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INLEDNING 
Syftet ”Policy och handlingsplan mot ANDT” är att arbeta för en drogfri uppväxt, förhindra miss-
bruk, främja hälsa, förhindra tillbud och olyckor samt att motverka konflikter och utslagning 
bland ungdomar på grund av drogmissbruk. Målsättningen är att förebygga, uppmärksamma 
och tidigt ingripa mot bruk av droger. 
 
Robertsfors kommun vill med ”Policy och handlingsplan mot ANDT” betona sitt stöd till föräldrar 
och andra vuxna i vår gemensamma strävan att ge våra barn och unga en trygg uppväxt och en 
god fysisk och psykisk hälsa, samt att motverka våld och droganvändande.  Personal som arbetar 
med barn och unga i Robertsfors kommun ska bidra till att målen för arbetet mot ANDT uppfylls. 
Denna handlingsplan är ett verktyg och stöd till personal och andra vuxna att vara tydliga mot 
barn och ungdomar när det gäller regler kring tobak, alkohol och droger. 
Barn och ungdomar som växer upp i Robertsfors kommun ska genom förebyggande arbete, 
fostran och information utveckla en god fysisk, psykisk och social hälsa, självkänsla, trygghet och 
värderingar som gör att de aldrig brukar våld, testar eller använder droger. 
 
 

HANDLINGSPLANENS INNEHÅLL OCH DISPOSITION 
Dokumentet omfattar förutom övergripande policy även handlingsplan och rutiner för skola och 
fritidsgårdar.  Alla som arbetar inom skola och fritidsgård i Robertsfors kommun ska sträva efter 
att våra barn och ungdomar har en positiv livsstil och god självkänsla. 
 
 

VÄGLEDANDE PRINCIPER 
 Alla barn och ungdomar ska ha rätt till en uppväxtmiljö som är fri från negativa konsekvenser 

av drogmissbruk.  
 

 Alla människor ska ha rätt till ett liv, som är skyddat från drogrelaterade olyckor och problem.  
 

 Robertsfors kommun ska genom aktiva insatser och samverkan begränsa konsumtionen och 
motverka missbruk av droger.  

 

 Robertsfors kommun ska stödja drogfria miljöer samt drogfria aktiviteter för barn och ung-
dom. I detta arbete ska kommunen samverka med föreningslivet och andra aktörer i närsam-
hället.  

 

 Drogförebyggande insatser ska riktas till hela Robertsfors kommuns befolkning utifrån ett 
folkhälsoperspektiv. 

 

 
MÅL 
Målen för Robertsfors kommuns drogförebyggande arbete är att 
 

 Robertsfors ska vara en narkotikafri kommun  
 

 minska totalkonsumtionen av alkohol  
 

 höja debutåldern för tobak och alkohol  
 

 öka föräldrarnas medvetenhet om vikten av deras egna värderingar, attityder och hand-
lingar gällande alkohol i relation till sina barn  
 

 ingen ska sniffa 
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STATISTIK OM SKOLELEVERS DROGVANOR 2017 
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), har till uppgift att sprida informat-
ion om alkohol och andra droger och genomför undersökning om skolelevers drogvanor. I 2017 
års undersökning visas att på riksnivå har: 
 

 19 % av eleverna i årskurs 9 och 54 % i gymnasiets år 2 rapporterat att de druckit alko-
hol vid något tillfälle de senaste 30 dagarna  

 

 omkring 6 procent av niondeklassarna använt tobak dagligen eller nästan dagligen, vil-
ket motsvarades av 14 procent bland eleverna i gymnasiets år 2 
 

 ca 6 % i årskurs 9 och ca 16 % i årskurs 2 på gymnasiet använt cannabis under de senaste 
12 månaderna. Det skiljer något mellan könen - fler pojkar än flickor rapporterar 
erfarenhet av cannabisrökning både bland unga och vuxna.  

 
 
 

ANDT-ENKÄT I ROBERTSFORS KOMMUN 
Enkäten genomfördes i december 2017 i samtliga av Västerbottens läns kommuner. I Roberts-
fors kommun har elever på Tundalsskolan årskurs 7-9 varit målgrupp för enkäten. Den dag och 
tid enkäten genomfördes fanns 157 elever på skolan (78 pojkar/79 flickor), svarsfrekvensen var 
100%. Totalt sett fanns det 187 elever i årskurs 7-9 i december 2017, vilket innebär att 30 elever 
inte fått möjlighet att besvara enkäten (16%). 
 
