämmat av broschyrer. Vid genomförandet
används broschyren ”Omtanken” och vykort.
Kampanjen genomförs kontinuerligt under hela verksamhetsåret. Material beställs via
regionen och genomförandet redovisas till regionen. Materialet är kostnadsfritt.
Regionerna sammanställer insända redovisningar från lokalavdelningarna och sänder
rapporten till projektledaren.

9 – Kommunernas alkoholpolitik
Centralt ansvarig Lars Olov Sjöström
Datum: Aktivitet i kommunerna under hela året.
Projektbeskrivning: Det övergripande syftet är att utveckla kommunens alkohol och drogpolitiska program
enligt arbets-PM. Arbetet omfattar debatt och kravställande kring mål och medel för alkohol- och
drogprogram i kommunerna.
Mål
Att varje kommun har uppdaterade alkoholpolitiska program.
Att påverka beslutsfattare och tjänstemän för utveckling av en bättre, effektivare och mera
resultatinriktad alkohol-och drogpolitisk som också innefattar trafiken.

•
•

Tidplan för regionala aktiviteter
•
•
•
•

Planera och bilda arbetsgrupper.
Samla in material.
Skriva debattartiklar till lokala tidningar.
Redovisa material.

Beställ material
• Arbets-PM för ”Projektet alkoholpolitiken i din kommun”.
• Mall för debattartiklar.
Övrigt
• Bjuda in kommuner till ett MHF möte och be om presentation av det alkoholpolitiska programmet.
• Reportage och debattinlägg om kommunal alkoholprevention i medier berörande kommuner.
Arbetssätt
• Läs PM för Projektet eller beställ ett av sabrina.sandhu@mhf .
• Arbetet omfattar bildande av arbetsgrupp, dialog med kommunen, genomgång och utvärdering av det
alkohol- och drogpolitiska programmet i kommunen, möte med kommunen samt uppföljande insatser
med opinionsbildning, offentliga debatter och studieverksamhet.
• Regionerna hjälper lokalavdelningarna att planera och genomföra aktiviteterna.
• Skriv insändare eller debattartikel i lokaltidning där ni framför er grupps åsikter.
Återrapportering till förbundskansliet
• Återkoppla efter aktivitet och skicka in arbets-Pm.
Åtaganden (Förväntad resultat enligt ansökning om projektstöd för 2017)
• Genomföra aktiviteter enligt särskilt upprättat PM i minst 15 kommuner.
• Revidering, konkretisering och förbättring av kommunernas alkohol- och dagspolitiska program i
minst 5 av dessa kommuner.
• Mätbart ökad prioritet för preventionsarbetet och stärkt lokal samverkan i berörda kommuner.
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Utvärdering kommunernas alkoholpolitik 2017
Region/lokalavdelning:

Ansvarig:

1.

Antalet aktiviteter genomförda enligt särskilt upprättat PM?

2. Vilket genomslag har det gett i media?

3.

Vem har ni nått och hur har kommunen responderat?

4.

Övrigt
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PM FÖR PROJEKTET ”ALKOHOLPOLITIKEN I DIN KOMMUN”
SYFTE
Att MHF påverkar beslutsfattare och tjänstemän för utveckling av en bättre, effektivare och mera
resultatinriktad alkohol- och drogpolitik

AKTIVITETER
Lokal aktivism, debatt och kravställande kring mål och medel för alkoholprevention och
förbättrade alkohol- och drogprogram i kommunerna.

