
 
 

Drogpolicy för Enköpings Scoutkår 
Vårt mål är en verksamheten fri från allt bruk av tobak, alkohol, energidryck och 
narkotika. Vi ser det som mycket viktig att alla vuxna tar sitt ansvar som föredömen 
för de unga i kåren och uppträder drogfritt inför dessa. 
	  

Tobak	  (rökning	  &	  snusning)	  
	  
Kåren	  uppmanar	  alla	  scouter	  att	  inte	  använda	  tobak	  då	  åldersgränsen	  för	  inköp	  
av	  tobak	  är	  18	  år.	  Vi	  betonar	  även	  tobakens	  negativa	  påverkan	  på	  hälsan.	  
Vuxna	  (ledare,	  vårdnadshavare	  och	  scouter	  över	  18	  år)	  ska	  föregå	  med	  gott	  
exempel	  och	  i	  mesta	  möjliga	  mån	  minimera	  sitt	  eget	  användande.	  

	  
• Rökning	  är	  förbjudet	  i	  och	  omkring	  scoutstugan.	  
• Under	  scoutaktiviteter	  uppmanar	  kåren	  sina	  vuxna	  att,	  om	  de	  måste	  snusa	  
och	  /	  eller	  röka,	  så	  ska	  det	  ske	  så	  diskret	  som	  möjligt.	  På	  läger	  sker	  det	  på	  
anvisad	  plats,	  och	  den	  platsen	  bör	  ligga	  på	  väl	  tilltaget	  avstånd	  från	  lägerbyn	  
/	  lägerplatsen.	  

• Om	  något	  barn	  under	  18	  år	  röker	  eller	  snusar	  under	  scoutaktivitet	  
informeras	  vårdnadshavare	  och	  barnet	  skickas	  hem.	  	  

	  
Alkohol	  

	  
Inga	  alkoholdrycker	  ska	  förekomma	  bland	  kårens	  vuxna	  (ledare,	  
vårdnadshavare	  eller	  scouter	  över	  18	  år)	  eller	  kårens	  barn	  i	  samband	  med	  
scoutverksamhet	  oavsett	  om	  aktiviteten	  arrangeras	  av	  kåren	  själv	  eller	  av	  
andra,	  inom	  Sverige	  eller	  internationellt.	  	  
	  
• Uppträder	  någon	  vuxen	  påverkad	  på	  en	  scoutaktivitet,	  är	  det	  ledares	  eller	  
ledarkollegors	  ansvar	  att	  se	  till	  att	  vederbörande	  lämnar	  mötet.	  Händelsen	  
rapporteras	  till	  styrelsen	  snarast	  möjligt.	  	  

• Om	  ett	  barn	  ertappas	  med	  alkohol	  på	  en	  scoutaktivitet	  är	  det	  ledarens	  
ansvar	  att	  omedelbart	  informera	  vårdnadshavare	  samt	  att	  skicka	  hem	  barnet	  
så	  snart	  som	  möjligt.	  Alkoholen	  beslagtas	  av	  ledare.	  

• Om	  barnet	  i	  fråga,	  i	  samband	  med	  läger,	  bor	  i	  en	  RS-‐	  /	  Utmanarby,	  flyttas	  
barnet	  omgående	  till	  kårens	  by.	  Övrig	  hantering	  som	  ovan.	  

	  



Energidryck	  
	  

Trots	  att	  inget	  lagstadgat	  krav	  finns	  för	  avvisande	  av	  energidrycker,	  är	  kårens	  
hållning	  att	  energidrycker	  hanteras	  på	  samma	  sätt	  som	  alkohol.	  
	  

Narkotika	  	  
	  

Narkotika	  är	  olagligt	  (både	  att	  använda	  och	  att	  inneha)	  och	  faller	  därför	  under	  
svensk	  lag	  för	  både	  vuxna	  och	  barn.	  	  

	  
• Vid	  misstanke	  om	  att	  någon	  är	  innehavare	  eller	  påverkad	  av	  narkotika	  
under	  scoutaktivitet	  är	  det	  ledare	  /	  ledarkollegors	  ansvar	  att	  se	  till	  att	  
vederbörande	  återvänder	  hem	  så	  snart	  som	  möjligt.	  Vårdnadshavare	  
(om	  personen	  ifråga	  är	  under	  18	  år)	  samt	  styrelsen	  informeras	  snarast	  
möjligt.	  Styrelsen	  kontaktar	  polis	  och	  /	  eller	  sociala	  myndigheter.	  

	  

Ansvar	  
Ansvaret	  för	  ungdomars	  hälsa	  och	  utveckling	  är	  gemensam	  för	  
vårdnadshavare	  och	  ledare	  genom	  stöd	  av	  drogpolicyn.	  Ansvaret	  för	  att	  
följa	  kårens	  drogpolicy	  vilar	  på	  styrelse	  och	  ledare.	  

• Inför	  läger	  hänvisas	  till	  policyn	  i	  hälsodeklarationen,	  och	  
vårdnadshavare	  skriver	  under	  på	  att	  de	  tagit	  del	  av	  denna.	  	  

• Drogpolicyn	  aktualiseras	  årligen	  på	  höstens	  upptaktsmöte	  för	  ledare	  
och	  funktionärer.	  	  

• Drogpolicyn	  ska	  exponeras	  i	  kårhandbok	  inkluderat	  kårens	  hemsida.	  	  
	  
	  

Antaget	  av	  Enköpings	  Scoutkår	  den	  19	  november	  2012.	  
	  

Justerat	  den	  28	  februari	  2013	  
	   	  

	  

  


