
Kräver uppvisande av alkohol- och drogpolicy av föreningar för att de ska få föreningsbidrag.

kommentar

Är tydliga med att allt kommunalt stöd riktat till unga under 20 år ska gå till alkohol- och drogfri verksamhet samt följer upp 
detta.

kommentar

Gör riktade insatser (såsom tillgång till nyktra mötesplatser eller stöd i form av bidrag eller personresurser) till ungdoms-
gruppen 16-20 år.

kommentar

Ger unga chans att påverka sin fritid genom ungdomsråd eller dylikt.

kommentar

erbjuder kostnadsfria mötesplatser och aktiviteter för unga som är öppna på lov, kvällar och helger. (Öppet varje fredag 
och lördag till minst kl 23, även på lov).

kommentar

Gör förebyggande insatser mot ungas alkoholkonsumtion och narkotikaanvändning (alla högstadieskolor har 
ANDT-undervisning minst 5 timmar per termin, det erbjuds drogfria mötesplatser, föräldrar och all personal som arbetar 
med barn och unga får aktuell information om alkohol och droger).

kommentar

Gör insatser för unga vid högtider eller andra helger kopplat till hög alkoholkonsumtion.(en kombination av dessa insatser 
eller några av dem: öppna arrangemang, föräldraträffar, extra resurser till polis och socialtjänst, informationskampanjer)
har stödverksamhet för barn och unga i missbruksmiljö.

kommentar

Har stödverksamhet för barn och unga i missbruksmiljö. 

kommentar

Har högst 16 serveringstilstånd per 10 000 invånare (15+, som FHI räknar).

kommentar

Fortbildar regelbundet kommunala aktörer såsom alkohol- och drogsamordnare, skol- och fritidspersonal och skolhälso-
vård om hur det är att leva nära ett missbruk.

kommentar
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Klarar 8 av 10 ålderskontroller i butik och restaurang.

kommentar

Utövar tillsyn på krogar och restauranger med serveringstillstånd och ser till att brott mot alko- hollagen medför konse-
kvenser.

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.
 
Här är tips på hur kontrollen kan gå till:

Innan mötet
 
1.    För att kunna genomföra en kontroll på en kommun krävs det att ni först har kollat om de klarar att hålla åldergränserna 
på uteställerna, ni behöver testa minst 10 olika ställen. Hur ni gör det hittar ni på hemsidan, eller kontakta Sophie Brömster 
sophie.bromster@unf.se
 
2.    Ta reda på vem på kommunen som är ansvarig för dessa frågor och se till att ta kontakt med hen för att boka ett möte. Vem 
det är kan du ta reda på via kommuners hemsida eller ta kontakt med kommunens kundtjänst/ reception Tänkt på att vara ute i 
god tid.
 
3.    Läs igenom kriterierna innan så ni är förberedda på vad ni ska kolla på.
 
Under mötet
 
1.   Presentera er själva, vart ni kommer ifrån och varför ni gör det här.
 
2.   Ställ frågorna (Det brukar ta 20-30 minuter)
 
3.   Fundera på om det är några punkter 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  Brömster, sophie.bromster@unf.se om ni vill ha hjälp att bedöma.
 
 4.    Om ni känner att det behövs kan ni boka ett uppföljningsmöte. Byt kontaktuppgifter om ni inte gjort de tidigare. 
 
Efter mötet
 
1.   Skicka in resultatet till brauteliv@unf.se, så vi kan göra en sammanställning och skriva ut eventuella diplom till de som klarat 
alla kriterier.

2.  Fundera om ni behöver göra en uppföljning/återkoppling och planera gärna in det. Prata gärna med Sophie om ni har några 
funderingar.
 
3.  Kommunen klarar 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 Bra Utelivs kommun!