Nedan redovisas ett urval av frågeställningarna från enkäten. I samtliga diagram nedan anges 
andelen pojkar respektive flickor – d v s hur många procent av de 78 pojkarna och 79 flickorna 
som anger ett svarsalternativ. 
 
 
Röker du? Snusar du? 

          
 

 
När det gäller rökning kan vi se att det är fler flickor än pojkar som röker – tio flickor och fyra 
pojkar röker någon gång, fem flickor och två pojkar uppger att det röker dagligen. Omvänt 
förhållande råder avseende snusning – d v s fler pojkar snusar. Totalt är det sex pojkar och en 
flicka som uppger att de snusar dagligen. 
 

Av de totalt 157 elever som besvarat enkäten anger sjutton stycken (10,8%) att de druckit alko-
hol den senaste månaden (4 pojkar /5,1% och 13 flickor/16,5%). Diagrammen nedan ger en bild 
av hur ofta och vad dessa elever dricker alkohol.  
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Avseende starköl ser vi inte några nämnvärda skillnader mellan kön, dock måste noteras att en 
flicka anger att hon dricker starköl oftare än varje helg. Avseende alkoläsk/starkcider så är detta 
vanligare bland flickor och 14 flickor uppger att de dricker detta ibland. 
 
Dricker du starköl? Dricker du alkoläsk/starkcider? 

          
 

 
Ingen av pojkarna anger att de dricker vin medan 8 flickor anger att de dricker vin ibland och en 
varje helg. Fyra pojkar och tolv flickor uppger att de dricker sprit ibland och en pojke att han 
dricker sprit oftare än varje helg. 
 

  

Dricker du vin? Dricker du sprit? 

          
 
Har du haft lust att prova narkotika? Har du någon gång använt narkotika? 

          
 

 
Totalt sett har sex pojkar och sex flickor haft lust att prova narkotika och en pojke och en flicka 
uppger att de någon gång använt narkotika. 
 

93,6 

5,1 1,3 

93,7 

5,1 1,3 
0

20

40

60

80

100

Nej Ibland Varje helg Oftare

Kille Tjej

93,6 

5,1 1,3 

82,3 

17,7 

0

20

40

60

80

100

Nej Ibland Varje helg Oftare

Kille Tjej

88,6 

10,1 
1,3 

0

20

40

60

80

100

Nej Ibland Varje helg Oftare

Kille Tjej

93,6 

5,1 1,3 

84,8 

15,2 

0 
0

20

40

60

80

100

Nej Ibland Varje helg Oftare

Kille Tjej

92,3 

7,7 

92,4 

7,6 

0

20

40

60

80

100

Nej Ja

Kille Tjej

98,7 

1,3 

98,7 

1,3 
0

20

40

60

80

100

Nej Ja

Kille Tjej



 

 
2018-04-12 

Känner du till någon i din ålder som  Känner du till någon som kan erbjuda dig 
använt/använder narkotika? narkotika? 

          
 

 
Av flickorna är det 34 stycken som känner till någon i den egna åldern som använt/använder 
narkotika och 23 stycken av pojkarna. 14 pojkar och 21 flickor uppger att de känner till någon 
som kan erbjuda dem narkotika. 
 
 

SAMVERKAN MELLAN ROBERTSFORS KOMMUN, POLIS OCH HÄLSOCENTRAL 
I Robertsfors kommun finns ett samverkansavtal mellan socialtjänst, skola, polis och hälsocen-
tral. För genomförandet finns en styrgrupp bestående av socialchef, barn- och utbildningschef, 
lokal polis, chef för hälsocentralen. Det finns två arbetsgrupper en med inriktning mot ungdo-
mar och en mot vuxna.  
 
I arbetsgrupp ”Unga” ingår representanter från socialtjänst, skola, polis, fritidsgårdarna och 
hälsocentral. Gruppen ska årligen kartlägga, planera, genomföra och följa upp aktiviteter i syfte 
att ge våra barn och ungdomar en uppväxt utan kriminalitet och droger. Arbetet ska utgå från 
de prioriteringar som styrgruppen lägger fram och avrapportering av aktiviteter görs årligen till 
styrgruppen. 

