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Inledning
Denna handlingsplan gäller samtliga elever i Ydre kommuns skolor och ungdomar på fritidsgården i
Österbymo.

Definition av begrepp
Handlingsplanen gäller för alkohol, dopingmedel, narkotika, läkemedel och andra preparat som tas i
berusningssyfte, t.ex. medel som används vid sniffning. I handlingsplanen använder vi
samlingsnamnet droger.

Med missbruk av alkohol avses ett osunt förhållningssätt som går ut över individens sociala liv, såsom
hem, familj och skola.

Syfte
På skolorna och fritidsgården i Ydre kommun arbetar vi för en alkohol- och drogfri miljö. Syftet med
handlingsplanen är att förebygga, upptäcka och tidigt ingripa mot bruk av alkohol och droger och
därigenom arbeta för en alkohol- och drogfri uppväxt samt förhindra missbruk. Handlingsplanen
bygger på tydliga regler, ett förebyggande förhållningssätt samt stöd till elever och vårdnadshavare.

Mål
● En god, säker och trygg arbetsmiljö för elever och personal.
● Tidig upptäckt av bruk bland elever och stöd till dessa, så att inte studierna störs.
● Förebygga ohälsa, tillbud och olyckor i skolan till följd av alkohol- eller droganvändning.
● Förebygga framtida sociala och ekonomiska problem samt psykisk- och fysisk ohälsa

orsakad av alkohol- och droganvändning.

Styrdokument
Skollagen
I skollagen och i vägledning för elevhälsan från socialstyrelsen framkommer att alla elever har rätt till
ett gott skolklimat med goda relationer till kamrater och lärare. Eleverna har också rätt till en
undervisning där frågor som rör tobak, alkohol, narkotika och dopning integreras i olika ämnen för att
eleverna ska ges en mer sammansatt bild av dessa områden. Skolan arbetar för att stärka frisk- och
skyddsfaktorer som skolframgång och skoltrivsel, vilket minskar riskerna för att eleverna hamnar i ett
eventuellt framtida missbruk och tobaksbruk. Det största skyddet för elevers hälsa är att gå ut skolan
med godkända betyg. Enligt skollagen 5 kap 14-21 § kan elev stängas av från skolan om eleven
genom sitt missbruk utgör fara för sig själv eller andra (SFS 2010:800).
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FN:s barnkonvention
Läs mer om Skolans ANDT-uppdrag i FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.
Artikel 33 i barnkonventionen berör specifikt alla barns rätt att skyddas mot droger (SFS 2018:1197).
Sedan barnkonventionen blev en del av svensk lag har dess ställning stärkts, vilket i korthet innebär
att en artikel i nämnda konvention ensam kan ligga till grund för beslut av myndigheter och
domstolar.

Narkotikastrafflagen
Det är straffbart att anskaffa, förvara, bruka och att bjuda ut narkotika till försäljning enligt 1 kap. 1 §
i narkotikastrafflagen (SFS 1968:64).

Socialtjänstlagen
Enligt socialtjänstlagen är skolan skyldig att anmäla till socialtjänsten om en elev använder eller
misstänks använda narkotika eller andra droger (SFS 2001:453).

Regler AND

Alkohol
Det är förbjudet att förvara/förtära alkoholhaltiga drycker eller vara alkoholpåverkad inom
skolans/fritidsgårdens område samt i verksamhet som bedrivs på annan plats, t.ex. på friluftsdagar
eller under utflykter med fritidsgården.

Sniffning
All hantering och bruk av preparat avseende sniffning är förbjuden och klassas som missbruk.
Elev/ungdom får inte vara påverkad inom skolans/fritidsgårdens område eller i verksamhet som
bedrivs på annan plats.

Narkotika, dopningsmedel och icke ordinerade medicinska preparat
All hantering och bruk av narkotika, dopningsmedel och icke ordinerade medicinska preparat är
förbjuden. Elev/ungdom får inte vara påverkad inom skolans/fritidsgårdens område eller i verksamhet
som bedrivs på annan plats.

Elevskåp
Elevskåpen är avsedda för förvaring av läroböcker och annat studiematerial. Skåpen är skolans
egendom och skolan har därmed möjlighet att kontrollera att skåpen används på det sätt som är avsett.
Rektor kan besluta att öppna elevskåp, t.ex. vid misstanke om förvaring av alkohol och droger, utan
att det anses vara en husrannsakan.

Brottsförebyggande hundsök
Polisens insats med narkotikahund ska betraktas som brottsförebyggande verksamhet och grundas på
den allmänna samarbetsskyldigheten som anges i förvaltningslagen (SFS 2017:900) och polislagen
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(SFS 1984:387). Narkotikahund kan komma att användas för sökning av narkotika i skolans och/eller
fritidsgårdens lokaler. Sökning med narkotikahund kan endast ske på skolans/fritidsgårdens initiativ
och efter skoltid/fritidsgårdstid. Påträffas narkotika övergår den brottsförebyggande verksamheten till
en brottsutredande verksamhet.

