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Drogpolicy 

  

Sankt Olofs scoutkår 

Fastställd av kårstyrelsen 081204 antagen vid varje stämma senast 200316   

Bearbetas årligen på kårstämman, som hålls i mars månad varje år.  

  
Bakgrund 

Kommunstyrelserna i Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla kommuner har avtalat om samverkan kring 

arbetet med visioner och mål i det kommunövergripande policydokumentet: 

”Gemensam policy för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns, Sjöbo och 

Tomelilla kommuner 2005-2009.” De tre kommunerna ska samverka till ett tobaks-, alkoholskade- 

och narkotikafritt samhälle. Barn och ungdomar har rätt till en tobaks-, alkohol- och narkotikafri 

uppväxt. 

  

Simrishamns kommun har upprättat ett handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande 

arbete. Det antogs av kommunfullmäktige 070326. Alla föreningar med ungdomsverksamhet som vill 

ha tillgång till kommunalt stöd ska ha alkohol- och drogpolicy för sin verksamhet senast 081231. 

Denna alkohol- och drogpolicy ska årligen utvärderas. 

  

Fritidsaktivitet och föreningsliv är oerhört betydelsefullt för att främja en positiv utveckling och 

förebygga användning och bruk/missbruk av tobak, alkohol och narkotika. Rådande förhållningssätt 

och normer inom en förening är betydelsefulla för barn och ungdomar. Föreningslivets förebilder är 

viktiga budbärare för en sund och hälsosam livsstil och skapar förutsättningar för det som utgör 

skyddsfaktorer för barn och ungdomar, exempelvis känsla av samhörighet. Genom att arbeta med 

förhållningssätt till alkohol och droger kan föreningar öka skyddet och minska riskerna kring 

ungdomar. Barn och ungdomar har ofta ledarna i en förening som förebild. Därför har föreningarna 

stora möjligheter att påverka barn och ungdomar. Ledarrollen kräver därför ett stort ansvar. 

   

Sankt Olofs scoutkår 

Kårens motto är: En friluftskår i en trygg och drogfri miljö, där nytänkande möter tradition. 

Vår verksamhet bedrivs dels i vår scoutstuga i Sankt Olof och dels ute i naturen på olika platser då vi 

är på hajker, läger och utflykter etc. 100 % av våra ledare har någon form av ledarutbildning, internt 

inom scoutkåren samt externt centralt ordnade ledarutbildningar. Givetvis har vi även ledare som har 

utbildning i ledarskap via gymnasium, högskola och civila yrken. Vi satsar årligen på 

kompetensutveckling i olika former för ledarna. 

  

Sankt Olofs scoutkår är medlem i Scouterna, som är en självständigt arbetande ideell förening med 

uppgift att: 

- Ge barn och ungdomar en fostran i scoutlagens anda. 

- Hjälpa medlemmar att i samverkan med andra utvecklas som individer och medmänniskor   

   med samhällsansvar. 

- Ge medlemmarna kunskap och ansvarskänsla för miljön. 

- Genom friluftsliv väcka känslan för naturen.  

- Som en del av världsscoutrörelsen verka för medvetenhet och förverkligande av  

FN:s deklarationer om de mänskliga rättigheterna. 
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Definition droger 

Med droger avser vi sådana substanser, både legala och illegala, som är beroendeframkallande 

och/eller sinnesförändrande såsom tobak, alkohol och narkotika, som cannabis, centralstimulantia, 

opiater, hallucinogener och bensodiazepiner samt lösningsmedel och dopingpreparat. Eftersom inga 

personer under 18 år får använda de legala drogerna räknas all användning av droger, legala eller 

illegala, bland ungdomar som missbruk. Undantag gäller om det finns läkarintyg. 

  

 Drogpolicy 

Scouterna vill minska bruk och motverka missbruk av alkohol, narkotika och tobak.  

I stället vill vi stimulera till förbättrad hälsa genom bland annat friluftsliv och andra positiva fysiska 

och mentala aktiviteter samt att de utgår från varje människas egna förutsättningar.  

Scouterna (Sverige) antog på förbundsstämman 2016 att samtliga anläggningar ska vara alkoholfria. 

2016 antogs även förbundsstämman att alla svenska scoutförbunds arrangemang ska vara alkoholfria. 

  

Sankt Olofs scoutkår har sedan kåren bildades 1948, varit en drogfri förening.  

Inga droger är tillåtna vid någon form av verksamhet. 

För medlemmar över 18 år är det tillåtet att dricka lättöl vid verksamheter där medlemmar under 18 år 

deltar, som t.ex. på ledarcafé på läger. Det var tillåtet för ledare att röka utomhus bland barn och 

ungdomar fram till 2005-06-01. Då bestämdes att ingen rökning är tillåten inom synhåll för barn och 

ungdomar. Vår drogpolicy gäller alla medlemmar i kåren. Den gäller även föräldrar och andra 

som deltar i våra verksamheter. (Narkotisk klassade läkemedel som någon har läkarrecept på är ok) 

  

Om någon vuxen inte följer vår drogpolicy, agerar vi enligt följande: 

• Vid rökning i barnens närvaro får personen en tillsägelse. Vid upprepade tillfällen leder det till 

en diskussion i kårstyrelsen och ett beslut om vidare åtgärder. 

  

• Vid påverkan av andra droger inleds omedelbart samtal med den berörde och personen körs 

hem. Detta leder till en diskussion i kårstyrelsen och ett beslut om vidare åtgärder. 

  

  

Om ett barn eller ungdom under 18 år inte följer vår drogpolicy, agerar vi enligt följande: 

• Om barn och ungdomar under 18 år röker eller är påverkade av andra droger inleds omedelbart 

samtal med den berörde och ledarna ringer till vårdnadshavarna som hämtar sitt barn/ungdom. 

Detta leder till en diskussion i kårstyrelsen och ett beslut om vidare åtgärder.  

  

Med vidare åtgärder menar vi att frågan tas upp om avstängning, uteslutning samt givetvis erbjudande 

om hjälp för att kunna ta vidare kontakt så att vederbörande kan få lämplig  

medicinsk o/e terapeutisk hjälp. 

  

Vår drogpolicy delas ut och diskuteras med alla medlemmar vid inträde i kåren. Är medlemmarna 

under 18 år gäller ovanstående även vårdnadshavarna.  Drogpolicyn finns även på vår hemsida. 

Drogpolicyn diskuteras och bearbetas årligen av medlemmarna på kårstämman.  
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