ARBETSSÄTT FÖR LOKAL INSATS
Det finns många sätt att arbeta lokalt med denna fråga. Här är ett förslag som har prövats av
MHF och fungerat i flera kommuner:
1. Bilda en lokal arbetsgrupp i MHF med personer som vill påverka kommunens alkoholpolitik.
2. Kontakta Socialnämndens ordförande och be om att få en muntlig presentation av
kommunens alkohol- och drogpolitiska program vid ett möte med er grupp. Boka en tid för detta
möte, gärna ett par månader framåt i tiden. Mötet kan hållas på Socialkontoret eller i någon lokal
som MHF har tillgång till. Be om att få ett exemplar av kommunens senaste version av det
alkohol- och drogpolitiska programmet skickat med post som en förberedelse för mötet..
3. Innan presentationsträffen går ni igenom kommunens alkohol- och drogpolitiska program och
diskuterar i gruppen vad som är bra eller dåligt i programmet. Testa programmet med hjälp av
checklistan på nästa sida. Jämför också med vad som sägs i MHFs handlingsprogram, som bl.a.
tar upp lokalt preventionsarbete. Skriv ner några viktiga frågor som ni vill ta upp vid mötet.
4. Genomför träffen med kommunens representant. Låt honom/henne får god tid på sig att
beskriva kommunens alkohol- och drogpolitiska program och arbete. Försök hålla en positiv
samtalston även om ni är kritiska till vissa synpunkter eller åtgärder i kommunen. Det kan
öppna möjlighet för er att medverka vid en eventuell omarbetning av kommunens program. Gör
också en kort presentation av lokala MHF, vad ni vill och vad ni kan göra lokalt. Låt någon i
gruppen föra minnesanteckningar från träffen.
5. Gör en uppföljning av mötet genom att t.ex. …
a) skriva en insändare eller debattartikel i lokaltidningen där ni framför er grupps åsikter,
b) starta en studiecirkel genom NBV om alkoholpolitiska frågor,
c) ordna en offentlig debatt om kommunens alkohol- och drogförebyggande arbete där
politiker, lokala myndigheter, föreningar och allmänhet deltar. Glöm inte att det behövs
en rutinerad debattledare.

BILAGA VERKSAMHETSKATALOG

CHECKLISTA FÖR ALKOHOL- OCH DROGPREVENTION I MIN KOMMUN
Kommun: ___________________________________________ Lokalavdelning: ____________________________________________

Ifyllt av: ____________________________________________________________

⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
⎕

I min kommun finns ett alkohol- och drogpolitiskt program.
Programmet har en specifik beskrivning av vad som ska göras, en tydlig delegering av
ansvaret (vem eller vilka som ska göra det) och en tidsplan för genomförandet.
Det finns ekonomiska resurser avsatta i budget för att genomföra de åtgärder som
beskrivs i programmet.
I min kommun kontrolleras alla restauranger med serveringstillstånd minst en gång om
året.
I min kommun finns det tydliga mål för ANDT i skolan och de målen följs upp
regelbundet.
I min kommun finns det stöd för barn som har föräldrar som missbrukar.
I min kommun får bara föreningar som bedriver en verksamhet utan alkohol och andra
droger bidrag.
I min kommun finns det ett system för utvärdering och uppföljning av missbruksvården.
I min kommun finns en alkoholpolicy för de anställda.
I min kommun används inte alkohol vid representation.
I min kommun får inte alkoholreklam förekomma vid idrottsanläggningar eller andra
offentliga platser.
I min kommun arbetar vi aktivt för att ingen ska dö eller skadas på grund av rattfylleri.
I min kommun ställs krav på alkolås vid upphandling av fordon och transporter.

10 – Alkolås och rätt fart – halvera trafikdöden
Centralt ansvarig Tomas Jonsson
Datum: januari – oktober
Projektbeskrivning
MHF genomför aktiviteter med den mobila utställningen för opinionsbildning och information om alkolås och
ISA-system. Målgrupp är beslutfattare och är därför viktiga för detta projekt. Projektet anknyter till följande
prioriterandeområden i nollvisionsarbetet enligt GNS-gruppens inriktning av trafiksäkerhetsarbetet,
vägtrafikvägledning inför verksamhetsplanering: Ökad hastighetsefterlevnad. Ökad andel nyktra i trafik.
Mål
•

Syftet är att öka trafiksäkerheten, framförallt inom yrkesmässig trafik och offentliga utförda eller
upphandlande transporter.

Tidplan för regionala aktiviteter
• Januari-februari:
Genomgång och service av utställningsvagnen. Planering av årets aktiviteter. Ev. kompletterande
tryckning av framtagande broschyrmaterial. Introduktionsutbildning för nytillkomna frivilliga
funktionärer samt framtagning av underlag för information till media och allmänhet i anslutning till
planerade projektaktiviteter.
• Mars-oktober:
Verksamhet med utställningsvagn och tillhörande aktivitetsmaterial över hela landet.
Beställ material
• Broschyrmaterial.
• Utställningsvagn.
Övrigt
•

Utställningsvagn bokas via Christer Folkesson.

Arbetssätt
•

Bjud in till visning av alkolåsvagnar.

