
Innan du bestämmer Dig för att bo här är det viktigt att du tagit del av de villkor som gäller för 
vistelsen här. Nollpunkten är ett stödboende och alla som kommer hit har olika problem och behov. 
Här ska alla vara välkomna! 

Tillsammans med personalen planerar du din tid hos oss. Du går till personalen om du bara vill prata 
med någon eller om du har funderingar eller klagomål. För att uppnå bästa resultat under din vistelse 
kan vi komma att ha kontakt med myndigheter och andra externa kontakter.

Här följer det du behöver acceptera och följa: 

Hustrivsel 
• För att det ska vara trivsamt att bo här hjälps alla åt med att hålla rent och snyggt. 

• Du städar ditt rum och sköter din tvätt. Gemensamhetsutrymmen, inne och ute, är allas ansvar. 

• Det är endast tillåtet att röka på avsedd plats utomhus och du undviker därmed att lämna fimpar 
med mera runt husen 

• Varje tisdag och fredag har vi husmöte kl 9.00 för att gå igenom veckans händelser.  Här ges också 
möjlighet att ta upp frågor och tala om det som skett. Här har du en god möjlighet att påverka din 
vistelse på Nollpunkten, så att den gynnar det som du vill uppnå. Husmötet är obligatoriskt. 

Allmänna regler 
• Du behöver komma överens med personalen om du vill ta emot besök. Vi är dock mycket 

återhållsamma med besök. 

• Tyvärr kan du inte ha med husdjur. Dock finns en huskatt så om du vet med dig att du har allergi 
behöver du veta om att katten vistas överallt. 

• Du ansvarar själv för värdesaker och andra tillhörigheter. Om du avviker från Nollpunkten 
förvarar vi dina tillhörigheter max tre månader. 

• Du är här frivilligt och kan därför avsluta din vistelse på Nollpunkten på eget initiativ. Vi 
kommer dock att hjälpa dig att ompröva utskrivning om vi tror att det kan hjälpa dig att fortsätta 
din vistelse hos oss 

• Trots att Du är här frivilligt vill vi inte att du rör dig utanför området utan personal. Du är i 
en känslig situation och om vi ska kunna hjälpa dig bör du inte utsätta dig för frestelser ”ute i 
samhället”. Av samma skäl kan du inte få permission om inte väldigt särskilda skäl råder. Här 
måste din socialsekreterare vara med och besluta. 

• Du godkänner att personal kan gå in på ditt rum även om du inte är där. 

Fortsättning på nästa sida

Du som ska bo på nollpunkten 
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Medicinhantering 
Medicinutdelning sker vid specifika tider under dagen. Mediciner hålls noga inlåsta i säkra skåp och 
får endast delas av personal med behörighet. 

Vid utskrivning lämnas ej medicin ut. Den skickas tillbaka till Beroendecentrum eller kasseras. 

Droger 
• Självklart råder total drogfrihet på Nollpunkten. Du godkänner att drogtester sker när personal 

begär det. Urinprov ska lämnas så fort som möjligt när det påkallas. Du har som längst två och en 
halv timme på dig att lämna ett sådant. Testandet sker under övervakning. 

• Eftersom det under inga förhållanden får finnas droger inom Nollpunkten leder införsel av 
droger till omedelbar utskrivning. 

Våld och hot om våld 
Självklart får inte hot och våld få förekomma inom Nollpunktens verksamhet. Nollpunkten ska 
vara en frizon för alla som vistas där. Överträdelse medför därför också utskrivning med omedelbar 
verkan. Du och personalen gör därför ert bästa för att undvika och förebygga situationer som kan 
framkalla osämja, våld och hot. Backa hellre, gå undan, prata med personal!

Vi arbetar under sekretess, viket betyder att vi inte kan säga att du är här om en person ringer och 
frågar efter dig. Om en myndighet ex polisen eller frivården ringer måste vi tala om ifall du är här 
eller inte. 

Namnteckning Datum

Namnförtydligande

Får vi tala om att du är här om en person frågar efter dig?
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