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MÅL 
VÅR SKOLA ÄR DROGFRI 
Vi accepterar inte att någon på skolan befattar sig med droger eller vistas i skolans lokaler påverkad av 
alkohol, narkotika, narkotikaklassade läkemedel (som inte är förskrivna av läkare) eller sniffnings- eller 
dopningspreparat.  
 
Skolan har ett ansvar att motverka tobaksbruk, alkohol – och narkotikamissbruk och alla arrangemang 
som sker i skolans regi ska vara drogfria, även utanför skolområdet.  
 
SYFTE 
Hagfors kommun och polisen har enats om ett antal punkter att fokusera på kommande året. Genom 
medborgarlöften visar man hur man ska arbeta med upplevda problem och trygghetsfrågor i kommunen. 
Medborgarlöften är en utveckling av de samverkansöverenskommelser som finns mellan kommunen och 
polisen. 
 
Hagfors kommun har utifrån medborgarlöftet åtagit sig att göra satsningar kring alkohol- och 
droganvändningen i kommunen. Detta sker genom ett ökat samarbete kring frågan, med speciellt fokus på 
ungdomar som befinner sig i riskzonen för att hamna i missbruk eller redan är i missbruk. Hagfors 
kommun har utifrån detta åtagit sig att ta fram en drogpolicy och en handlingsplan för hur man handskas 
med dessa frågor i kommunens skolor. 
 
POLICY 
Skolan är en arbetsplats med samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser. Ansvaret för att 
skolan är en hälsosam arbetsplats ligger på alla som vistas i skolan. Därför har vi en tydlig alkohol, drog- 
och tobaksplan som följer gällande lagstiftning med syfte att förebygga, upptäcka och ingripa mot tobak, 
alkohol och andra droger oavsett om de är kriminaliserade eller inte.  
 
Rektor har ett ansvar för att i olika ämnen integrera ämnesövergripande kunskap och risker med tobak, 
alkohol och andra droger. Kunskap om alkohol och andra droger är en viktig del av det hälsofrämjande 
och förebyggande arbetet inom skola, därför ska dessa frågor ständigt bearbetas bland både elever och 
personal.  
 
Inom skolan finns elevhälsan dit både elever, föräldrar och personal kan vända sig och få stöd om man 
misstänker att någon använder alkohol och/eller andra droger. Elevhälsan ansvarar för att arbeta 
hälsofrämjande och förebyggande för att följa alla elevers hälsa, utveckling och att stödja eleverna att nå 
utbildningens mål. I detta ansvar ingår också att upptäcka barn och unga i risk- och missbruk.  
 
Skolan ska samarbeta med andra myndigheter i hälsofrämjande och förebyggande syfte men också för att 
ge stöd och hjälp till enskilda elever. Det är viktigt att vi alla, personal, föräldrar och elever, hjälps åt i 
arbetet med att förebygga bruk/missbruk av alkohol och/eller droger och att vi samarbetar för en trygg, 



 
 

sund och hälsosam miljö. Myndigheter har en lagstadgad skyldighet att samverka enligt 6§ FL. När det 
gäller frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa finns även en särskild skyldighet att 
samverka, vilket regleras i lagstiftningen för polis, förskola och skola, socialtjänst samt hälso- och 
sjukvård. En polismyndighet och en skola har större möjligheter att lämna ut uppgifter sinsemellan och 
till socialtjänsten främst genom att generalklausulen i 10 kap. 27 § OSL är tillämplig för dessa 
myndigheter. 
 

Elevskåpen tillhör skolan. Om skolan misstänker att en elev förvarar något som kan störa ordning och 
säkerhet i sitt elevskåp, och eleven vägrar att öppna det, har skolan möjlighet att öppna med exempelvis 
en huvudnyckel och även omhänderta föremål. Rektor fattar beslut, och vid öppning ska rektor och 
ytterligare en personal medverka. Innan beslut fattas ska rektor överväga att samråda med polisen och ta 
ställning till om en polisanmälan ska upprättas.  
Utifrån skolans policy i arbetet mot droger kan det förekomma att polis, i förebyggande syfte, 
genomsöker skolans lokaler med narkotikahundar.  
 