Återrapportering till förbundskansliet
• Genomförda aktiviteter. Ort/plats och resultat av aktivitet.
Åtaganden (Förväntat resultat enligt ansökan om projektstöd för 2017)
•
•
•
•

Att 10 aktiviteter med utställningsvagn med tillhörande opinionsbildnings- och informationsmaterial
genomförs med spridning över hela landet.
Att dessa aktiviteter följer den Mål avseende geografisk spridning som upprättats utifrån genomförd
kontext- och intressentanalys.
Att antalet och andelen kommuner och landsting som använder alkolås och ISA-system i egna fordon
och i upphandlade transporter ökar med två procent innan sommaren 2018.
Att projektets aktiviteter genererar minst 15 artiklar och inslag i press och etermedia.
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Utvärdering alkolås och rätt fart – halvera trafikdöden 2017
Region/lokalavdelning:

Ansvarig:

1.

Hur många visningar av alkolåsvagnen har genomförts?

2.

Ort och datum för visningarna?

3.

Hur många broschyrer har delats ut?

4.

Övrigt
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11 – Alltid synlig – säkerhet för oskyddade trafikanter
Centralt ansvarig
Datum Den mörka delen av året
Projektbeskrivning
MHF regionerna genomför aktiviteter om reflexanvändnings betydelser för synbarhet och trafiksäkerhet och
därmed öka reflexanvändning bland barn och vuxna.
Mål
Syftet med projektet är att öka medvetenheten om reflexanvändnings betydelser för synbarhet och
trafiksäkerhet och att därmed öka användningen.

•

Tidplan för regionala aktiviteter
• Planering och förberedelser under våren. Aktiviteter från slutet av september till mitten av november.
Beställ material
• Reflexer.
Övrigt
• Bygg markörer och ställ ut figurer med och utan reflexer. (Tänk på att det kan finnas kablar)
Arbetssätt
Upplägg 1:
Dela ut reflexer och åskådliggör riskerna i förskolor, skolor och under föräldrar möten samt ute i
trafiken. Visa gärna om möjligt hur det sys på egna reflexband på barns kläder.
Upplägg 2:
Genomför en reflexkväll med aktiviteter som: Filmvisning, Reflexbana.
Tips på åldersanpassade reflexer (till barn).
Tester som visar skillnader på nya och gamla reflexer samt test av deras egna reflexer.
Kontakter med skolor föredragsförening etc. inför besök och aktiviteter.
Återrapportering till förbundskansliet
• Ort/plats och upplevelser av aktivitet.
Åtaganden (Förväntad resultat enligt ansökning om projektstöd för 2017)
• Målet är att de MHF-reflexer som finns i landet delas ut under 2017 för att skapa positiva kontakter
med förskolor, skolor och föräldrar.
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Utvärdering alltid synlig – säkerhet för oskyddade trafikanter 2017
Region/lokalavdelning:

Ansvarig:

1.

Antalet utdelade reflexer?

2.

Antalet genomförda aktiviteter?

3.

Övrigt
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12 – Förekomster av alkolås i kommunernas upphandling
Centralt ansvarig:
Datum: Hela året
Projektbeskrivning
Regionerna ansvarar för att samtliga kommuner tillfrågas om förekomsten av alkolås i sina fordon samt hur
man hanterar alkolås i upphandlingar. Detta blir då en uppföljning av tidigare projekt då samtliga kommuner
besöktes av MHF med alkolåsvagnen.

Mål
•

Syftet med projektet är att öka förekomsten av alkolås i kommunens fordon.

Tidplan för regionala aktiviteter
•

Påbörja helst aktivitet innan respektive kommuners upphandlingsperiod.

Beställ material
•

Inget material behövs för denna aktivitet, endast en plan.

Övrigt
•
•

Tipsa gärna lokalmedia att ni gör denna undersökning.
Ta hjälp av Micke Valier för att skriva pressmeddelanden.

Arbetssätt
•

Ta reda på hur din kommun arbetar med alkolåsupphandling.

•

Kontakta kommuner och referera till tidigare projekt.

Återrapportering till förbundskansliet
• Resultat av respektive kommun.
Åtaganden (Förväntad resultat enligt ansökning om projektstöd för 2017)
• Fler kommuner ute i landet prioriterar användningen av alkolås och följer utvecklingen.
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Utvärdering förekomster av alkolås i kommunernas upphandling 2017
Region/lokalavdelning:

Ansvarig:

1.

Vilket resultat gav undersökningen?

2.

Vilket genomslag har det gett i media?

3.

Övrigt
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13 – Broschyrer om drabbade
Centralt ansvarig: Sabrina Sandhu
Datum: Hela året
Projektbeskrivning
MHF har fått bidrag från trafikverket för att ta fram nya broschyrer om hur rattfylleri drabbar människor och
vilka konsekvenser det får.