Rutin när elev misstänks provat på alkohol
Personal som uppmärksammar att en elev brukat alkohol ska se till att:

● Rektor informeras och denne ansvarar för vidare arbete. Rektor gör tillsammans med
personal från Elevhälsoteamet en bedömning om åtgärder utifrån elevens ålder och hur
bruket av alkoholen har sett ut.

Om rektor beslutar om vidare åtgärder sker följande:
● Rektor kallar vårdnadshavare till ett möte. Rektor och skolkurator eller skolsköterska deltar.

Socialtjänsten bjuds in.
● Orosanmälan görs enligt 14 kap. 1§ i socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Anmälan kan ske

muntligen i samband med ovannämnda möte och lämnas därefter skriftligt.
● Rektor ansvarar för att händelsen och vidtagna åtgärder dokumenteras.
● Skolkurator eller skolsköterska ansvarar för ett uppföljande samtal med elev samt eventuellt

vårdnadshavare utifrån ålder.

Rutin när elev misstänks missbruka alkohol
Personal som uppmärksammar att en elev missbrukar alkohol ska se till att:

● Rektor informeras och denne ansvarar för vidare arbete.
● Samtal hålls med eleven angående misstankarna. Rektor ansvarar för att samtalet genomförs

och att två vuxna deltar (företrädesvis rektor och skolkurator, alternativt skolsköterska).
Eleven ges möjlighet att själv berätta hemma.

● Rektor kallar vårdnadshavare till ett möte angående misstankarna. Rektor och skolkurator
eller skolsköterska deltar. Socialtjänsten bjuds in.

● Orosanmälan görs enligt 14 kap. 1§ i socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Anmälan kan ske
muntligen i samband med ovannämnda möte och lämnas därefter skriftligt.

● Rektor ansvarar för att händelsen och vidtagna åtgärder dokumenteras.
● Skolkurator eller skolsköterska ansvarar för minst ett uppföljningssamtal med eleven och

efterföljande kontakt med vårdnadshavaren.

Tillägg fritidsgårdens verksamhet utanför skoltid
Om ungdom tillhörande grundskolan misstänks missbruka alkohol genomförs åtgärder
enligt ovan. Om det gäller ungdom på gymnasiet kontaktas vårdnadshavare.
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Rutin när elev misstänks bruka droger
Den som misstänker att en elev brukar droger kontaktar rektor.

● Rektor är ansvarig, men kan vid behov delegera till skolkurator eller i andra hand
skolsköterska om det innebär att arbetet fortskrider snabbare.

● Samtal hålls med eleven angående misstankarna. Rektor ansvarar för att samtalet genomförs
och att två vuxna deltar (företrädesvis rektor och skolkurator alternativt skolsköterska).
Eleven ges möjlighet att själv berätta hemma samma dag.

● Rektor kontaktar vårdnadshavare senast nästkommande vardag och kallar till ett möte
angående misstankarna. Mötet bör hållas skyndsamt. Rektor och skolkurator eller
skolsköterska deltar. Socialtjänsten bjuds in till mötet. Vid mötet lämnas information och
erbjudande om drogtest på vårdcentralen.

● Orosanmälan, görs alltid till socialtjänsten enligt 14 kap. 1 § i socialtjänstlagen (SFS
2001:453), oavsett elevens ålder. Det kan ske muntligen i samband med ovannämnda möte
med vårdnadshavare och lämnas därefter skriftligt. Det kan inträffa att vårdnadshavare inte
ger sitt medgivande till att provresultat meddelas till skolan. I sådana fall ansvarar
socialtjänsten för de insatser som krävs utöver skolans ansvar.

● Vårdnadshavare informeras om möjligheten till samtal med polis. Syftet med samtalet är i
första hand av förebyggande karaktär. Polisen kan i samtalet ge eleven och vårdnadshavare
sin bild av drogsituationen och riskerna i ungdomens miljöer.

● Rektor ansvarar för att händelsen och vidtagna åtgärder dokumenteras.
● Skolkurator eller skolsköterska ansvarar för minst ett uppföljningssamtal med eleven.
● När misstankar kvarstår fortsätter kontakt och eventuellt ny anmälan till Socialtjänsten.

Skolans personal behöver ha fortsatt uppsikt över elevens beteende.

Tillägg fritidsgårdens verksamhet utanför skoltid
Om ungdom tillhörande grundskolan misstänks ha använt/använder narkotika genomförs åtgärder
enligt ovan. Om det gäller ungdom på gymnasiet kontaktas polis för konsultation.