 
TECKEN/SYMTOM SOM KAN TYDA PÅ MISSBRUK 
 Skolk och försämrat skolarbete 

 Förändrat umgänge och förändrade intressen 

 Förändrad dygnsrytm 

 Ökat klotter 

 Stölder och kriminalitet 

 Nedstämdhet och depressioner 

 Lögner och manipulationer 

 Fynd av drogföremål som t ex konstiga pipor, frimärkspåsar med pulver i, hasch, skedar, 
svartbränd folie, frimärksliknande pappersbitar med bilder på kan vara LSD etc. 

 Klädsel och smycken som antyder haschkultur 

 Positiv attityd till droger 

 Kroppsliga kännetecken på hasch är rödögdhet, flammig ansiktshy, trötthet, likgiltighet, 
dåligt närminne. Vid långvarigt bruk fler kännetecken. 
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VAD ÄR EN DROG? 
Med droger avses i denna handlingsplan tobak, alkohol och narkotika samt dopingpreparat 
(ANDT), men även läkemedel som används utan medicinskt betingat bruk, inandning av gaser 
från kemiska preparat i berusningssyfte samt övriga medel som intas i berusningssyfte. 
 

LAGSTIFTNING 
Enligt artikel 33 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ska Sverige vidta 
alla lämpliga åtgärder - innefattande lagstiftning, administrativa och sociala åtgärder i 
upplysningssyfte – för att skydda barn från olaglig användning av narkotika. 
 
Av tobakslagen (1993:581) 2§ framgår att det är förbjudet att röka i grundskolors och 
gymnasieskolors lokaler och på skolgårdar. 
 
Av narkotika strafflagen (1968:64) 1§ framgår vad som menas med narkotikabrott. Exempelvis 
omfattas försäljning, innehav och bruk av narkotika. 
 
Enligt socialtjänstlagen (2001:453) 14 kap 1§ är rektorer, lärare, skolsköterskor och annan 
skolpersonal skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i skolverksamheten får känne-
dom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. 
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GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM 
I Robertsfors kommuns skolor och fritidshem råder nolltolerans när det gäller bruk, innehav och 
spridning av droger. Målet är en drogfri skola. Fortsättningsvis används samlingsbegreppet skola 
för grundskola och fritidshem. 

 
 

FRÄMJANDE ARBETE 
Ett främjande arbete ska alltid finnas för att skapa goda relationer med elever, föräldrar och 
samarbetspartners. Det ska ge förutsättningar för god dialog och ökad självkänsla. Ett bra bemö-
tande bidrar till trygghet och gemenskap, ger goda förutsättningar för den enskilde att säga nej 
och avstå från droger. Hög närvaro, goda kamratrelationer samt möjlighet till stöd och samtal är 
viktiga skyddsfaktorer. 
 
All personal, vårdnadshavare och alla elever ska vara väl förtrogna med skolans handlingsplan. 

 I början av varje läsår informerar mentor sina elever om handlingsplanen. 

 Rektor informerar på föräldramöte i början av varje läsår om  

 Rektor ansvarar för att drogpolicy och handlingsplan tas upp och diskuteras i elevrådet 
varje läsår 
 
 

FÖREBYGGANDE ARBETE 
 Skolan arbetar tematiskt och ämnesövergripande med tobak, alkohol och droger för att 

kontinuerligt tydliggöra vilka vinster som finns med ett drogfritt liv (Lgr 11).   
 

 Tobaksfri duo har verksamhet med kontraktsskrivning för tobaksfrihet i årskurs 6-9. 
 

 Skola och fritidsgårdar samverkar i frågor som gäller ANDT 
 

 Elevhälsan tar upp ANDT frågor i samband med hälsosamtal med eleverna.  
 

 Mentor tar upp ANDT under utvecklingssamtalen med eleverna  
 

 Handlingsplan för skolfrånvaro finns och används på skolorna  
 

 Elever som använder tobak regelbundet erbjudas hjälp att sluta genom skolans elev-
hälsa och tillfälle för uppföljning bokas  
 

 Skolans lokaler kan upplåtas som övningsplats för polisens narkotikahundar. Syftet är att 
polisen ska kunna träna sina hundar i sökning efter narkotika samtidigt som skolan får 
kontroller av om det förekommer narkotika i lokalerna. 
 

 Samverkan med Tillväxt/fritidsgårdar för genomförande av ANDT-enkäter. 
 

