Drogpolicy för fritidsgården Frippes
Antagen av KFN 140311
Tobak
Enligt tobakslagen (1993:581) 2 § 1 p är rökning förbjuden i "lokaler som är avsedda
för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt
på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus". Förbudet enligt lagen gäller
inte snusning.
Kommunfullmäktige har beslutat (KF § 13:122) att all arbetstid skall vara tobaksfri,
vilket medför att inte heller personalen from 1/1 2015 får använda tobak under
arbetstid.
Verksamheten på Frippes är tobaksfri. Tobaksanvändning är inte tillåten på Frippes,
inte heller under aktiviteter som Frippes anordnar på andra ställen än Frippes.
Frippes ligger i Jägmästarparken vilken av allmänheten anses vara fritidsgårdens
område.I Jägmästarparken råder tobaksförbud under den tid som Frippes har öppet.
Tobaksförbudet gäller alla besökare på Frippes.
Den som ertappas med att använda tobak inom fritidsgårdens område avstängs från
verksamheten under resterande del av dagen.

Alkohol
Personer som intagit alkohol har inte tillåtelse att vistas på Frippes eller i Jägmästarparken under fritidsgårdens öppettider.
Vid alla arrangemang genomförs utandningsprov på samtliga besökande.
Personalen utför under verksamhetstid dessutom slumpmässiga utandningsprov.
Nekar besökande att ställa upp på kontroll är det att anse som att man testats positivt
för alkohol.
Om en minderårig påträffas påverkad av alkohol tar personalen kontakt med
föräldrar/vårdnadshavare som får hämta hem den minderårige.
Den som påträffas påverkad av alkohol blir avstängd från verksamheten i tre
månader.
Narkotika
Att inneha eller använda narkotika klassas som kriminell handling.
Vid misstanke om att någon använder narkotika eller är narkotikapåverkad under
Frippes aktiviteter eller är påverkad i Jägmästarparken under Frippes öppettider gör
personalen omedelbart polisanmälan.
Den som påträffas påverkad av narkotika blir avstängd från Frippes under ett år.
Langning
Om någon påträffas med att till minderårig langa alkohol eller narkotika gör
personalen omedelbart anmälan till polisen.
Den som påträffas med att langa är för alltid avstängd från Frippes.