Mål
Den primära målgruppen för projektet är unga fordonsförare och blivande fordonsförare, som vi når på
trafikskolor, gymnasieskolor och andra utbildningar.
Tidplan för regionala aktiviteter
Nya broschyrer kan beställas ifrån kansliet fr.o.m maj 2017. Äldre broschyrer finns för omg leverans.

•

Beställ material
Beställ broschyrer ifrån kansliet.

•
Övrigt

• Information om de drabbade kommer att finnas på MHF:s hemsida.
Arbetssätt
• Dela ut broschyrer på MHF-aktiviteter, till exempel Trafiknykterhetens dag, och sprid informationen
både på lokal och på regional nivå.
Återrapportering till förbundskansliet
• Antal utdelade broschyrer, var ni har spridit budskapen.
Åtaganden (Förväntat resultat enligt ansökning om projektstöd för 2017)
•
•
•
•

Påverkan av attityder och beteende hos nya bilförare.
Användning i trafikskolornas riksutbildning och i gymnasieskolor.
Användning av materialet i organisationer och myndigheter.
Produktion av fyra broschyrer om drabbades livsberättelser som lyfter rattfylleriets konsekvenser,
utgåva 5000 exemplar av vardera trycksak samt produktion av digitalt material avsett för webb och
sociala medier.
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Utvärdering Broschyrer om drabbade 2017
Region/lokalavdelning:

Ansvarig:

1.

Antal besökare och gillningar för sidan ”Jag vill inte förlora vänner och familj – Kör inte full”?

2. Vilka trafikskolor, gymnasieskolor och myndigheter har broschyrerna?

3.

Hur många broschyrer har delats ut?

4.

Övrigt
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14 – Bältesanvändning i bussar
Centralt ansvarig: Lars Olov Sjöström
Datum Från februari till året ut
Projektbeskrivning
7 av 10 bussresenärer struntar i bälte istället utsätter sig för livsfara vid avåkning. Undersökning visar att
endast tre av tio resenärer på bussar använder bälte. Trots att det sedan 1999 är lag på bälte och att det
dessutom är bästa skyddet vid olycka. Undersökningen visar också att bältesanvändningen var högre på de
bussar där resenärerna fick information om bälten. Därför vill vi uppmuntra fler att använda bälten i bussen.

Mål
1. Öka bältesanvändning i bussar.
2. Skapa ett medvetande om hur frekvent bältesanvändning i bussar är.

•
•

Tidplan för regionala aktiviteter
Från februari till årets slut.

•

Beställ material
• Blankett beställs från kansliet fr.o.m. 1 februari.
Övrigt
• Sprid vikten av att använda bälte i medier.
• Pressmeddelande till lokala anledningar.
Arbetssätt
•
•
•
•
•

Funktionärsutbildning.
Välj ut bussbolag och busslinjer och sträcka där lagen är tillämplig.
Gör mätningar av bältesanvändning.
Dela ut material som informerar om lagen och den egna säkerheten.
Gör uppföljande mätning.

Åtaganden (Förväntad resultat enligt ansökning om projektstöd för 2017)
•
•

Utse central projektledare samt arbetsgrupp i varje region (januari 2017).
Utforma material för funktionärerna i januari 2017.
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Utvärdering bältesanvändning i bussar 2017
Region/lokalavdelning:

Ansvarig:

1.

Var har din region/lokalavdelning genomfört aktiviteten?

2.

Hur ser användningen av bälten ut i era undersökningar?

3.

Vilket genomslag har det gett i media?

4.

Övrigt
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Del 2

Verksamhetsbidrag till regional
och lokal verksamhet
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V1 – Konsumentseminarier i t.ex. Bilhallar
Region/lokalavdelning
Ansvarig

Projektbeskrivning
MHF genomför aktiviteter riktade till vanliga konsumenter inom motorområdet (ex. fordonsköp,
reparationer, bilhyrning m.m.) Vi lyfter fram bra exempel från ARN:s motoravdelning och ger konkreta tips
till konsumenterna. Det sker på större bilfirmor runt om i landet.

