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Missbruk av droger av olika karaktär växer bland barn och unga idag. Genom denna 

policy för Svenska Kyrkans Unga i Stockholms Stifts hädanefter SKUSS 

arrangemang vill vi uttrycka vår ståndpunkt för hur vi i SKUSS ställer oss till bruk och 

missbruk av olika karaktär. Det finns i stora drag tre olika typer av droger: alkohol, 

tobak och narkotika preparat. Detta leder till en policy i tre olika delar. 

ALKOHOL 

Den som åtar sig förtroendeuppdrag där Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift är 

sändande organ ska delta på det arrangemang hen är vald till. Exempel på 

förtroendeuppdrag där SKUSS är sändande organ är ombud till Riksårsmötet som 

väljs av Distriktsårsmötet.  

SKUSS är en barn- och ungdomsorganisation; vi tolererar inte att alkohol brukas på 

våra arrangemang. Arrangemangsansvarige ska om möjligt använda ett alkoholfritt 

alternativ vid firandet av nattvard. 

 

TOBAK OCH NIKOTINPRODUKTER 

Missbruket av tobaks- och nikotinprodukter ökar bland unga, därför 

ska exponeringen av dessa produkter minimeras för arrangemangsdeltagare inom all 

SKUSS verksamhet. Detta innebär att tobaks- och nikotinprodukter inte ska förvaras 

synligt och att bruket av dessa ska ske med diskretion och enligt lag. Exempelvis ska 

snusning ske så att andra deltagare ej märker det, produkter ska vara 

undanstoppade under arrangemanget m.m. Det ska på arrangemang inom SKUSS 

finnas utmärkta platser avsedda för rökning och rökning ska enbart ske på dessa 

platser.  

 

NARKOTIKA 

Dessa preparat är enligt svensk lagstiftning förbjudna att bruka, inneha och sälja. 

Därmed har dessa preparat inget att göra på SKUSS arrangemang. Med undantaget 

läkemedel innehållande narkotikaklassade preparat förskrivna av läkare. Denna 

policy gäller även ”nya” preparat som ännu inte blivit narkotikaklassade. 

 

LEDARE 

Som ledare blir en person per automatik en förebild och vi anser att varje ledare och 

förtroendevald inom SKUSS bör fundera kring sitt eget ställningstagande till bruk av 

tobak, alkohol och narkotika. 

 



 
 

UPPFÖLJNING 

Om det framkommer att en person som deltar på SKUSS arrangemang missbrukar 

eller är påverkad av alkohol, tobak, nikotinprodukter eller droger ska vårdnadshavare 

informeras i de fall personen är omyndig, även en anmälan till de sociala 

mydigheterna ska övervägas. Gäller det olagligt bruk, bör alltid en polisanmälan 

göras oavsett ålder på deltagaren.  

Arrangemansansvarig eller exempelvis lägerpräst ska ta upp detta med personen 

ifråga och vidta nödvändiga åtgärder. 

Ledare vid arrangemang är ansvariga för att informera deltagarna om denna policy 

och vad det innebär. 

 

REKOMMENDATION TILL LOKALAVDELNINGAR 

SKUSS uppmuntrar alla lokalavdelningar att tillämpa denna policy eller formulera en 

egen som passar dem själva. 

 

 


