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Dopingpolicy, revidering
Fritidschefen har upprättat förslag till revidering av den dopingpolicy
som togs av kommunen 1994;
Dopingfria idrottsanläggningar inom Smedjebackens kommun
Följandereglergäller Smedjebackens kommuns anläggningar:
1. Smedjebackens Kommuns samtliga idrottsanläggningar skall vara dopingfria.
Detta innebär att person som brukar, innehar, överlåter eller säljer preparat som
enligt lag (SFS 1991:1969)klassas som dopingmedel,
ej äger rätt att hyra Kommunens idrottslokaler eller anläggningar.
2. Förening som hyr lokal eller anläggning för idrottsändamål och är
ansluten till RF, har ansvar för de utövare som deltar i föreningens verksamhet,
oavsett om de är medlemmar i föreningen eller inte. Medlemskap i föreningen ger
automatiskt skyldighet att i förekommande fall lämna dopingprov efter anmodan av
idrottsförbundets kontrollant.
3 Även privatpersoner och föreningar ej anslutna till RF har för att få hyra
kommunens lokaler/anläggningar, skyldighet att följa dessa regler.
4. Om någon nekar till att lämna dopingprov, eller lämnar positivt testresultat,
avstängs vederbörande under två (2) år från Kommunens samtliga
idrottsanläggningar.
5. Samtliga berörda lokaler/anläggningar skall förses med anslag om dessa regler.
6. Prövning av frågor av principiell karaktär, som t.ex. avtalsbrott eller
avstängning skall ske i kommunens teknik- och fritidsutskott.
Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
att anta revidering av dopingpolicy för Smedjebackens kommun.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta revidering av dopingpolicy för Smedjebackens kommun.
_____
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____
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Dopingfria idrottsanläggningar inom
Smedjebackens kommun
Följande regler gäller Smedjebackens kommuns anläggningar:
1 Smedjebackens kommuns samtliga idrottsanläggningar skall vara
dopingfria. Detta innebär att person som brukar, innehar, överlåter
eller säljer preparat som enligt lag (SFS 1991:1969) klassas som
dopingmedel, ej äger rätt att hyra kommunens idrottslokaler eller
anläggningar.
2 Förening som hyr lokal eller anläggning för idrottsändamål och är
ansluten till RF, har ansvar för de utövare som deltar i föreningens
verksamhet, oavsett om de är medlemmar i föreningen eller inte.
Medlemskap i föreningen ger automatiskt skyldighet att i
förekommande fall lämna dopingprov efter anmodan av
Idrottsförbundets kontrollant.
3 Även privatpersoner och föreningar ej anslutna till RF har för att få
hyra kommunens lokaler/anläggningar, skyldighet att följa dessa
regler.
4 Om någon nekar till att lämna dopingprov, eller lämnar positivt
testresultat, avstängs vederbörande under två (2) år från kommunens
samtliga idrottsanläggningar.
5 Samtliga berörda lokaler/anläggningar skall förses med anslag om
dessa regler.

6 Prövning av frågor av principiell karaktär, som t.ex. avtalsbrott eller
avstängning skall ske i kommunens teknik- och fritidsutskott.

