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MÅL 
 
Barn- och ungdomsåren (upp till 18 år) skall vara fria från droger. Kultur och 
teknikverksamheterna och föreningslivet i Timrå kommun skall verka för att förebygga 
missbruk bland deltagarna och besökarna. Kultur och tekniknämndens policy skall vara känd 
av deltagare, besökare, föreningsledare och styrelser samt av anställda inom kultur och 
tekniknämnden. 
 
DEFINITION AV DROGER 
 
Droger är substanser som är sinnesförändrande och/eller beroendeframkallande. Enligt denna 
definition ingår följande: 
 

• Tobak 
• Alkohol 
• Narkotika 
• Lättflyktiga lösningsmedel och gas (sniffning) 
• Dopningspreparat (Anabola steroider) 
• Vissa typer av läkemedel 

 
DEFINITION AV MISSBRUK 
 
Om man blir så beroende av att använda en drog, att man fortsätter användningen, trots att 
detta har negativa följder både kroppsligt, mentalt och socialt.  
 
ANSVAR 
 
Det är ansvariga på kultur och teknikverksamheterna samt ansvariga föreningsledare som har 
ansvaret för att åtgärderna i drogpolicyn åtföljs i respektive förening samt verksamhet. Det 
drogförebyggande arbetet inom föreningslivet och Kultur och tekniknämndens verksamheter 
bedrivs i enlighet med det som framgår av drogpolicyn. 
 
ÅTGÄRDER 
 
Varje förening och verksamhet inom Kultur och tekniknämndens ansvarsområde utarbetar 
konkreta rutiner för hur man agerar både vid missanke om, och vid upptäckt, missbruk eller 
bruk hos barn och ungdomar. 
 
Då det upptäcks eller finns misstanke om konsumtion av alkohol i samband med barn och 
ungdomsrelaterad verksamhet inom kultur och tekniknämndens upplåtna lokaler, samt vid 
resor, lägerverksamhet, utbildning m.m. skall detta anmälas till ansvariga.  
 
Personal vid verksamheter inom Kultur och tekniknämndens ansvarsområde skall i samband 
med barn- och ungdomsverksamhet under arbetstid omedelbart reagera vid misstänkt 
förekomst av droger. Misstänkt användning av alla former av droger skall anmälas till 
verksamhetsansvarig och föräldrar med ungdomar upp till 18 år skall alltid kontaktas.  
 
Då det upptäcks eller finns misstanke om försäljning av alkohol eller försäljning/innehav av 
narkotika eller dopningspreparat på verksamheter inom Kultur och tekniknämndens 
ansvarsområde samt inom föreningslivet skall detta anmälas till polisen. 
 
Personal inom Kultur och tekniknämndens verksamheter och inom föreningslivet är skyldiga 
att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan 
innebära att socialnämnden behöver ingripa till en underårigs skydd. Med underårig avses 
ungdomar upp till 20 år enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 



 
MÅLSÄTTNING 
 

• Att genom en attitydförändring höja debutåldern för alkohol och tobak, på längre sikt 
få den att höjas till lagstadgade 18 år, samt att förhindra användandet av narkotika och 
dopningspreparat 

• Att alla ledare och styrelser inom föreningslivet samt anställda inom Kultur och 
tekniknämndens verksamheter är medvetna om och arbetar för att minska 
användningen av skadliga droger och droguppmuntrande attityder 

 
KULTUR OCH TEKNIKNÄMNDENS DROGFÖREBYGGANDE ARBETE 
 
Det drogförebyggande arbetet inom Kultur och tekniknämndens ansvarsområde och inom 
föreningslivet skall, vila på demokratisk grund, där alla människor har ett lika värde. 
Trygghet, respekt, tillit, inflytande och ansvar skall genomsyra det drogförebyggande arbetet i 
Kultur och tekniknämndens ansvarsområden. 
 
I lokaler upplåtna av Kultur och tekniknämnden råder förbud att konsumera, sälja eller ge bort 
alkohol och tobak. Undantag från förbud gäller vid långtidsuthyrning där hyresgäst kan 
ansöka om serveringstillstånd hos alkoholhandläggare i kommunen. Dispens kan även sökas 
vid enstaka uthyrningstillfällen. 
 
Föreningslivets styrelser, ledare och föräldrar till idrottande barn och ungdomar skall få en 
möjlighet att få undervisning samt diskutera frågor som rör tobak, alkohol, dopning och 
narkotika, genom ett samarbete med Idrottens studieförbund, SISU.  
 
För att bibehålla sin rätt till bidrag skall föreningar som bedriver barn och 
ungdomsverksamhet lämna in en av ordförande i föreningen undertecknad handlingsplan för 
det drogförebyggande arbetet, drogpolicy samt bifoga en beskrivning över hur arbetet läggs 
upp. Föreningar som ej inlämnar en av föreningen beslutad drogpolicy mister rätten till 
bidrag.  
 
I denna drogpolicy/handlingsplan skall framgå följande: 

• Föreningens grundsyn vad gäller drogfria miljöer, ledarna som förebilder, vilka inom 
föreningen som omfattas av drogpolicyn samt hur föreningen verkar och tar ansvar för 
att barn och ungdomar vistas i en alkohol och drogfri miljö. 

• Vad detta innebär, t.ex. vid representation och fester, vid resor, läger och utbildningar, 
regler om tobak och rökning resp. folköl, vin, sprit och starköl 

• Hur detta ska förankras inom föreningen? Policyn förankras och revideras i 
årsmötesprotokoll, t.ex. genom en stående punkt på dagordningen. Hur policy ska 
exponeras på föreningens hemsida eller annat informationsmaterial. Hur policy ska 
kommuniceras i samband med upptakts- och föräldramöten och årsmöten.  

 
• Hur föreningen hanterar misstankar om alkohol/narkotikaproblem 

 
• Hur föreningen hanterar en situation när en föreningsmedlem uppträder berusad eller 

bakfull i samband med verksamheten 
 

• Hur föreningen hanterar upptäckten av bruk av dopning/narkotika 
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