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Inledning 
Enligt handlingsplanen till det drogpolitiska programmet (KS 2015-10-07 § 
121) har bildningsnämnden i det drogförebyggande arbetet bland annat 
ansvar för att ta fram en gemensam drogpolicy för Alléskolan, 
Lagmansgymnasiet, Nästegårdsskolan och fritidsgårdarna. 

All personal, vårdnadshavare och alla elever ska vara väl förtrogna med 
skolans handlingsplan. 

 I början av varje läsår informerar mentor sina elever om 
handlingsplanen. 

 Vårdnadshavare skall informeras om handlingsplanen. 

 Handlingsplanen skall utvärderas varje läsår. 

Definition av drog 

Drog är en substans som är sinnesförändrande (berusande, euforiserande) 
och/eller beroendeframkallande.  

Exempel kan vara: 

 Alkohol. 

 Narkotiska preparat. 

 Narkotikaklassade och likställda läkemedel som ej ordinerats av läkare. 

 Internetdroger som ännu ej är narkotikaklassade. 

 Dopingpreparat. 

 Även preparat för sniffning - lösningsmedel och liknande samt medel 
som har narkotisk verkan men ännu inte är narkotikaklassade, 
innefattas i begreppet droger. 

Agerande vid drogpåverkan 

Vid oro/misstanke om drogmissbruk: 

 Vid oro/misstanke om drogmissbruk hos elev kontaktas omgående 
rektor som startar en utredning (SL 5 kap. 9 §). Rektor beslutar om 
hur elevens vårdnadshavare kontaktas. Om eleven är myndig skall 
samtycke till kontakt med hemmet ges av eleven. 

 Eleven ombeds lämna skolan resten av dagen.  

 Rektor sammankallar snarast till elevmöte. 

 Vid elevmöte fattar rektor beslut om fortsatta åtgärder som 
dokumenteras i en handlingsplan. (SL. 5 kap 10 §). Eleven uppmanas 
att frivilligt lämna drogtest. Vid negativt test fortsätter studiegången 
som tidigare. 

 Vara beroendeteam kan användas som resurs. Vara beroende team 
erbjuder urinprovstagning vid misstanke om narkotikamissbruk samt 
råd och stöd till eleven och föräldrar. Vid grundad misstanke om 
drogmissbruk gör rektor anmälan till socialtjänsten (Socialtjänstlagen 
14 kap. 1 § ). Socialtjänsten återrapporterar om en utredning inleds, 
inte inleds eller redan pågår. 

 Om elev inte medverkar till drogtest kvarstår misstanke och rektor 
fattar beslut om fortsatta åtgärder som dokumenteras i en 
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handlingsplan. Rektor gör anmälan till socialtjänsten. 
(Socialtjänstlagen 14 kap. 1§ ). Observera att kontakt med Vara 
beroende team inte ersätter anmälan till socialtjänst. Rektor bör även 
överväga kontakt med polismyndigheten. 

 Efter genomförda drogtester sammankallar rektor till uppföljning av 
handlingsplan och nytt beslut om eventuella åtgärder tas.  

Vid konstaterat drogmissbruk 

 Rektor sammankallar till elevmöte dit även socialtjänsten och 
rådgivningscentrum bjuds in. Se under rutiner anmälan socialtjänst 

 En handlingsplan upprättas som stöd för eleven i samråd med 
vårdnadshavare, skola och socialtjänst. Ansvaret för fortsatt utredning 
övertas av socialtjänsten. 

 Anmälan görs till socialtjänsten av rektor vid sittande möte. 
(Socialtjänstlagen 14 kap 1 §). Socialtjänsten återrapporterar om en 
utredning inleds, inte inleds eller redan pågår. Rektor bör även 
överväga kontakt med polismyndigheten.  

 Vid behov kan rektor ge en skriftlig varning till eleven samt dennes 
vårdnadshavare med beskrivning av åtgärder som kan fattas om inte 
eleven blir drogfri (SL 5 kap 11 §). 

 Vid ytterligare behov kan rektor fatta beslut om tillfällig omplacering 
av eleven. Antingen inom samma skolenhet (SL 5 kap 12 §) eller 
annan skolenhet i samråd med dess rektor (SL 5 kap 13 §). Elevens 
vårdnadshavare ska informeras om beslutet. Omplaceringen får 
endast vid synnerliga skäl gälla under mer än två veckor, men aldrig 
mer än fyra veckor. Detta beslut ska dokumenteras skriftligen av 
rektorn. 