 Genomförande av trivselenkät årligen. 
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RUTIN VID MISSTANKE OM TOBAKSANVÄNDNING  
1. Om en elev använder tobak/e-cigarett på skolans område eller under skoltid ska den perso-

nal som ser eleven röka eller snusa ge en tillsägelse att sluta och informera mentor. 
 

2. Mentor meddelar vårdnadshavare, i årskurs F-6 gör detta alltid genom personlig kontakt i 
möte eller per telefon. I årskurs 7-9 kan meddelande även skickas via SchoolSoft. 

 

3. Rektor och lärare har rätt att beslagta cigaretter som kan hämtas ut av vårdnadshavare. 
 

4. Vid upprepat beteende kontaktas vårdnadshavare, om det framkommer att rök-
ning/snusande är sanktionerat av vårdnadshavare görs en skriftlig orosanmälan till 
socialtjänsten. 

 

5. Om behov finns kallar rektor till elevkonferens. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUTIN VID MISSTANKE OM ALKOLINNEHAV/ALKOLANVÄNDNING 
Om personal får signaler om eller misstänker att elev varit alkoholpåverkad informeras ansvarig 
mentor som i sin tur tar upp ärendet med rektor och elevhälsopersonal (om det inte anses 
obehövligt). Vidare åtgärder beslutas i samråd mellan rektor, handledare och elevhälsopersonal. 
Händelsen anmäls enligt Socialtjänstlagen 14 kap 1§ och vårdnadshavare kontaktas.  
 
Den personal som misstänker eller upptäcker att en elev är påverkad av eller dricker alkohol 
under skoltid eller i anslutning till skolan:  
 

1. Talar med eleven och kontaktar rektor eller elevhälsopersonal (skolsköterska/kurator). 
 

2. Tar hand om eleven och tar eleven åt sidan – om möjligt avskilt. Personal stannar hos eleven 
hela tiden. 

 

3. Vårdnadshavare kontaktas omgående och uppmanas att hämta sitt barn på skolan. 
 

4. Vårdnadshavare uppmanas att kontakta sjukvården vid behov. 
 

5. En skriftlig orosanmälan till socialtjänsten görs av rektor, elevhälsopersonal eller berörd 
personal. 

 

6. Rektor rådgör med polis om polisanmälan ska göras. 
 

 
 

  

GRUPPTRYCKET - EN INGÅNG TILL TOBAK  

 
 

Grupptrycket är ofta den vanligaste vägen till att börja med tobak. Därför är 
det viktigt att uppmärksamma de elever som står bredvid dem som röker 
under skoltid. Om skolan får kännedom om en elev upprepat söker sig till de 
elever som röker så bör skolan uppmärksamma detta vid utvecklingssamtal 
eller andra naturliga kontakter med vårdnadshavare. Syftet är att eleven inte 
börjar med tobak och att undvika passiv rökning under skoltiden. 
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RUTIN VID MISSTANKE OM NARKOTIKAINNEHAV/NARKOTIKAANVÄNDNING 
Misstanke om narkotikamissbruk kan baseras på att en personal får information av en annan 
elev eller står rätt till med en elev men att man inte har konkreta bevis.  
 
 

Den personal som misstänker eller får kännedom om att elev/ungdom är påverkad av eller 
innehar narkotika eller dopingpreparat under skoltid eller i anslutning till skolan: 
, 

1. Talar med eleven och kontaktar omgående rektor/skolledning som ska göra en polisanmälan 
vid misstanke om narkotika brott. Polisen konsulteras kring fortsatt hantering. 
 

2. Tar hand om eleven och tar eleven åt sidan – om möjligt avskilt. Personal stannar hos eleven 
hela tiden. 

 

3. Vårdnadshavare kontaktas omgående och uppmanas att hämta sitt barn på skolan. 
Vårdnadshavare uppmanas kontakta sjukvård vid behov. 

 

4. En skriftlig orosanmälan till socialtjänsten enligt Socialtjänstlagen 14 kap 1§ görs av rektor, 
elevhälsopersonal eller berörd personal. 

 

5. Rektor kallar elev och vårdnadshavare till elevhälsokonferens. Vid mötet deltar personal 
från elevhälsoteamet samt eventuellt en representant från socialtjänsten. Det är starten för 
det elevhälsoinriktade arbetet med fokus på lämpligt stöd. 

