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Alkohol- & drogpolicy gällande
Föreningen och verksamheten i Ebeneser
Inledning:

Verksamheten inom Ebeneser ska vara en självklar mötesplats för alla som vill uppleva,
verka för och utvecklas inom kultur. Ebeneser vill främja mångfald, jämställdhet och
upplevas som välkomnande och arbeta inkluderande. Vi vill särskilt främja verksamhet
för barn och unga.
Vi vill erbjuda en inkluderande miljö som möter upp de önskemål som våra olika
arrangörer och besökare har. Vi har genom vårt val av restauratör också valt en flexibel
lösning där den enskilde arrangören väljer om alkohol ska serveras eller inte på varje
enskilt arrangemang.
På Ebenesers serveras aldrig starksprit och det är kulturen som står i centrum. Vår
målsättning är att ingen ska välja bort att gå på ett arrangemang inom Ebenesers
verksamhet för att det förekommer alkohol eller att de upplever en förväntan att man
ska dricka i sociala sammanhang i våra lokaler och verksamhet.
Ur vår värdegrund:
Till Ebeneser är alla välkomna så länge du delar vår värdegrund. Du respekterar de
olika begräsningar som respektive arrangemang kan ha, så som åldersgräns och
inträde. På Ebeneser är det mötet och kulturen som ska stå i centrum och du kan bli
nekad inträde och bli ombedd att lämna lokalen om du är berusad, uppträder
olämpligt eller hotfullt.
Definitioner:

Vår verksamhet har flera olika delar, dels den publika verksamheten i lokalen Ebeneser,
dels det övergripande arbetet inom kulturföreningen Ebeneser. När vi nämner
”Ebeneser” avser vi hela verksamhetens delar.
Ebeneser ska vara en mötesplats för människor som vill uppleva, arrangera, delta inom
kulturen i Norrbotten oavsett ålder, kultur, bakgrund, nationalitet, könstillhörighet,
religion och sexualitet.
All hantering av narkotika är olaglig enligt svensk lag och föreningen ska verka för en
drogfri mötesplats. Med ”alkohol” avses i denna policy drycker som innehåller mer än
2,25 volymprocent alkohol. Denna policy ska utgöra tydliga riktlinjer och åtgärder
gällande alkohol och droger.
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Ansvar:

Ansvar för att denna policy efterföljs och att dess information når alla i verksamheten
ligger hos styrelsen för Ebeneser samt för varje förening som är medlem i KF Ebeneser.
Underskrift av ansökan till medlemskap fastställer att anslutande medlemsförening tagit
del av detta dokument. När andra än ansluta medlemmar är arrangörer ansvarar
verksamhetsledare för att arrangören tagit del av denna policy. Respektive arrangör
ansvarar för att policyn följs.
Mål:

•
•

•

Nolltolerans mot narkotika och doping
Att ingen ska behöva välja bort ett arrangemang inom Ebeneser för att det
förekommer alkohol eller att de upplever en förväntan att man ska dricka i sociala
sammanhang i våra lokaler och vår verksamhet
Att vi kan erbjuda en inkluderande miljö som möter upp de önskemål som våra
olika arrangörer och besökare har

Handlingsplan:

•
•

•
•
•
•
•

Vi och vår restauratör har samarbete och kontinuerlig dialog med kommunen
gällande alkohol- och drogförebyggande arbete.
Vi ställer kravet att vår restauratör och verksamheten i våra lokaler ska delta i olika
drogförebyggande arbeten inom Luleå Kommun samt att berörd personal ska
genomgå utbildning för ansvarsfull alkoholservering.
Vi har upprättat en alkohol- och drogpolicy (se nedan) samt tagit ställning i vår
värdegrund
Vi har en nolltolerans mot narkotika och doping
Det finns en valfrihet för arrangören att välja till eller bort alkoholservering
Vi har aktivt valt bort att servera starksprit
Vi upprättar handlingsplaner inför akuta situationer.
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Policy

Föreningens drog- och alkoholpolicy syftar till att förebygga missbruk och att skapa en
god miljö för medlemmar, arrangörer, arbetande och besökare vid arrangemang i
Ebeneser. Vi vill erbjuda en trivsam, säker och trygg miljö. Denna policy ska tydliggöra
riktlinjer och åtgärder gällande droger och alkohol.
Alkohol
För dig som arbetar:

Arbetar du på ett arrangemang har du många ansvarsbitar, detta kräver att du är
fokuserad och bland annat därför ska de som jobbar inte vara påverkade av alkohol.
För dig som arrangerar:
Du ansvarar i samverkan med restauratören att ingen minderårig intar alkohol i lokalen,
i de fall de har tillträde till ett arrangemang där det serveras alkohol. Restauratören har
yttersta ansvaret att minderåriga inte serveras alkohol samt att ingen märkbart berusad
serveras alkohol. Som arrangör har du alltid ansvar för att alla som vistas i lokalen trivs
och mår bra, därför ser vi detta som en viktig samverkan mellan dig och restauratören.
Inför arrangemanget har du som arrangör och verksamhetsledare en dialog kring
arrangemanget, då samtalar ni även om ni vill välja alkoholservering eller ej, och vad
alkoholservering innebär ansvarsmässigt för er som arrangör.
För dig som står på scenen:

Vi kräver att de som är kulturutövare hos oss inte är påverkade av narkotika. Väljer du
att inta alkohol kräver vi att du gör det med måtta, inte uppträder berusad på scen
eller att du tar med dig alkohol upp på scenen. Du får inte medföra egen alkohol i våra
lokaler. Serveras ingen alkohol under arrangemanget gäller det även medverkande
kulturutövare.
Vi vill främja folkhälsan och motverka alkoholrelaterade problem inom Ebenesers
verksamhet men även i övriga samhället, inte minst kopplat till kultur.
För dig som besökare:

Vi önskar att du besöker oss för att uppleva kultur. Respektera att under vissa
arrangemang har den enskilde arrangören valt att inte servera alkohol, dessa riktlinjer
efterlever vår cafépersonal. Upplever du att stämningen är otrevlig, att någon druckit
för mycket eller att en minderårig serverats alkohol önskar vi att du berättar det för vår
personal – de arbetar för allas bästa inom vår verksamhet.
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Om målgruppen för arrangemanget är ungdomar under 18 år är arrangemanget alltid
alkohol- och drogfritt. Vi vill att det ska kännas säkert för dig som vuxen att låta dina
barn och unga/de du är målsman för, besöka våra lokaler och arrangemang.
Narkotika och doping:

All hantering av narkotika är olaglig enligt svensk lag och föreningen ska verka för en
drogfri mötesplats. Kulturföreningen Ebeneser har en nolltolerans mot all form av
narkotika och doping.
Tobak:

Våra lokaler är rökfria. För de besökare som är över 18 år och nyttjar tobak finns avsedd
plats för rökning utanför lokalen samt avsedda kärl för fimpar. Detta gäller även för Ecigaretter. För dem som snusar finns skräpkorgar i våra lokaler att slänga snuset i.
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