DEFINITION DROGER 

● Alkohol. 
● Narkotiska preparat. 
● Narkotikaklassade och likställda läkemedel som ej ordinerats av läkare. 
● Dopningspreparat.  
● Även preparat för sniffning – lösningsmedel och liknande, samt medel som har narkotisk verkan 

men ännu inte är narkotikaklassade, innefattas av begreppet.  
 
VARNINGSSIGNALER 
Viktiga tecken att uppmärksamma i mötet med barn och unga är psykisk ohälsa, oroväckande frånvaro, 
plötsligt ändrat beteende, ändrade kamratrelationer och tecken på kriminalitet. 
 
HANDLINGSPLAN 
TOBAK OCH E-CIGARETTER 
Upptäcker skolpersonal att någon röker på skolans område eller i skolans verksamhet informerar vi att 
rökförbud gäller på området. För omyndiga elever informeras mentor som kontaktar elev och 
vårdnadshavare. För myndig elev informeras mentor som kontaktar elev. Mentor ska erbjuda 
vårdnadshavare och elev kontakt med elevhälsan för rådgivande samtal exempelvis SOTIS (Samtal om 
tobak i skolan). Mentor dokumenterar händelsen med datum, vem som kontaktats samt vad som 
kommunicerats. Rektor informeras/rådfrågas vid behov. Alla elever i årskurs 7-9 ges möjlighet att delta i 
det tobaksförebyggande programmet Tobaksfri Duo. Rökavvänjning erbjuds även de från 18 år via 
vårdcentralen i Hagfors/Ekshärad. Vårdcentralen nås via 1177.se - "mina vårdkontakter" alternativt via 
rådgivningen tfn 0563-47600. 
 
VID MISSTANKE OM DROGMISSBRUK 

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

● Rektor sammankallar snarast till elevmöte. 



 
 

● Vid misstanke om bruk av droger beslutar rektor om en anmälan till socialtjänsten enligt 14 kap 
1§ SoL, eller om generalklausulen i 10 kap. 27 § OSL är tillämplig. Återkoppling efterfrågas 
huruvida en utredning inleds eller ej. 

● Rektor planerar uppföljning. 
 
 
 
 

  
VID KONSTATERAT DROGMISSBRUK 

● Rektor sammankallar till ett elevmöte snarast. Är eleven omyndig kallas även vårdnadshavarna.  
● Anmälan enligt 14 kap 1 § SoL görs till socialtjänsten, eller om generalklausulen i 10 kap. 27 § 

OSL är tillämplig. Rektor ska även överväga kontakt med polismyndigheten och eventuellt andra 
instanser.  

● Rektor kan fatta beslut om tillfällig omplacering, skriftlig varning eller avstängning (SL 5 kap. 
12-14 och 17-19 §§) tills dokumenterad drogfrihet kan påvisas genom drogtest inom socialtjänsten 
utifrån samtycke från eleven och/eller vårdnadshavarna.  

● Rektor planerar uppföljning. 
 
ÅTGÄRDER NÄR ELEV ÄR DROGPÅVERKAD  

● En akut drogpåverkad elev ska efter kontakt med vårdnadshavare eller annan närstående avvisas 
från skolan och omhändertas på ett betryggande sätt. Den som upptäcker en elev som är 
drogpåverkad ska omedelbart kontakta rektor eller motsvarande i ledningsfunktion. Är eleven 
myndig ska samtycke till kontakt med hemmet eller motsvarande inhämtas.  

● Polis kontaktas omgående om en elev är märkbart påverkad på skolan.  
● Fortsatta åtgärder enligt rubriken ”Vid konstaterat drogmissbruk”.  

 
ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM FÖRSÄLJNING AV DROGER 

● Rektor kontaktas. 
● Rektor gör en polisanmälan och om eleven är omyndig görs även en anmälan till socialtjänsten.  
● Efter samråd med polis och socialtjänst beslutar rektor när och hur vårdnadshavarna ska 

kontaktas.  
● Rektor planerar fortsatta åtgärder i samråd med elev, vårdnadshavare och socialtjänst. Rektor kan 

fatta beslut om tillfällig omplacering, skriftlig varning eller avstängning (SL 5 kap. 12-14 och 
17-19 §§).  