 
 
Den personal som känner oro eller misstanke om att en elev/ungdom använder narkotika 
eller dopingpreparat  
 

1. Talar med eleven 
 

2. Informerar rektor och/eller elevhälsopersonal (skolsköterska, kurator) 
 

3. En skriftlig orosanmälan till socialtjänsten enligt Socialtjänstlagen 14 kap 1§ görs av rektor, 
elevhälsopersonal eller berörd personal. 

 

4. Vårdnadshavare kontaktas för information om oro/misstanke. 
 

 

 
 

 

 
 
 

  

VID MISSTANKE OM INNEHAV  

 
 

Elevskåp är skolans egendom och elever har tillgång till dessa under förutsättning att 
de följer de regler för användande av skåpen som skolan beslutat om. Skolan har en 
allmän befogenhet att kontrollera att skåpen används på det sätt som är avsikten.  
 
Skolledningen kan alltså öppna och visitera skåpen utan att det anses vara en 
husrannsakan. Eleven måste få information om de villkor som gäller för att de ska få 
använda skåpen. Om skolledningen öppnar ett skåp ska det ske i elevens närvaro.  
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DROGTEST 
Vid misstanke om påverkan av droger kontaktas polisen för vidare handläggning och eventuell 
drogtestning. Skolans personal ansvarar för att vårdnadshavare snarast möjligt informeras om 
att polisen kontaktats. 
 
Det går inte att tvinga någon till provtagning. Endast polisen har sådana befogenheter och då 
endast i mycket speciella fall. Eleven informeras om vad en vägran till provtagning innebär - att 
misstanken kvarstår och att andra åtgärder kommer att vidtas.  
 
Orosanmälan enligt Socialtjänstlagen 14 kap 1§ görs alltid då misstanke uppstår om att elev 
innehar, säljer eller använder droger. Vårdnadshavare och elev informeras om att orosanmälan 
görs. 
 
Positivt utfall av drogtest 
Resultatet visar att eleven har förekomst av en eller flera droger i kroppen. Samtal hålls med 
eleven och dennes vårdnadshavare som även informeras om fortsatta åtgärder från skolans sida 
som t ex elevhälsomöte.  
 
Rektor eller elevhälsopersonal informerar om möjligheten till samverkan mellan skola och 
socialtjänst och att det för detta krävs ett medgivande från vårdnadshavarna. 
 
Negativt utfall av drogtest 
Eleven har lämnat det prov som överenskommits och resultatet påvisar ingen förekomst av dro-
ger. Beroende på den problembild som eleven uppvisat övervägs behovet av andra åtgärder 
inom ramen för ett åtgärdsprogram. Eleven ges extra uppmärksamhet och erbjuds uppföljande 
samtal (med eller utan vårdnadshavare).  

Uppföljning  
Rektor tar ansvar för att samordna insatser och uppföljning runt eleven. Om eleven inte följer 
givna instruktioner/vägrar samarbeta och upprepar sitt missbruk ska en dialog föras i samråd 
med vårdnadshavare, rektor/elevhälsopersonal, socialtjänst samt eventuellt polis.  
 
Överträdelser i enlighet med policyn kan leda till att en elev stängs av i enlighet med 5 kap. 14§ 
Skollagen. 

 
RUTIN VID UPPHITTANDE AV DROGFÖREMÅL 
Drogföremål kan vara pipor, bongar (en hemmagjord vattenpipa t ex tillverkad av petflaska), 
svartbränd folie, skedar etc. Den som hittar något som misstänks vara ett drogföremål i skolan 
eller på skolgården eller i anslutning till denna 
 

1. Omhändertar föremålet och lämnar till rektor eller skoladministratör 
 

2. Föremålet fotas, foto skickas till polisen för information. Polis avgör om föremålet kastas 
eller hämtas av polis. 
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FRITIDSGÅRDSVERKSAMHET 
Robertsfors kommuns fritidsgårdar ska verka för att skapa en trygg och stimulerande miljö för 
ungdomar. Verksamheten bedrivs ur ett perspektiv som främjar såväl den enskilde som grup-
pens utveckling och där finns förutsättningar att utveckla goda kontakter med vuxna och ungdo-
mar. Fritidsgårdsverksamheten grundas på trygghets-, relationsskapande- och jämställdhets-
arbete.  Fritidsgården ska verka för att skapa drogfria miljöer.  Fokus ligger på att främja och 
stötta ungdomar i att göra goda val i livet. Frågor om tobak, alkohol och narkotika är en del i 
detta arbete. I Robertsfors kommun finns tre fritidsgårdar UG Arnold i Ånäset, UG i Robertsfors 
och UG i Bygdeå. 
 