Syfte: Att stärka konsumenternas ställning genom att sprida kunskap om deras rättigheter enligt svensk
konsument-lagstiftning samt att stärka MHF:s roll som ledande motororganisation.
Mål: Att genomföra seminarierna med högt deltagande och att följa upp detta i Motorföraren, vår webbplats
samt i svenska medier. Målet är också att ge konsumenterna grundläggande kunskap om rättigheter och
skyldigheter kopplade till Konsumentköplagens bestämmelser och Allmänna reklamationsnämndens
behandling om klagomål. Lars Olov Sjöström och/eller Christer Folkesson, Göran Sydhage medverkar.
Kostnader
En arbetsdag inklusive resa kostar 3 000-5 000 kr för varje föreläsare.
Utvärdering och feedback
Slutrapport från region redovisas separat.
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V2 – Deltagare från regionerna till Tylösandsseminariet
Region/lokalavdelning

Ansvarig

Projektbeskrivning
Tylösandsseminariet firar 60 år och är årets viktigaste trafiksäkerhetsseminarium. Här möts drygt 300
deltagare.
Kostnader
Kansliet kommer den 28 feb lansera ett ”netto, netto pris” för maximalt 60 MHF medlemmar att delta på
Tylösandsseminariet 60 års jubileum. Efter de 60 först anmälda gäller ordinarie medlemspris.
Logi bekostas av respektive deltagare
Utvärdering och feedback
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V3 – Rickards bilvrak tillsammans med film och annan information.
Region/lokalavdelning

Ansvarig

Projektbeskrivning
MHF äger numera vraket från Garphyttan, som kan illustrera hur Mats Sjöös son Rickard blev offer för
rattfylleridöden. Detta vrak visas tillsammans med film och annan information och kan användas över hela
landet.
Material
Från Maj 2017, kan ni beställa nya broschyrer ”Rattfylleriets pris”
Kostnader
Hyra 2 850 kr/månad under en projekttid (eller köpa loss den av MHF-ungdom i Tibro för 75 000 kr)
Kostnader om Mats Sjöö gör besök står regionerna själva för.

Utvärdering och feedback
Slutrapport från region redovisas separat.
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V4 – Trafikutbildning
Region/lokalavdelning

Ansvarig

Projektbeskrivning
Aktiviteten sker mellan sep-dec 2107. Undervisning i trafikkunskap på olika nivåer. Dels en allmän till den
som haft körkort en tid. Nya trafikmärken, regler men också mjuka frågor som hänsyn, trötthet, medicin mm.
Dels en utbildning för nya svenskar som har en längre resa än infödda svenskar för att ta sitt körkort.
Under vägen vill kansliet, tillsammans med projektgruppen skapa lämpligt material.
MHF har ett samarbete med Ford, som har tagit fram en folkbildningskampanj ”Dela Ratten” som handlar om
att informera och inspirera svenskar att mer jämställt dela tiden bakom ratten.
Kostnader
Kommer till våren 2017.
Utvärdering och feedback
Slutrapport från region redovisas separat.
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V5 – Studiebesök och utbildning i Tibro Testlab eller Nanopuls
Region/lokalavdelning

Ansvarig

Projektbeskrivning
Studiebesök på Tibrolabbet eller Nanopuls med vidareutbildning.
Kostnader
Aktiviteten bokas direkt med MHF Testlab för vidareutbildning och studiebesök.
När det gäller bokning av Nanopuls kontaktar ni antingen Tomas Jonsson eller Mikael Berlin.
Kostnad: 6000 kr/region och grupp till MHF Testlab eller Nanopuls.
Gruppens storlek bör inte vara större än 12 personer till Testlab i Tibro, och hos Nanopuls är antal besökare
max 8 personer åt gången.
Kostnad per person:
Lunch 85 kr
Fika 20 kr
Middag 120 kr
Totalt 225 kr per person.
Resekostnaderna står regionerna själva för.
Utvärdering och feedback
Slutrapport från region redovisas separat.
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V6 – Aktivitet med promilleglasögonen
Region/lokalavdelning

Ansvarig

Projektbeskrivning
Berusning utan bakfylla?!
Med de promilleglasögon som MHF har, kan ni låta personal, mässbesökare och medlemmar få känna hur
berusade människor hanterar, eller inte hanterar, olika situationer i vardagen.
Genom att försöka gå en rätt enkel bana, träffa en hink med bollar eller låsa upp ett hänglås skapas förståelse
för att framförandet av ett fordon inte är acceptabelt med alkohol, narkotika eller trafikfarlig medicin i
kroppen.
Debitering
Vid externa uppdrag med exempelvis Bilprovningen som uppdragsgivare fakturerar MHF:s regioner
Bilprovningen direkt 500 kr i timmen, oavsett hur många funktionärer som arbetar.
I summorna ovan ingår alla kringkostnader, såsom kostnader för slitage av glasögonen, reseersättningar, kost
och logi.
Regionerna beställer och köper in glasögonen på egen hand.
Utvärdering och feedback
Slutrapport från region redovisas separat.
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