
Alla kriterier som gäller för brons.
 
kommentar

Lokalen är öppen i princip alla kvällar, helger och lov.

kommentar

Ansvarig ledare finns alltid närvarande.

kommentar
 
Alla ansvariga eller ledare har kunskap om hur de ska agerar vid misstanke om, eller upptäckt av att någon minderårig 
använder alkohol eller andra droger.

kommentar
 
Det finns en tydlig policy mot alkohol och andra droger.

kommentar
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En tillgänglig verksamhet som erbjuder en attraktiv och välkomnande plats för unga att mötas på.

 kommentar

Platsen/lokalen har en stor andel unga besökare.

kommentar

Platsen är fri från alkohol och andra droger, varken för servering eller försäljning.

kommentar

Ingen person på platsen/lokalen är påverkad av alkohol eller andra droger.

kommentar

brons:

silver:

NAMN PÅ TESTAD MÖTESPLATS

ADRESS

KONTAKTPERSON PÅ PLATS



DISTRIKT

NAMN (HUVUDANSVARIG)

NAMN (MEDVERKANDE)

NAMN (MEDVERKANDE)

DATUM

TELFON

TELFON

TELFON

ORT

E-POST

E-POST

E-POST
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guld:

Alla kriterier som gäller för brons och silver.

kommentar

Unga har ett formellt inflytande över verksamhetens utformning.

kommentar

 Alla ansvariga eller ledare inom verksamheten har kunskap om hälsofrämjande metoder, samt sätt att undvika drogan-
vändning.

kommentar

 Ansvariga eller ledare har kunskap om att kunna upptäcka risk- och missbruk och vilka åtgärder de ska vidta om detta 
upptäcks. 

kommentar

 Lokalen erbjuder möjligheter till olika lättillgängliga aktiviteter.

kommentar
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Innan ni börjar är det bra om ni läser igenom detta blad och ser över de kriterier som finns så att ni redan innan vet vad ni ska 
titta lite extra på. 

För att genomföra det här är det bra om ni är minst två personer.
 
Själva kontrollen brukar gå till såhär:
 
1.  Ni bestämmer vart ni ska gå och kollar att stället har öppet när ni kommer dit.
 
2.  Läs igenom kriterierna innan så ni är förberedda på vad ni ska kolla på.
 
3.  Be att få prata med någon i personalen. Presentera er själva, vart ni kommer ifrån och varför ni gör det här. Det behöver inte 
vara en chef, och de bestämmer själva vem som svarar på frågorna. (Frågorna tar 5-10 minuter)
 
4.  Ställ frågorna, om de verkar svårt att bedöma så försök att ge konkreta exempel( se nästa sida).
 
5.  Fundera på om det är något kriterium som är svårt att bedöma. I så fall får de vänta med att se resultatet, men om allting är 
solklart kan de få se det direkt. Kontakta sophie.bromster@unf.se om ni vill ha hjälp att bedöma.
 
6.  Be gärna om att bli visade runt i lokalen för att bilda er en uppfattning. Prata gärna med några ungdomar också.
 
7.  Skriv era kontaktuppgifter på det brev som finns att lämna till personalen.
 
Efter kontrollen:
 
8. Om ni varit på flera ställen, kontakta gärna media och lokala politiker för att berätta om resultatet. (Oavsett resultat)

9.  Skicka in resultatet till brauteliv@unf.se, så vi kan göra en sammanställning och skriva ut eventuella diplom till de som klarat 
alla kriterier.

10.   Fundera om det är något ställe som kan behöva en uppföljning/återbesök och planera gärna in det.
 
11.  Om något ställe klarat alla kriterier är det bara att dela ut diplomet så fort ni fått det skickat till er!

Vad roligt att ni vill vara med och certifiera en nykter mötesplats!



förklaring av kriterier

Alla kriterier som gäller för brons.
Klarar de inte de första kriterierna klarar de med största sannolikhet inte de kommande heller, men kolla gärna det ändå .
 
Lokalen är öppen i princip alla kvällar, helger och lov.
En bra mötesplats har öppet även på helger och lov, vi vet att många unga har sin alkoholdebut på långhelger såsom Valborg, 
Midsommar mfl. Det är därför viktigt att det finns mötesplatser som håller öppet under dessa helger. För att de ska klara det 
här kritiret vill vi att de håller öppet minst 3 dagar i veckan och på lördagar och en del högtider.
 
Ansvarig ledare finns alltid närvarande.
Det behöver inte alltid vara högsta chefen som är närvarande, men det ska finnas en ansvarig ledare för den kvällen.
 
Alla ansvariga eller ledare har kunskap om hur de ska agerar vid misstanke om, eller upptäckt av att någon minderårig 
använder alkohol eller andra droger.
Vi vill att all personal ska vara informerad om hur de går till väga vid misstanke eller upptäckt av alkohol eller narkotika använd-
ning.
 