 

UNGDOMARS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE 
Robertsfors kommuns fritidsgårdar arbetar aktivt med att ungdomar ska vara delaktiga och ha 
inflytande över verksamheten. Verksamheterna ska ge plats för återhämtning och gemenskap 
under trevliga former samt erbjuda olika former av händelser och aktiviteter som ungdomar vill 
syssla med. Verksamheten skall stimulera, motivera och uppmuntra ungdomar att tänka och 
tycka bra om sig själva och att tro på sin egen förmåga.  Alla ungdomar bör ha tillgång till en 
riskfri, utvecklande och meningsfull fritid. Vi jobbar med att skapa goda och trygga mötesplatser 
där duktiga fritidsledare hör, ser och bekräftar ungdomarna. Verksamheterna jobbar med infly-
tande, delaktighet, vardagslivsförhöjande insatser genom olika former av händelser och 
arrangemang där ungdomarna och deras intressen är i fokus. 
 
 

GÅRDSKORT 
För fritidsgårdsverksamheten i 
Robertsfors kommun finns över-
gripande och gemensamma ord-
ningsregler som syftar till att alla 
ska kunna trivas och känna sig 
välkommen.  
 
Fritidsgårdsverksamheten riktar 
sig till ungdomar mellan 13-18 år. 
Som ny besökare har man rätt att 
vid ett tillfälle besöka fritidsgår-
den därefter skall gårdskort kö-
pas.  
 
Gårdskortet kostar 50 kronor per 
läsår och vid köp av gårdskort 
uppges personnummer, namn, 
adress, vårdnadshavare och tele-
fonnummer till dessa. Då man 
löser gårdskort ingår man ett 
avtal om att följa fritidsgårdens 
regler. 

  

ATT KÖPA GÅRDSKORT  

 
Jag förbinder mig att följa Fritidsgårdarnas trivselregler. Om jag 
väljer att inte följa trivselreglerna eller samhällets lagar/regler kan 
gårdskortet dras in och vårdnadshavare kontaktas.   
 

Gårdskortet är till för att låna saker, delta i arrangemang samt vara 
med och påverka och utveckla vår fritidsgård tillsammans med 
andra besökare och fritidsledarna 
 
TRIVSELREGLER 
• Vi uppträder på ett trevlig och respekterat sätt gentemotvarandra 
• Vi använder ett vårdat språk 
• Vi hjälps åt så att alla känner sig välkommen oavsett vem man är 
  och vart man kommer ifrån 
• Vi har nolltolerans mot alkohol och droger 
• Vi använder inte tobak inom eller utanför verksamhetens lokaler. 
• Vi tollerar inte att våld eller kränkningar förekommer i någon 
form. 
• Vi vårdar och tar hand om de inventarier som finns på gården. 
• Vi slänger skräp i papperskorgarna och plockar bort efter oss 

 

Om jag väljer att inte följa trivselreglerna eller samhällets lagar/ 
regler kan gårdskortet dras in och vårdnadshavare kontaktas. 
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FÖREBYGGANDE ARBETE 
Vuxna som arbetar på fritidsgården är goda föredömen för elever som besöker fritidsgården. 
Eleven ska känna sig trygg med personal och kan söka stöd om så behövs. Att fungera som en 
coach där vi ställer frågor och utmanar elevens egen ställningstagande. Vi har ett gott språkbruk 
mellan elev och vuxen. Ser vuxna att elev inte mår bra tas kontakt med vårdnadshavare. 
Personalens viktigaste uppgift är att se styrkor hos varje individ samt att kontinuerligt bygga 
hållbara relationer. Arbetssättet går ut på att fånga upp och tillvarata ungdomars egna initiativ, 
stärka det som är positivt och på olika sätt handleda ungdomar i att förverkliga sina egna idéer 
och projekt. 
 
