
Alkohol-, tobaks- och 
narkotikapolicy för Svenska Kyrkans 
Unga i Växjö Stift
Till Distriktsårsmötet för Svenska Kyrkans Unga i Växjö Stift 2008 
kom det en motion angående en alkohol-, tobak och 
narkotikapolicy för distriktet. Brödtexten till motionen inleddes 
med ”Svenska Kyrkans Unga är en organisation som drar till sig 
många ungdomar, vilket leder till att vi måste vara tydliga var vi 
står.”. Motionären ansåg att en alkohol-, tobak och narkotikapolicy 
skulle kunna vara till hands i dialog med till exempel kommuner och 
landsting, som ofta ställer sådana krav. Distriktsstyrelsen har nu i 
enlighet med distriktsårsmötesbeslutet tagit fram denna alkohol-, 
tobaks- och narkotikapolicy.

Alkohol

Alla våra arrangemang skall vara alkoholfria, detta innefattar även lättöl och cider. Det är 
således förbjudet att ta med alkoholhaltiga drycker till dessa arrangemang. Om en 
deltagare bryter mot detta är det en grund för att bli hemskickad på egen bekostnad. Om 
deltagaren är minderårig kan även vårdnadshavare kontaktas.

Nattvardsvin är undantaget från policyn, dock måste det alltid erbjudas ett alternativ fritt 
från alkohol då nattvard firas under arrangemang.

Tobak

Tobak är inte tillåtet för deltagare under 18 år på våra arrangemang. Om en minderårig 
bryter mot detta är det en grund för att bli hemskickad på egen bekostnad, 
vårdnadshavare kan även komma att kontaktas. Detta gäller även de minderåriga 
deltagare som har vårdnadshavares godkännande för tobaksanvändning. Om deltagare 
över 18 år mot förmodan brukar tobak ska de föregå med gott exempel och vara diskreta. 
Rökning får endast ske på anvisade och avskilda platser.

Narkotika

På samtliga av våra arrangemang råder nolltolerans mot narkotika. Om en deltagare 
bryter mot detta är det en grund för att bli hemskickad på egen bekostnad. Om 
deltagaren är minderårig kan även vårdnadshavare kontaktas.

Receptbelagd narkotikaklassad medicin är undantagen från förbudet om denna tas med i 
sin originalförpackning, så att det går att knyta den till innehavaren. 
Arrangemangsansvarig skall vara informerad i förväg om behov av narkotikaklassad 
medicin.

Det är arrangemangsansvarig som har ansvaret för att åtgärder vidtas.
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