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Handlingsplan mot alkohol och droger i Söderområdet
Missbruk av alkohol och droger leder till ohälsa och nedsättning av en persons förmåga att utföra sitt
arbete. Missbruk innebär också risker för personen själv och omgivningen. Skolledningen är ansvarig
för att säkerställa en psykiskt och fysiskt god och säker arbetsmiljö, för både elever och lärare.
Missbruk är inte förenligt med detta och kan därför inte accepteras vid vår skola. I de fall där missbruk
konstateras eller misstänks, skall skolan handla skyndsamt för att ge eleven/personal möjlighet till stöd
och behandling.
(Med drogmissbruk avses i följande text destruktivt bruk av sinnesförändrande preparat.)
Mål:
•
•
•

Förhindra missbruk av alkohol, narkotika, dopingpreparat, flyktiga lösningsmedel samt
narkotikaklassade läkemedel bland elever/personal.
Förebygga ohälsa, tillbud och olyckor i skolan.
Motverka konflikter och utslagning bland elever/personal på grund av missbruk.

Strategi:
• Arbeta för uppbyggnad av självförtroende samt stärka självkänslan bland elever/personal för
att våga stå emot och ta ansvar i drogsituationer.
• Arbeta förebyggande med olika metoder, t.ex. livskunskap, samt kontinuerligt informera och
diskutera olika drogers skadeverkningar.
• Det är inte tillåtet att bära någon form av drogsymboler på skolan.
• Samtliga elever, vårdnadshavare och personal skall ha kännedom om Söderområdets
handlingsplan mot alkohol och droger, genom att:
— Drogplanen ligger på skolans hemsida.
— Vårdnadshavare får information vid föräldramöte.
— Rektorerna på Söderområdet ansvarar för att drogplanen revideras samt diskuteras på
respektive arbetsplatsträff en gång per läsår.
Handlingsplanen revideras årligen av Elevhälsan för Söderområdet.
Vid konstaterat/misstanke om drogmissbruk åligger det all personal på skolan att agera utifrån
denna handlingsplan i skolan.

3
Söderområdet

Rutiner vid konstaterat/misstanke om drogmissbruk i skolan
Åtgärder vid misstänkt/konstaterat drogmissbruk hos elev
Vid konstaterat eller misstanke om drogmissbruk under skoltid hos elev, åligger det all personal att
agera vilket skall leda till en anmälan till socialförvaltningen enligt Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 1 §
(se bilaga). Observera att det räcker med misstanke för att agera! Det innebär att du som personal
aldrig kan lova att inte säga något om du får kännedom om en elevs drogbruk. Klargör för eleven i
tidigt skede att du måste gå vidare med sådana uppgifter.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Den som konstaterat/misstänker kontaktar och rådgör med kurator och skolsköterska.
Rektor informeras och deltar i fortsatt handläggning.
Mentorn och eventuellt annan personal delger eleven oron/misstanken.
Möte mellan elev, mentor, kurator och skolsköterska.
Elevens vårdnadshavare skall kontaktas. Eleven bör ha haft möjlighet att själv prata med sin
vårdnadshavare.
Rektor ansvarar för att berörd personal informeras.
Rektor upprättar en anmälan till socialtjänsten enligt SoL 14 kap 1 §.
Samrådskonferens med berörda från skola och hem inplaneras och socialtjänsten bjuds in.
Med samtycke från vårdnadshavare upprättas en plan med familj, socialtjänst och skola. Om
eleven finns inom behandling bör kurator och skolsköterska få kontinuerlig information.
Vid fortsatt aktivt missbruk trots erbjudna behandlingsinsatser görs en individuell bedömning
gällande hur aktuell elev kan erbjudas undervisning.