Vuxna arbetar förebyggande bland elever som besöker fritidsgården är en förutsättning för att 
eleven ska känna sig välkommen till verksamheten. Fritidsgården är en positiv mötesplats där 
alla trivs. Det ska synas att vuxna trivs att arbeta bland ungdomar där vi visar respekt, glädje och 
vänskap om varandra. Mål Personalen är trygg i sitt ledarskap och är lyhörd för elevens behov 
och intressen. Personalen ger eleven möjlighet att ta ansvar och känna sig delaktig i beslut som 
tas. Exempel på förebyggande arbete är samverkan med skola, polis, socialtjänst, fältpersonal 
vid riskhelger och drogfria arrangemang. 
 

FRITIDSLEDARNAS FÖRHÅLLNINGSSÄTT/ROLL 
 

Fritidsledarnas roll är framför allt att: 
 

 Se, höra och bekräfta ungdomar, samt vägleda dem i genomförandet av deras intressen och 
livsmål. 
 

 Skapa positiva vuxenrelationer med ungdomar.  
 

 Med en positiv vuxenrelation menar vi en relation där vi förutom att känna till namn, intres-
sen och en del av familjesituationen, även att relationen tål ”påfrestningar”, d v s kritik kan 
tas och ges från båda håll.  

 

 Få ungdomar att formulera sina åsikter, motiveringar och tankar – vad händer just nu och i 
framtiden. 

 

 Arbeta utifrån ett främjandeperspektiv som innebär att fokusera på det positiva och friska 
som finns hos alla ungdomar. 

 
 

RUTIN FÖR TOBAK 
Då personal upptäcker att ungdomar röker/snusar i fritidsgårdens lokaler/område  
 

1. Får ungdomen en tillsägelse att sluta 
 

2. Fritidsgårdspersonalen informerar vårdnadshavare. 
 

3. Om ungdomen inte hörsammar tillsägelsen avvisas ungdomen från fritidsgården. 
 

4. Vid upprepade förseelser mot tobaksförbudet kan avstängning ske under en period på en till 
två veckor. 

 

5. Om ungdomen även efter avstängning upprepar förseelsen dras gårdskortet in för resten av 
terminen. 
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RUTIN VID MISSTANKE OM ALKOHOLANVÄNDNING 
Den personal som misstänker eller upptäcker att en ungdom är påverkad av eller dricker alkohol 
på fritidsgården eller av fritidsgården anordnad aktivitet 
 

1. Tar hand om ungdomen och tar ungdomen åt sidan – om möjligt avskilt. Personal stan-
nar hos eleven hela tiden. 
 

2. Samtalar med ungdomen och gör ett alkoholtest (utandningstest) 
 

3. Om ungdomen vägar göra utandningstest kontaktas vårdnadshavare och ungdomen 
avvisas från fritidsgården. Om ungdomen är tydligt berusad kontaktas vårdnadshavare 
med uppmaning att hämta ungdomen på fritidsgården. 
 

4. Om utandningstest visar positivt utslag kontaktas vårdnadshavare som uppmanas att 
hämta ungdomen på fritidsgården.  

 

5. En skriftlig orosanmälan görs till socialtjänsten enligt Socialtjänstlagen 14 kap 1§ görs av 
berörd personal eller enhetschef för fritidsgårdsverksamheten. 

 

6. Fritidsgårdspersonal och enhetschef för dialog om vidare åtgärder som t ex avstängning 
alternativt indraget gårdskort. 

 
 

 

RUTIN VID MISSTANKE OM NARKOTIKAINNEHAV/NARKOTIKAANVÄNDNING 
Den personal som misstänker eller upptäcker att en ungdom är påverkad av, innehar eller säljer 
droger på fritidsgården eller av fritidsgården anordnad aktivitet 
 

1. Tar hand om ungdomen och tar ungdomen åt sidan – om möjligt avskilt. Personal stan-
nar hos eleven hela tiden. 
 

2. Polisen konsulteras kring fortsatt hantering. 
 

3. Vårdnadshavare kontaktas omgående och informeras om att polis kontaktats. Vårdsha-
vare uppmanas att hämta sitt barn på fritidsgården i det fall polis ej ingriper. Vårdnads-
havare uppmanas kontakta sjukvård vid behov. 

 

4. En skriftlig orosanmälan görs till socialtjänsten enligt Socialtjänstlagen 14 kap 1§ görs av 
berörd personal eller enhetschef för fritidsgårdsverksamheten. 

 

5. Fritidsgårdspersonal och enhetschef för dialog om vidare åtgärder som t ex avstängning 
alternativt indraget gårdskort. 
 
 
 

 
 
 
 
 


