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1. Inledning
Mariestads kommuns skolor jobbar för en arbetsmiljö fri från alkohol, narkotika,
dopingpreparat och tobak. Skolan ska arbeta aktivt för att förhindra och minska
användandet av droger.
Eleverna ska ha sådan kunskap om ANDT-frågorna att de kan ta avstånd från tobak,
alkohol, droger och doping.

1.1. Syfte
Syftet med denna rutin är säkerställande av att Mariestads kommun arbetar i enlighet
med gällande lagar och förordningar, med utgångspunkten i att alla ska vara
inkluderade, alla ska nå kunskapskraven och att alla ska lyckas i klassrummet.

1.2

Ansvar

Elevhälsochef ansvarar för att rutinen revideras årligen.

2. Definition av droger
Med droger avses i denna rutin substanser som är beroendeframkallande och/eller
sinnesförändrande såsom samtliga narkotikaklassade preparat, dopingpreparat men
också alkohol, tobak, lösningsmedel, tändargas och andra hälsovådliga medel. Till
droger räknas också narkotikaklassade läkemedel, t ex bensodiazepiner, om de inte
tas enligt föreskrift av läkare.

3. Rutinen hänvisar till följande lagstiftning
Skollagen (2010:800, 1 kap. 4 § och 5 §). Utbildningen inom skolväsendet
syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden.
Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång
lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som
det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och
elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de
utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i
barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och
elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och
ansvarskännande individer och medborgare.
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Socialtjänstlagen (14 kap. 1 § SoL). Skolan har skyldighet att anmäla till
socialtjänsten om en elev använder eller misstänks använda narkotika eller
missbruka andra droger.
FN:s barnkonvention (artikel 33). Skolan är skyldig att skydda barn och
ungdomar från droger.
Tobakslagen (2 § prop. 1992/93:185 s 23 och 50, prop. 1993/94:98 s 11
och 26). Rökning är förbjuden i lokaler som är avsedda för barnomsorg,
skolverksamhet eller annan verksamhet för barn och ungdomar samt på
skolgårdar.
Narkotikastrafflagen (1968:64). Det är straffbart att anskaffa, förvara,
använda samt bjuda ut narkotika till försäljning.
Arbetsmiljölagen (Arbetsmiljöverket). Föreskriver att skolan ska ha en bra
arbetsmiljö och är skyldig att förebygga ohälsa och olycksfall.
Lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor (1999:42). Lagen syftar till
att kunna straffbelägga hantering av nyskapade syntetiska droger innan deras
effekter, exempelvis hur beroendeframkallande de är, är tillräckligt klarlagda
för en narkotikaklassning.

4. Förebyggande arbete
elever och vårdnadshavare om skolans rutin mot droger varje läsår från
och med årskurs 6.
konsekvenserna av drogmissbruk. Detta ska ske ämnesintegrerat i
kursplaner enligt läroplanen samt vid hälsosamtal på högstadiet och gymnasiet.
Samtal sker inom ramen för sex- och samlevnadsundervisning i åk 1 på gymnasiet samt
genom att ”fånga frågan i flykten”.
Följa Rutin för främjande av närvaro och Handlingsplan vid frånvaro
Vara uppmärksam på signaler som kan kopplas till att eleven använder droger

Skolan ska samverka med andra myndigheter och verksamheter, såsom polis,
folkhälsorådet och socialtjänst, i ett hälsofrämjande och förebyggande arbete.
terkommande enkäter kring elevernas livskvalitet och drogvanor.
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5. Åtgärder vid misstanke om att elev är
drogpåverkad under skoltid
kontaktas och en
anmälan till socialtjänsten skall göras. Eleven tas ur undervisningen omedelbart.
Vårdnadshavaren hämtar eleven.
försörjningsansvarig
kontaktas, om eleven ger samtycke. Skolan gör en polisanmälan och eleven avvisas
från skolan.
Följa Handlingsplan vid misstanke om bruk av droger (punkt 7).

6. Åtgärder vid misstanke om alkohol/droginnehav eller försäljning av droger på
skolan
alkoholen/drogen och eventuella tillbehör i beslag av skolans personal.
Personal på skolan gör en polisanmälan samt en anmälan till socialtjänsten vid
misstanke om innehav av narkotika. Rektor delges skyndsamt information om anmälan
av personal som anmält.
Finns
misstanke om att detta sker inom skolans område eller dess närhet gör rektor eller
personal som uppmärksammat detta en polisanmälan samt en anmälan till
socialtjänsten.
Omedelbar kontakt tas med vårdnadshavare om eleven är omyndig. Omedelbar
kontakt tas med försörjningsansvarig om myndig elev ger samtycke.

Sida: 6 (7)

7. Handlingsplan vid misstanke om bruk av
droger
1.
Vid misstanke om droger:
Om elev är märkbart påverkad så ska detta anmälas till polis omgående
och vårdnadshavare informeras/tillkallas för elev under 18 år.
Telefonnummer till polis 114 14.
Provtagning ska ske så fort som möjligt se punkt 4.
Anmäl till socialtjänst.
För tips som polisen kan ha användning för ring 114 14, man kan vara
anonym.
Handlar det om oro för/misstanke om eventuellt bruk se punkt 2.
2.
Informera Elevhälsoteam.
Ta upp oron i arbetslag.
Misstanke upphör – avsluta åtgärd.
Misstanke kvarstår – gå vidare till punkt 3.
3.
Elevhälsoteamspersonal samt ev. den som har misstanken pratar med eleven
samt vårdnadshavare om eleven är under 18 år – bekymringssamtal.
Misstanke upphör – avsluta åtgärd.
Misstanke kvarstår – gå vidare.
Ärende i Elevhälsoteam.
Anmälan till socialtjänsten görs enligt 14 kap. 1§ i Socialtjänstlagen.
4.
SKYNDSAMT – Provtagning för att fastställa om det finns droger i
kroppen.
Kontakta fältassistent på Ungdomsmottagning 0501-75 63 43 eller polisen
114 14. Ungdomsmottagningen kan ta tester på ungdomar under 18 år.
Under 18 år ska vårdnadshavare informeras.
NARKOTIKAINNEHAV ÄR ETT BROTT som ska anmälas för vidare
utredning.
5.
Samverkan och samarbete mellan elev, vårdnadshavare, skola, socialtjänst,
polis och ev. andra viktiga verksamheter/aktörer är en förutsättning för en
positiv utveckling.
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Anmälningsskyldighet i korthet
Du som är anmälningsskyldig ska genast anmäla till socialtjänsten om du i din yrkesroll
misstänker eller får kännedom om att ett barn/ungdom far illa. Du är också skyldig att
lämna de uppgifter som kan vara av betydelse för socialtjänstens utredning.
Anonyma tips till polisen
Allt kan vara av intresse. Polisen kan ofta lägga ett pussel av information som
tillsammans kan leda till något. Ring 114 14 och följ informationen/knappa vidare till
tipstelefon där man kan vara helt anonym.

