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Elevregler för Ringgården 
 
 
 

Ditt rum 
 
Du bor i elevrummet som är en del av Ringgårdens verksamhetslokaler. Du får en 
egen nyckel som enbart fungerar till låset i ditt rum. Personalen har huvudnyckel och 
kan gå in på rum i fall som rör din och andras säkerhet samt vid misstanke kring 
brottslig eller drogrelaterad verksamhet. 
 
Du ansvarar för ditt rum vilket innebär att du: 
 

• Endast uppehåller dig ensam eller med personal på ditt rum 

• Håller din dörr låst när du inte vistas där 

• Enbart förvarar av personal godkänd materiel, utrustning eller andra 
tillhörigheter på rummet 

• Reparerar eller ersätter eventuella skador på rummet eller inventarier 

• Håller god ordning på inventarier, kläder, materiel, utrustning och egna 
tillhörigheter 

• Städar ditt rum på det sätt som beskrivs i städrutinerna 

• Personal kommer dagligen att kontrollera ordning på ditt rum. Detta sker i 
samband med väckning och jämförs med beskriven målbild som du får under 
introduktionen. 

 

Personlig utrustning 
 

Du får medföra personliga tillhörigheter under förutsättning att de får plats, inte kan 
skada dig eller andra, inte kan framkalla allergier eller på annat sätt vara störande 
eller stötande. Vid ankomst till Ringgården kommer dina saker att kontrolleras. Det 
som inte är tillåtet kommer du att få lämna ifrån dig. Sakerna får du tillbaka när du 
gör hembesök eller avslutat din vistelse.  
 
Exempel på vanlig utrustning som inte godkänd är: 

• Stora skrymmande möbler som soffor, bokhyllor och bord 

• Mopeder, mc eller bilar 

• Spelkonsoler, tv-apparater eller datorer 

• Ljudanläggningar som inte går att lyssna med hörlurar. 

• Drogrelaterade saker och accessoarer. 
 
Du ansvarar själv för att transportera din medhavda utrustning efter vistelsen på 
Ringgården. Kvarglömd utrustning finns för avhämtning två månader efter vistelsen. 
Därefter skänks det till lämplig organisation eller kasseras. 
 
Du får inte överlåta, låna, köpa, sälja eller byta utrustning med någon annan placerad 
elev på Ringgården under din vistelsetid. Det gäller även pengar. 
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Personlig utsmyckning 
 

Personlig utsmyckning såsom ringar, halskedjor, armband och örhängen får du bära 
om personal inte bedömer att dessa utgör en fara vid aktiviteter. Affischer, kläder och 
annan utsmyckning med drogrelaterade motiv är förbjudna på Ringgården.  

Rökning  
 

Det är en allvarlig avvikelse och medför stor risk för egen och andras säkerhet att 
röka inomhus. Vi ser mycket allvarligt på detta och har kraftiga konsekvenser om 
detta skulle uppstå.  

• Du ombesörjer själv ditt nikotinbehov d.v.s. du köper för egna pengar. 

• Personal köper ALDRIG nikotin till minderårig (under 18 år) 

• Det är inte tillåtet att tillverka egna cigaretter på Ringgården 

• Rökning sker endast när det inte är någon annan planerad verksamhet  

• Rökning på anvisad plats utomhus 

• Fimpning sker i avsedd askkopp 
 

Förluster 
 

Du får ersätta Ringgårdens utlånade utrustning och materiel som du tappat eller som 
av annan anledning försvunnit. Betalning sker genom avdrag på din dagersättning 
och fastställs av verksamhetschefen eller den som är ekonomiskt ansvarig på 
Ringgården. Har dina saker kommit bort under omständigheter som du inte kunnat 
påverka, behöver du heller inte ersätta dem. 
 
Ringgården ersätter heller inte personlig utrustning som blivit stulen, gått sönder eller 
på annat sätt försvunnit. 
 
Förlorade kvitton, biljetter som Ringgården betalat för får du ersätta på liknande sätt 
som ovan. 

Skadegörelse 
 

Förstör du utrustning materiel eller inredning, får du återställa det som förstörts i 
ursprungligt skick. Är detta inte möjligt, får du istället ersätta det förstörda genom 
avdrag på dagersättningen. Vid större summor upprättas en avbetalningsplan.  
 

Brott 
 
Begår du ett allvarligt brott under din vistelsetid på Ringgården kommer detta att 
polisanmälas. Det är föreståndarens skyldighet att anmäla och rapportera grov 
brottslighet som stöld, misshandel och narkotikabrott.  
 
Våld och hot om våld 
Om du hotar andra till livet, utövar våld eller på annat sätt utsätter andra i din 
omgivning för allvarliga risk/fara uppsåtligt kan din placering komma att avslutas. 
Handläggaren och anhöriga kommer att underrättas. 
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Droger 
 

Vi förväntar oss att du är nykter och drogfri under din vistelsetid på 
Ringgården!  
 
Vi gör en skillnad mellan ”fall” och ”återfall i missbruk”. Att vid ett enstaka tillfälle 
berusa sig utanför verksamheten och uppriktigt i behandling jobba med detta tolkas 
som fall. 
Att under behandling på Ringgården vara berusad vid flera tillfällen eller visa fler 
positiva drogtester räknas som återfall i missbruk. 
 

Fall 
Din handläggare och anhöriga kommer att bli informerade. En åtgärdsplan kommer 
att upprättas för att hjälpa dig bli nykter. Du kommer inte vistas utanför Ringgården 
utan personal närvarande med substanser i kroppen. Detta för att skydda dig från 
allvarligare konsekvenser och böter. 
 

Återfall i missbruk 
Vid upprepade tillfällen kan din placering komma att avslutas till förmån för andra 
insatser. 
 

Drogtest 
Vid placering förbinder du dig att under behandlingen lämna urinprov då personalen 
meddelar detta.  Provet genomförs på Ringgården enligt rutin som delges under 
introduktionen. 
 

Visitation 
Vid misstanke om att det kan finnas otillåtna tillhörigheter t ex droger på rummen har 
personalen rätt att gå igenom ditt elevrum inklusive dina personliga tillhörigheter på 
uppmaning och godkännande av föreståndaren eller verksamhetschefen. 
 
Om det kan finnas misstanke om att du tagit in droger eller andra kriminella 
tillhörigheter på Ringgården, har personalen rätt att undersöka detta genom ytlig 
kroppsvisitering. Detta innebär att du och personalen går till ett enskilt rum. Du byter 
till rena egna kläder. Där efter söks kläderna och eventuell annan utrustning igenom. 
 

Införsel av droger 
Tar du in droger på Ringgården riskerar du inte bara din egen säkerhet och nykterhet 
utan även andras säkerhet, nykterhet och behandling. Ringgården ser mycket 
allvarligt på detta. Det är ett brott som kommer anmälas och du kan komma att få 
avsluta din behandling.  
 
 
Jag har tagit del av ovanstående regler och ger mitt godkännande till att följa 
dem samt ger mitt godkännande att personalen vidtar ovan beskrivna åtgärder 
vid behov. 

 

 

 