Åtgärder vid misstänkt/konstaterat drogmissbruk hos personal
1. Ta kontakt med ansvarig rektor. Rektor ansvarar för att vidta lämplig åtgärd.
Åtgärder vid drogpåverkad elev
1. Vid akut drogpåverkad elev kontaktas omedelbart ansvarig rektor.
2. Rektor informerar kurator och skolsköterska som i samråd beslutar hur ärendet skall gå vidare.
3. Elevens vårdnadshavare kontaktas omedelbart. Eleven bör ha haft möjlighet att själv prata
med sin vårdnadshavare.
4. Skolan ansvarar för att eleven omhändertas på ett betryggande sätt. Polis tillkallas vid behov.
5. Rektor upprättar en anmälan till socialtjänsten enligt SoL 14 kap 1 §.
6. Rektor ansvarar för att berörd personal informeras.
Tillbudsrapport lämnas av den personal som först observerat elevens påverkan till rektor.
Åtgärder vid innehav/försäljning av droger
1. Innehav/försäljning av droger är en kriminell handling och skall omedelbart anmälas till polis
av rektor. Rektor kontaktar vårdnadshavare.
2. Eleven delges oro/misstanke.
3. Elevens vårdnadshavare skall kontaktas.
4. Möte med elev, vårdnadshavare och berörd personal.
5. Rektor upprättar en anmälan till socialtjänsten enligt SoL 14 kap 1 §.
Tillbudsrapport lämnas av den personal som först fått vetskap om händelsen till rektor.
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BILAGA
Brottsligt enligt Narkotikastrafflag 1 §.
•
•
•
•
•

Inneha, bruka eller på annat sätt hantera narkotika.
Överlåta narkotika eller skaffa i syfte att överlåta den.
Framställa narkotika.
Anskaffa, bearbeta, transportera och/eller förvara narkotika för annans räkning.
Bjuda ut narkotika till försäljning eller förmedla kontakt mellan säljare och köpare av
narkotika.

Brottsligt enligt alkohollagstiftningen.
•
•
•
•

Tillverka spritdrycker utan tillstånd.
Försäljning i detaljhandel av spritdrycker, vin och starköl till den som inte fyllt 20 år.
Försäljning i detaljhandel av öl och servering av spritdrycker, vin och starköl till den som inte
fyllt 18 år.
Anskaffa eller överlämna som gåva/lån spritdrycker, vin eller öl till den som inte fyllt 18 år.

Anmälningsplikt enligt Socialtjänstlagen 14 kap 1 §
Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i
sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa:
1. myndigheter vars verksamhet berör barn och unga,
2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk
undersökningsverksamhet, socialtjänsten, Kriminalvården, Polismyndigheten och
Säkerhetspolisen,
3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och
4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter
som berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller
på socialtjänstens område.
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 första stycket är skyldiga att
lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av
stöd och skydd.
Om anmälan från Barnombudsmannen gäller bestämmelserna i 7 § lagen (1993:335) om
Barnombudsman. Lag (2015:982).
Sekretessbrytande bestämmelser enligt Offentlighet- och sekretesslag (OSL)
OSL 25 kap 12 § (gäller endast skolsköterska)
Sekretessen enligt 1 §, 2 § andra stycket och 3-5 §§ hindrar inte att en uppgift om en enskild eller
närstående till denne lämnas från en myndighet inom hälso- och sjukvården till en annan sådan
myndighet eller till en myndighet inom socialtjänsten, om det behövs för att ge den enskilde
nödvändig vård, behandling eller annat stöd och denne
1. inte har fyllt arton år,
2. fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel, eller
3. vårdas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård.
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Detsamma gäller uppgift om en gravid person eller någon närstående till denne, om uppgiften
behöver lämnas för en nödvändig insats till skydd för det väntade barnet. Lag (2013:406).

OSL 10 kap 27 §
Utöver vad som följer av 2, 3, 5 och 15-26 §§ får en sekretessbelagd uppgift lämnas till en myndighet,
om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som
sekretessen ska skydda.
Första stycket gäller inte i fråga om sekretess enligt 24 kap. 2 a och 8 §§, 25 kap. 1-8 §§, 26 kap. 1-6
§§, 29 kap. 1 och 2 §§, 31 kap. 1 § första stycket, 2 och 12 §§, 33 kap. 2 §, 36 kap. 3 § samt 40 kap. 2
och 5 §§.
Första stycket gäller inte heller om utlämnandet strider mot lag eller förordning eller föreskrift som
har meddelats med stöd av personuppgiftslagen (1998:204). Lag (2013:795).