Rutin när elev bedöms vara alkohol- eller drogpåverkad i skolan
Personal som uppmärksammar att en elev är påverkad ska se till att:

● Rektor och mentor informeras. Rektor ansvarar för vidare arbete.
● Vårdnadshavare kontaktas alltid.
● Eleven omhändertas på ett betryggande sätt och avvisas från skolan, elev hämtas av

vårdnadshavare.
● Skolan gör en polisanmälan och vid behov tillkallas polis.
● Orosanmälan görs enligt 14 kap. 1§ i socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Det kan ske

muntligen i samband med ovannämnda möte med vårdnadshavare och lämnas därefter
skriftlig. Rektor ansvarar för att händelsen och vidtagna åtgärder dokumenteras.

● Skolkurator eller skolsköterska ansvarar för minst ett uppföljningssamtal med eleven, inom
två veckor.
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Tillägg fritidsgårdens verksamhet utanför skoltid
Om ungdom tillhörande grundskolan påträffas alkohol- eller drogpåverkad och/eller innehar
alkohol/droger kontaktas vårdnadshavare direkt. Elevhälsoteamet (EHT) kontaktas nästkommande
vardag. Om det gäller ungdom på gymnasiet kontaktas vårdnadshavare. Eventuella vidare åtgärder
beslutas av barn- och utbildningschef. Om ungdom tillhörande grundskolan ertappas med att langa
eller sälja alkohol/droger kontaktas vårdnadshavare direkt och en polisanmälan görs. EHT kontaktas
nästkommande vardag. Om det gäller ungdom på gymnasiet kontaktas vårdnadshavare och en
polisanmälan görs. Eventuella vidare åtgärder beslutas av barn- och utbildningschef.

Rutin vid omhändertagande av alkohol eller droger i skolan
● Om en elev ertappas med alkohol omhändertas alkoholen av personal och lämnas till rektor.

Rektor, eller den som rektorn har bestämt, ska skyndsamt anmäla omhändertagandet till
polismyndigheten. Omhändertagandet får i dessa fall bestå tills frågan om föremålet ska tas i
beslag har prövats.

● Vid misstanke om narkotikainnehav på skolan kontaktas alltid polis. Skolan informerar
polisen om var och när narkotika misstänks finnas i området.

● Rektor och skolkurator eller skolsköterska har samtal med eleven.
● Rektor kallar vårdnadshavare till ett möte. Rektor och skolkurator eller skolsköterska deltar.

Socialtjänsten bjuds in.
● Orosanmälan görs enligt 14 kap 1§ i socialtjänstlagen (SFS 2001:453), oavsett elevens ålder.

Anmälan kan ske muntligen i samband med ovannämnda möte och lämnas därefter skriftligt.
● Rektor ansvarar för att händelsen och vidtagna åtgärder dokumenteras.

Tillägg fritidsgårdens verksamhet utanför skoltid
Vid stark misstanke om innehav kan ungdom bli ombedd att visa väskinnehåll, om ungdomen vägrar
avvisas hen från verksamheten. Vid innehav kontaktas vårdnadshavare direkt och en polisanmälan
görs. EHT kontaktas nästkommande vardag. Om det gäller ungdom på gymnasiet kontaktas
vårdnadshavare direkt och en polisanmälan görs. Orosanmälan till socialtjänsten görs av barn- och
utbildningschef nästkommande vardag.

Främjande och förebyggande arbete för alla

● Personalen är goda förebilder i sitt förhållningssätt till alkohol och andra droger.
● Integrerad AND undervisning i olika ämnen i grundskolan enligt läroplaner.
● Skolan samverkar med vårdnadshavare, socialtjänst, polis och andra myndigheter.
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Information/Implementering
Denna handlingsplan skall finnas tillgänglig på skolans intranät och på kommunens hemsida.
Handlingsplanen aktualiseras varje läsårsstart för all personal samt löpande under året för nyanställd
personal. Detsamma gäller för nya elever och dess vårdnadshavare. Handlingsplanen förankras och
diskuteras under början av höstterminen med eleverna på mentorstid, gäller grundskolan från årskurs
7 till åk 9. Handlingsplanen skall kommuniceras ut till vårdnadshavare på föräldramöten/föräldraråd.
Handlingsplanen ses över i januari varje år och revideras vid behov.

Referenser
SFS 2017:900. Förvaltningslag. Justitiedepartementet

SFS 2018:1197. Lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Socialdepartementet

SFS 1968:64. Narkotikastrafflag. Justitiedepartementet

SFS 2010:800. Skollag. Utbildningsdepartementet

SFS 2001:453. Socialtjänstlag. Socialdepartementet

SFS 1984:387. Polislag. Justitiedepartementet

2023-01-19
8