 Vid fortsatt eller akut behov kan det finnas grund för avstängning av 
eleven (SL 5 kap. 14-21 §§). För att kunna fatta detta beslut måste 
kontakt tas med bildningschef och kommunjurist. Eleven ska då 
erbjudas undervisning på annan plats eller annan tidpunkt, vilket 
framgår av handlingsplanen. 

 Fattat beslut enligt handlingsplan tas upp som sekretessbelagt 
nämndsärende i bildningsnämnden.  

Åtgärder när elev är drogpåverkad 

 En drogpåverkad elev skall avvisas från skolan. Den som upptäcker 
en elev som är drogpåverkad skall omedelbart kontakta rektor eller 
annan tillgänglig personal. Polis tillkallas vid behov. 

 Rektor eller mentorn kontaktar vårdnadshavare. 

 Rektor gör anmälan till socialtjänst och polis. 

 Rektor kallar till elevmöte. 

 Punkterna under vid konstaterat drogmissbruk följs. 

Åtgärder vid misstanke om försäljning av droger 

 Rektor kontaktas. 

 Rektor gör polisanmälan. 

 Fortsatta åtgärder planeras i samråd med polis och socialtjänst. 
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Åtgärder när alkohol (hos någon under 18 år), doping eller 

droger hittas 

 Rektor eller lärare omhändertar föremålet (SL 5 kap. 22-23 §§). 

 Elevens vårdnadshavare informeras om omhändertagandet. 

 Rektor anmäler omedelbart omhändertagandet till Polisen. 

 Polisen prövar om föremålet ska tas i beslag. 

 Om föremålet inte tas i beslag av polisen ska det återlämnas inom fyra 
dagar. 

 Rektor dokumenterar omhändertagandet.  
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Utdrag ur Skollagen 2010:800 kap 5. 

Trygghet och studiero 
 

Utredning 

9 § Om en elev i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 
sameskolan, gymnasie-skolan eller gymnasiesärskolan vid upprepade tillfällen 
stört ordningen eller uppträtt olämpligt eller om eleven gjort sig skyldig till en 
allvarligare förseelse, ska rektorn se till att saken utreds. Samråd ska ske med 
elevens vårdnadshavare. 

Om förutsättningarna för en utredning om särskilt stöd enligt 3 kap. 8 § är 
uppfyllda ska även en sådan utredning inledas. 

10 § Med utgångspunkt i vad som har framkommit vid en utredning enligt 9 § 
första stycket ska rektorn se till att åtgärder genomförs för att få eleven att 
ändra sitt beteende. 

11 § Efter en utredning enligt 9 § första stycket får rektorn besluta att tilldela 
eleven en skriftlig varning. En sådan varning ska innehålla information om 
vilka åtgärder som kan komma att vidtas om eleven inte ändrar sitt beteende. 

Elevens vårdnadshavare ska informeras om rektorns beslut. 

Tillfällig omplacering 

12 § I förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 
sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får rektorn besluta att en 
elev ska följa undervisningen i en annan undervisningsgrupp än den eleven 
annars hör till eller undervisas på annan plats inom samma skolenhet om 
åtgärderna som gjorts efter en sådan utredning som avses i 9 § första stycket 
inte varit tillräckliga eller om det annars är nödvändigt för att tillförsäkra de 
andra eleverna trygghet och studiero. 

Elevens vårdnadshavare ska informeras om rektorns beslut. 

Endast om det finns synnerliga skäl får en åtgärd som rektorn vidtagit med 
stöd av första stycket gälla under längre tid än två veckor. Åtgärden får dock 
inte gälla för en längre tid än fyra veckor. 

Tillfällig placering vid en annan skolenhet 

13 § Om åtgärder enligt 12 § inte är tillräckligt ingripande eller på grund av 
andra omständigheter inte är möjliga att genomföra, får rektorn besluta att en 
elev tillfälligt ska följa undervisningen vid en annan skolenhet. 

Beslutet om en sådan tillfällig placering fattas gemensamt med rektorn vid 
den mottagande skolenheten. Elevens vårdnadshavare ska informeras om 
beslutet innan placeringen 
genomförs. 