Det finns en tydlig policy mot alkohol och andra droger.
Med policy menas att det ska finnas riktlinjer för hur de ska hantera misstanke eller upptäck av minderårig som brukar alkohol 
eller andra droger. Men också hur anställda ska förhålla sig till det.  Finns ingen tydlig policy kan UNF  hjälpa till att ta fram ett 
förslag.  

En tillgänglig verksamhet som erbjuder en attraktiv och välkomnande plats för de unga att mötas på.
Kommer det ungdomar till lokalen, och erbjuder mötesplatsen något för dessa ungdomar?
 
Platsen/lokalen har en stor andel unga besökare.
Stor andel unga besökare= många unga besökare
 
Platsen är fri från alkohol och andra droger, varken för servering eller försäljning.
Om de serverar alkohol är det inte längre en nykter mötesplats. Och därmed räknas det istället som ett ”uteställe” och ska 
bedömmas utifrån de kriterina istället .
 
Ingen person på platsen/lokalen är påverkad av alkohol eller andra droger.
Enkelt, ingen får vara påverkad på platsen.

brons:

guld:

silver:

Alla kriterier som gäller för brons och silver.
Om de klarat alla kriterier hittills är det jättebra, fråga vidare och se om ni hittat en riktigt bra nykter mötesplats!
 
Unga har ett formellt inflytande över verksamhetens utformning.
Med formellt inflytande menar vi att ungdomarna har en viktig del av att vara med och bestämma vad som händer på mötes-
platsen. Det kan tillexempel vara ett ungdomsråd, att unga har möjlighet att sitta med på planeringsmöten och annat. Va 

EN
BRA 
NYKTER
MÖTESPLATS



lyhörda för vad de gör för att ungdomarna ska ha inflytande.  Men det är viktigt att formellt inflytande inte är en idélåda som 
man kan lämna förslag i utan att det är något mer.
 
Alla ansvariga eller ledare inom verksamheten har kunskap om hälsofrämjande metoder, samt sätt att undvika drogan-
vändning.
Här krävs det mer än en policy och information om vad som händer vid misstanke om minderårig som använder alkohol eller 
andra droger. Personalen ska vara utbildad i hur de kan förebygga bland annat droganvändning.
 
 Ansvariga eller ledare har kunskap om att kunna upptäcka risk- och missbruk och vilka åtgärder de ska vidta om detta 
upptäcks. 
Även här krävs mer än en policy på ett papper, ledarna ska kunskap i hur de upptäcker ett risk eller missbruk och hur de ska till 
väga vid en sådan upptäck.
 
Lokalen erbjuder möjligheter till olika lättillgängliga aktiviteter.
Lokalen ska erbjuda mer än en aktivitet för sina besökare. Exempel på saker kan vara att de har ett musikrum, rum för läxor, 
studierum, framkallningsrum, TV-spel. m.m

förklaring av kriterier
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Ungdomens Nykterhetsförbund är en del av IOGT-NTO-rörelsen och är en ideell organisation. Vi i UNF vill att det ska finnas 
trygga mötesplatser utan alkohol och andra droger som ska vara tillgängliga för alla. Vi har tagit fram ett antal kriterier som vi 
tror kan vara en viktig del för att skapa och behålla en schyst och trygg miljö att vistas på.

Dessa tester sker över hela Sverige för att vi ska få en överblick hur det ser ut runt om i landet på de många mötesplatser landet 
bjuder. Testerna sker på många olika typer av mötesplatser såsom fritidsgårdar, caféer, bibliotek och andra ställen som många 
unga vistas på.

Målet med våra besök är inte att sätta dit de ställen som ger dåliga resultat, utan tvärtom vill vi lyfta goda exempel. 
Några av de saker vi tittar på är bland annat lokalens öppettider och personalens kunskap om hur de kan upptäcka och 
förebygga risk-och missbruk. 

Kontrollerna går till på följande sätt: Det är minst två personer som är medlemmar hos oss som besöker mötesplatsen. Dessa 
personer har dels själva tittat på lokalerna och kanske pratat med besökare, men de har också prata med den personal som 
fanns på plats och bett dem svara på några frågor. Vi har inget krav på att det ska vara en ansvarig som svarar på frågorna, det 
får mötesplatsen själva bestämma. 

Det finns tre steg i våra kriterier: brons, silver och guld. Beroende på hur många kriterier mötesplatsen klarar så blir man 
certifierad av oss i någon av de tre stegen. Vår förhoppning är att ni klarar så många av våra kriterier som möjligt och vi hjälper 
gärna till om det är något kriterium ni inte klarar men känner att ni vill förbättra.

Efter kontrollen kommer vi att titta igenom våra anteckningar och återkomma till er om resultatet.

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss! 

Vi i Ungdomens Nykterhetsförbund har den ____  genomfört ett besök 
hos er för att se om ni är en bra nykter mötesplats.

LOKALT ANSVARIG UNDERSKRIFT

Malin Thorson 

FÖRBUNDSORDFÖRANDE

NAMN

E-POST

malin.thorson@unf.se

TELEFON

WWW.UNF.SE

073-38 38 340

Besök gärna vår webbplats


