DROG- & TOBAKSPOLICY
För Vindelns fritidsgård och övrig kommunal
ungdomsverksamhet

Fastställd av utbildnings- och fritidsnämnden 2008-12-12, § 86.
Reviderad av Ungdomsverksamheten 2014-11-11

Ungdomsverksamheten
Denna policy omfattar all kommunal ungdomsverksamhet samt övrig verksamhet där
Ungdomsverksamheten är huvudman. Även verksamhet där annan huvudman finns omfattas av
policyn då Ungdomsverksamheten är delaktig, såvida ingen annan aktuell policy för gällande
verksamhet existerar.
En av verksamhetens primära målsättningar är att kunna erbjuda en drogfri miljö och skapa en
plats där ungdomar kan träffas och ha trevligt tillsammans.
Vi accepterar inte användning av alkohol eller någon form av andra droger innanför/utanför eller
i anslutning till fritidsgården eller i verksamheten i övrigt.
Vid riskzonskvällar/helger ska drogfria alternativ i form av arrangemang eller resor anordnas.
Allmänheten och gårdsbesökare ska informeras genom anslag och annonsering vid
riskzonskvällar/helger då fritidsgården inte har möjlighet att ha öppet.
Fritidsgårdens besökare informeras på plats av fritidsledarna, om aktuell drogpolicy i samband
med gårdsrådsmöten när fritidsgården öppnar för höst- och vårterminerna.

Narkotika och alkohol
Vi följer narkotikalagen och Vindelns kommuns drogpolicy när det gäller narkotika/alkohol på
Vindelns fritidsgård och i övrig ungdomsverksamhet. Det är förbjudet att förvara, förtära
alkoholhaltiga drycker/annan form av droger eller uppträda alkohol/drogpåverkad inom
verksamhetens område.

Personalens arbetsgång:
1. Om en fritidsgårdsbesökare uppträder alkohol/drogpåverkad kontaktas vårdnadshavare
direkt. Fritidsgårdsbesökaren lämnas inte utan tillsyn tills vårdnadshavare övertar ansvaret
för gårdsbesökaren.
2. Datum för händelse noteras och signeras av fritidsledare. Anmälan till socialtjänsten görs.
3. Fortsatt beteende leder till 1 veckas avstängning med omedelbar verkan. Ny kontakt med
vårdnadshavare sker och en ny anmälan till socialtjänsten görs.
4. Direkt återupprepning efter avstängning leder till fortsatt avstängning under en månad.
Fortsatt kontakt med vårdnadshavaren. Ny anmälan till socialtjänsten. Vid 3
avstängningar förlorar den avstängde sitt gårdskort.
Påverkad äldre person hänvisas direkt från området. Vid motvilja eller hotfullt beteende tillkallas
polis. Langning polisanmäls omgående.

Lita på din känsla
Som vårdnadshavare har man det yttersta ansvaret för sitt barn. Givetvis kan det vara svårt att
skilja en vanlig kanske dramatisk tonårsutveckling från tidiga tecken på alkohol- och

narkotikaanvändning. Lita på din känsla och tänk på att det är lika viktigt att ta vuxet ansvar när
det gäller andras barn.
Köp inte ut eller bjud på alkohol hemma bara för att du ska veta vad ditt barn dricker.
Undvik omedveten langning.

Tobak
Vi följer tobakslagen och Vindelns kommuns bestämmelser när det gäller rökning och snusning
på Vindelns fritidsgård och i övrig ungdomsverksamhet. Tobak och övriga produkter som
innehåller nikotin får ej säljas till omyndiga personer. Påträffas omyndig person med tobak eller
övriga produkter innehållande nikotin i verksamheten påbörjas utredning.
Rökning, oavsett om det är e-cigaretter, vattenpipa eller övriga produkter som avger ånga eller
rök är förbjudet i Fritidsgårdens lokaler eller i anslutning till dessa. Detsamma gäller för resor,
evenemang eller övriga arrangemang som Ungdomsverksamheten ombesörjer. I händelse av
upptäckt informeras vårdnadshavare och utredning påbörjas. Ingen ska behöva utsättas för passiv
rökning.

Personalens arbetsgång:
1. Upptäcker personalen att gårdens besökare röker i anslutning till lokalerna får personen
en varning och informeras om vilka regler som gäller samt att vårdnadshavaren
informeras.
2. Datum för händelse noteras och signeras av fritidsledare.
3. Fortsatt beteende leder till 1 veckas avstängning med omedelbar verkan. Ny kontakt med
vårdnadshavare sker och en anmälan till socialtjänsten görs.
4. Direkt återupprepning efter avstängning kontaktas vårdnadshavaren på nytt och berörd
person stängs ute från gården under en månad och en ny anmälan till socialtjänsten sker.
Vid 3 avstängningar förlorar den avstängde sitt gårdskort.
Personalen har ett nära samarbete med skola, socialtjänst och närpolis i Vindeln.

Vill du veta mer? Kontakta:
Nicholas Nordlander
Fritidsledare Vindelns Fritidsgård
Telefon: 0933-141 43
Mobil: 070-537 06 66
E-post: nicholas.nordlander@vindeln.se
Daniel Ekberg
Ungdomskonsulent Vindelns kommun
Telefon: 0933-142 11
Mobil: 0703-703 408
E-post: daniel.ekberg@vindeln.se