Endast om det finns synnerliga skäl får en åtgärd som rektorn vidtagit med 
stöd av första stycket gälla under längre tid än två veckor. Åtgärden får dock 
inte gälla för en längre tid än fyra veckor. 

 

 



Handlingsplan vid misstanke om drogmissbruk Sidan 5 

 

Omhändertagande av föremål 

22 § Rektorn eller en lärare får från en elev omhänderta föremål som används 
på ett sätt som är störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara för 
säkerheten i denna. 

Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt första stycket. 

Denna paragraf gäller inte för kommunal vuxenutbildning eller särskild 
utbildning för vuxna. Lag (2015:482). 

23 § Ett föremål som har omhändertagits enligt 22 § ska återlämnas till eleven 
senast vid den tidpunkt skoldagen är slut för eleven. Om eleven vid 
upprepade tillfällen tagit med sig föremål som omfattas av 22 § eller om det 
med hänsyn till föremålets beskaffenhet finns särskild anledning att inte 
återlämna det, behöver dock inte föremålet lämnas tillbaka förrän elevens 
vårdnadshavare har informerats om omhändertagandet. Ett omhändertagande 
får inte bestå längre än till och med fjärde dagen efter verkställandet av 
omhändertagandet. 

Om ett föremål som har omhändertagits enligt 22 § kan antas bli förverkat 
enligt 36 kap. 3 § brottsbalken, 6 § narkotikastrafflagen (1968:64), 5 § lagen 
(1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, 5 § lagen 
(1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, 9 kap. 5 § vapenlagen 
(1996:67) eller 5 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, ska 
rektorn eller den som rektorn har bestämt skyndsamt anmäla 
omhändertagandet till Polismyndigheten. Omhändertagandet får i dessa fall 
bestå tills frågan om föremålet ska tas i beslag har prövats. Lag (2014:775). 

Dokumentation 

24 § Om en åtgärd vidtagits enligt 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22 eller 23 §, ska den dokumenteras skriftligt av den som genomfört åtgärden. 
Om åtgärden rör omhändertagande av föremål enligt 22 §, gäller denna 
skyldighet endast om föremålet inte återlämnats efter lektionens slut.  
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Utdrag ur socialtjänstlagen 2001:453 14 

kap. Anmälan om missförhållanden 
1 § Var och en som får kännedom om något som kan innebära att 
socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till 
socialnämnden. 

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra 
myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk 
undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att 
genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om 
något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns 
skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter. Sådan 
anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom yrkesmässigt 
bedriven enskild verksamhet som berör barn och unga eller annan 
yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på 
socialtjänstens område. För familjerådgivning gäller i stället vad som sägs i 
tredje stycket. 

De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla 
till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn 
utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet. 

Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i andra 
stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av 
betydelse för utredning av ett barns behov av skydd. Om anmälan från 
Barnombudsmannen gäller bestämmelserna i 7 § lagen (1993:335) om 
Barnombudsman. Lag (2003:407).   
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Kontaktuppgifter 
 

Till dig som elev: 

Har du problem med droger eller har du en kompis som du är orolig för? Ta 
kontakt med din skolsköterska eller kurator! 

Kurator Alléskolan 0512-311 79 

Kurator Lagmansgymnasiet 0512-311 67 

Kurator Nästegårdsskolan 0512-316 03 

Skolsköterskan Alléskolan 0512-311 74 

Skolsköterskan Lagmansgymnasiet 0512-311 93 

Skolsköterskan Nästegårdsskolan 0512 -316 08 

 

Du kan även ta kontakt med Ungdomsmottagningen 0512-7861 95 alt.                
0512-312 62  

 

Till dig som förälder: 

Är du orolig för din tonåring eller din tonårings kamrater? 

Har du frågor som gäller missbruk? 

Kontakta skolans kurator eller skolsköterska! 

Du kan även ta kontakt med socialtjänsten/IFO 0512-312 37. 

Vara beroendeteam 0512- 317 36 alt.0512-312 61 

På internet finns bra information och fakta om droger: 

www.rns.se  

www.drugsmart.com  

www.can.se  

www.nodrugs.se  

http://www.rns.se/
http://www.drugsmart.com/
http://www.can.se/
http://www.nodrugs.se/