● Rektor planerar uppföljning. 
 
FÖRTYDLIGANDE GÄLLANDE ANMÄLAN TILL SOCIALTJÄNSTEN OCH DROGTESTER 
Skolans anmälningsplikt till socialtjänsten upphör på elevens 18-årsdag. När en myndig elev genom sitt 
eget beteende riskerar att skada sig själv finns möjlighet för skolan att anmäla sådan oro till socialtjänsten. 
Lagstödet för en sådan anmälan finns i generalklausulen i 10 kap. 27 § OSL, där det sägs att myndigheter 
kan informera varandra om sekretesskyddade angelägenheter om det är uppenbart att intresset av att 
uppgiften röjs har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda.  
 



 
 

Skolan utför inga drogtester utan de genomförs inom socialtjänsten. Kontakt med socialtjänsten kan en 
familj/ungdom få utifrån att en orosanmälan från exempelvis skolan inkommer eller att en 
vårdnadshavare eller ungdom själv ansöker om stöd. Socialtjänsten utför inga drogtester om inte en 
utredning enligt 11 kap. 1 § SoL gällande den aktuella ungdomen inleds. Det räcker således inte att en 
ungdom eller vårdnadshavare samtycker till drogtest eller att ungdomen önskar lämna drogtest. Vid 
ansökan om stöd inleds alltid en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL. Om drogtester sker inom socialtjänsten 
utifrån misstanke om att en ungdom använder droger krävs att vårdnadshavarna eller elev över 18 år, 
samtycker till att socialtjänsten lämnar uppgifter om aktuella provsvar till skolan. Det är av vikt att skolan 
får ta del av dessa resultat för att kunna bedöma vilka åtgärder som kan komma att bli aktuella från skolan 
samt huruvida en avstängd elev kan återgå till ordinarie undervisning.  
 
Rektor ansvarar för att fortlöpande dokumentation sker i handlingsplanens samtliga delar.  
 
SKOLANS MÖJLIGHETER OCH SKYLDIGHETER ATT AGERA MOT 
MISSBRUK REGLERAS AV: 

● Narkotikastrafflagen (NSL) 
● Arbetsmiljölagen (AML) 
● Alkohollagen (AL) 
● Tobakslagen (TL) 
● Skollagen (SL) 
● Socialtjänstlagen (SoL) 
● Föräldrabalken (FB) 
● Offentlighets och sekretesslagen (OSL) 
● Lagen om förbud av vissa hälsofarliga varor 
● Lag om förbud mot vissa dopningsmedel 
● FN:s barnkonvention 
● Länsöverenskommelse för barn och unga i risk och missbruk – Från upptäckt till behandling 

 
UTVÄRDERING, REVIDERING OCH IMPLEMENTERING 
Inför varje nytt läsår ska drogpolicyn och handlingsplanen utvärderas och vid behov revideras. 
Drogpolicyn och handlingsplanen ska godkännas av ledningsgruppen och därefter implementeras till 
samtlig skolpersonal, elever och vårdnadshavare. Policyn och handlingsplanen ska finnas tillgänglig på 
kommunens hemsida.  

 
För aktuella kontaktuppgifter hänvisas till kommunens hemsida eller växel. www.hagfors.se eller 
0563-185 00.  
 
För ytterligare information se gärna nedanstående länkar: 
 
http://www.tullverket.se/download/18.e0158eb140f9d5442d211b/1387371078094/Fakta_om_droger_201
3_webb.pdf 
 
http://www.umo.se/ 
 
http://cannabishjalpen.se/ 

http://www.hagfors.se/
http://www.tullverket.se/download/18.e0158eb140f9d5442d211b/1387371078094/Fakta_om_droger_2013_webb.pdf
http://www.tullverket.se/download/18.e0158eb140f9d5442d211b/1387371078094/Fakta_om_droger_2013_webb.pdf
http://www.umo.se/
http://cannabishjalpen.se/


 
 

 
https://alkoholhjalpen.se/ 
 
http://www.iq.se 
 
http://www.dopingjouren.se/ 
 
http://www.rf.se/ 
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