
H A N D L I N G S P L A N
F Ö R  A L K O H O L  &  D R O G E R

FÖRSAMLING
Bidraget kommer från Wenny Sallbring, Malmö Pingstkyrka.

TEMA
Ungdomsverksamhet

SAMMANFATTNING OCH SYFTE
Den här handlingsplanen handlar om policy kring alkohol och droger och syftet är att 
skapa en trygg miljö för ledare och ungdomar.



H A N D L I N G S P L A N 
F Ö R  A L K O H O L ,  N I K O T I N  O C H  D R O G E R 

Ungdomsverksamheten ska vara en alkohol-, nikotin- och drogfri plats dit alla är 
välkomna. För att skapa denna trygga miljö för ungdomar, vill vi arbeta på följande sätt: 

OMRÅDE SOM OMFATTAS 
Vi strävar efter att garantera en helt alkohol-, nikotin- och drogfri miljö inom våra 
lokaler inomhus och strävar efter att värna om att det är alkohol-, nikotin- och drogfritt 
i den absoluta närmiljön runt entrén till våra lokaler. 

SAMTAL MED FÖRÄLDRAR 
Vi strävar efter en öppen dialog med föräldrar, som har ungdomar i vår verksamhet, så 
att de vet vad vi står för och hur vi arbetar med att skapa en trygg, alkohol-, nikotin- 
och drogfri miljö för ungdomarna. Dialogen är också tänkt att hjälpa oss att tillsammans 
hjälpa ungdomarna att inte fastna i konsumtion av alkohol, nikotin och droger. 

I de fall då vi misstänker att en ungdom tar med sig alkohol, nikotin eller droger till 
ungdomsverksamheten, kontaktar vi förälder för att tillsammans finna ett sätt att möta 
upp detta på. 

VUXEN-/LEDARNÄRVARO 
Vuxen- och ledarnärvaron är viktig under våra ungdomsarrangemang för att skapa 
trygghet. Ungdomsledare och föräldrar som är på plats uppmanas därför att hjälpas åt 
att hålla uppsikt över det som händer inom vårt område. 

UPPTÄCKT 
Upptäcker vi medhavd alkohol eller nikotin hos minderårig, uppmanar vi  
vederbörande att lämna ifrån sig detta frivilligt och vi kommer att kontakta målsman 
omgående kring detta. 

Upptäcker vi medhavda droger, uppmanar vi vederbörande att lämna ifrån sig detta 
frivilligt och målsman kommer att kontaktas oavsett ålder på vederbörande. 

PÅVERKAD PERSON 
Om en person är uppenbart påverkad av alkohol eller droger, eller på något sätt beter 
sig olämpligt eller störig, ber vi vederbörande att lämna området. Detta behöver dock 
avgöras från fall till fall och beroende på hur väl vi känner personen sedan innan. 

POLIS 
Om det går så långt som olagliga substanser (droger) och/eller kriminell  verksamhet 
och/eller störig/omedgörlig/våldsam person, ringer vi polisen för att be om ytterligare 
hjälp i att hantera situationen. 

 


