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Reglerna i Åbo stads regionala ungdomslokaler från och med 11 januari 
2020 

 
Ungdomslokaler är offentliga lokaler där regler, praxis och handlingssätt som baserar sig på lagar och 

goda vanor ska följas. Att följa dessa regler skapar grunden för att alla som besöker ungdomslokalerna 

ska känna sig bekväma och lokalerna ska vara trygga och trivsamma för alla. Inom ungdomslokalerna 

ser varje person till att hen själv följer reglerna samt håller lokalerna i ordning genom att lägga skräp i 

skräpkorgen och återlämna de saker som hen använt. 

Störande och osakligt beteende  

Handlingar och beteenden ska vara sakliga och får inte såra eller diskriminera någon. Svordomar, ras-

istiska kommentarer, sårande benämningar och mobbning är absolut förbjudna. Allt våldsamt beteende 

och onödig våld inom ungdomslokalerna är förbjudet. Varje ung person har rätt till fysisk och psykisk 

integritet inom ungdomslokalerna.  

Berusningsmedel, tobak och andra nikotinprodukter 

Att använda och inneha alkohol och andra berusningsmedel inom ungdomslokalerna och i deras ome-

delbara närhet är förbjudet. 

Rökning samt användning och framläggande av andra nikotinprodukter (snus, energisnus, e-cigaretter 

osv.) är förbjudet inom ungdomslokalerna, gårdsområdet och ungdomslokalernas omedelbara närhet. 

Energidrycker 

Under turen för de mindre är energidrycker förbjudna. Under turen för de större rekommenderas ener-

gidrycker inte till barn under 15 år.   

Vandalism 

All slags vandalism och onödigt kraftfull behandling och hantering av föremål är förbjudet.  
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Åtgärder vid regelstridigt beteende 

Portförbud 

Portförbud kan bestämmas för en ung person som kontinuerligt beter sig störande (till exempel i form 

av vandalism, våld) och där ungdomsarbetets åtgärder inte hjälper. Portförbudets längd bestäms från 

fall till fall. 

Barnskyddsanmälan  

En barnskyddsanmälan görs med låg tröskel varje gång det väcks oro om den unga personens välbe-

finnande. Barnskyddsanmälan lämnas alltid i första hand in till socialbyrån i barnets hemkommun. Vid 

brådskande situationer och utanför tjänstetiden kan anmälan lämnas in till socialjouren. Socialjouren 

kan man kontakta dygnet runt per telefon på numret (02) 262 6003. 

Sönderslagning av saker / avsiktlig vandalism 

När en ung person slår sönder egendom som tillhör ungdomstjänsten/andra är den unga personen all-

tid ersättningsskyldig. I dessa situationer tar man alltid kontakt med föräldrarna och kommer överens 

om hur skadan ersätts. Därefter skickar den lokala ledaren en remiss på en faktura till ekonomiteamet 

som skickar fakturan för skadan. Om fakturan inte betalas, tar stadens juridiska avdelning ärendet vi-

dare vid behov.  

Våldssituation eller när den unga personen är berusad 

Användning och innehav av alla slags berusningsmedel och tobaksvaror är förbjuden inom ungdomslo-

kalerna och på deras gårdsområden. I alla situationer som gäller antingen rusmedel eller våld görs 

varje gång en anmälan till föräldrarna samt vid behov till myndigheterna (polis/sociala myndigheter).  

 

 

 

 

 


