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Narkotikafri Skola
Vanliga frågor - Exempel - Lärdomar

Inledning
Narkotikafri skola erbjuder gymnasieskolan stöd i arbetet för en drogfri eller narkotikafri skola. Verksamheten
drivs sedan 1999 av den ideella organisationen RNS, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle. I fokus står arbetet
med policy, handlingsplaner och rutiner för att skapa en stabil grund för en säker och trygg studie- och arbetsmiljö. Modeller för drogtestning är en del i detta. Verksamheten har under perioden januari 2014 till juni 2015
bedrivits med stöd från Postkodstiftelsen.
I skolan finns både en vilja och ett engagemang i arbetet mot narkotika och för en drogfri eller narkotikafri
skola. Att skolan ska vara drogfri är en självklarhet. Engagemanget för eleverna är stort. Men det som är en
självklarhet och lätt att formulera som en ambition och målsättning i ett policydokument är inte alltid lika lätt
att få att fungera i praktiken. Skolan ställs återkommande inför en mängd frågor om hur man ska göra för att
förverkliga målsättningarna i policyn och få handlingsplan och rutiner att fungera i verkligheten. Det finns en
osäkerhet om vad skolan kan, får och bör göra och hur lagstiftningen kan tillämpas praktiskt. Det kan i vissa fall
leda till att skolor i sin ambition att agera mot narkotika går för långt och gör fel, i andra fall till att man inte
gör något alls av rädsla för att göra fel. Narkotikafri skola arbetar med just dessa frågor och erbjuder skolan
följande:
•
•
•

Kunskapsbildning och spridning i form av litteratur, rapporter och artiklar om aktuell forskning, juridik,
modeller och erfarenheter från praktisk tillämpning.
Seminarier och föreläsningar.
Rådgivning kring policyarbete för skolledning och elevhälsa i gymnasieskolan.

Rapporten inleds med en diskussion om betydelsen av policyarbete. Därefter följer en redovisning av aktiviteter
och ett avsnitt om certifiering. I en längre redovisning beskrivs de frågor skolan vanligen ställer, här i form av
mejl till Narkotikafri skola och undertecknad från kuratorer, skolsköterskor, skolledare och drogsamordnare.
Detta för att ge en konkret bild av de frågor skolan brottas med och söker lösningar på. Rapporten avslutas
med tre fall och exempel på processer i policyarbetet och reflektioner kring detta. Exemplen är två gymnasieskolor och en mindre kommun.

Innehåll:
1. Policyarbete - en god investering ................................................. 2
2. Certifiering .............................................................................................. 3
3. Skolans frågor ........................................................................................ 4
4. Exempel .................................................................................................... 7
4.1 A-gymnasiet i B-stad ................................................................... 7
4.2 Exempel på mejlrådgivning ....................................................... 14
4.3 Rapport från mindre ort någonstans i Sverige .................. 18
5. Avslutning ................................................................................................ 21

1

1. Policyarbete - en god investering
Det finns goda skäl för skolan att aktivt arbeta med och prioritera policyarbetet. Cannabisanvändning, vilket
det oftast handlar om, påverkar den unga hjärnan och de kognitiva funktionerna. Som en följd av detta, visar
forskningen, påverkas elevers studieresultat negativt. Elever som använder cannabis skolkar mer, får sämre
betyg och avbryter oftare studierna. Även om eleven efter några år slutar använda cannabis får perioden av
cannabisanvändning och en sämre skolgång konsekvenser för hela livet. Även skolans arbetsmiljö, klimat och
risker för olyckor och skador, främst på de praktiska yrkesprogrammen påverkas.
Ett bra förebyggande arbete och fungerande rutiner för att tidigt uppmärksamma och agera vid oro för elevers
cannabisanvändning är därför av stor betydelse. Det ger eleven bättre livschanser, det bidrar till ett bra klimat
i skolan, det ger skolan ett gott rykte och det minskar samhällets kostnader.
Policy och handlingsplan
Det främsta verktyget i detta arbete är skolans drogpolicy och handlingsplan.
• I policyn beskrivs skolans ambition, målsättning, regler och insatser.
• I handlingsplanen beskrivs rutiner för hur skolan agerar vid oro och misstanke
om att elever använder droger och vilka insatser och åtgärder som används.
I den enkät till landets gymnasieskolor och som gjordes i maj 2014 och som redovisas i rapporten Narkotikafriare gymnasieskola framgår att de allra flesta skolor har relativt nyligen uppdaterade policydokument. Det tyder
på att frågan är aktuell och att skolan är aktiv.
Utformningen av dessa policydokument har i grunden samma struktur och uppläggning men kan skilja sig åt
både när det gäller principer, regler och detaljer. Det är också detaljerna som avgör hur policyn och framför
allt handlingsplanen fungerar i praktiken. Det som vid en första anblick ser bra ut visar sig vid ett “stresstest”
ofta innehålla brister och “glapp” som gör att de goda intentionerna inte alltid kan genomföras. Skolan riskerar att hamna i “osäkert läge” när man agerar i samband med att elever misstänks använda droger men inte
kan försäkra sig om att eleven inte fortsätter använda droger.
Arbetet med policyn och handlingsplanen handlar därför mycket om att täta glapp och gå från osäkert till
säkert läge.

?
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2. Certifiering
Sedan 2013 finns möjligheter för skolan att genomgå en certifiering för en drogfri skola enligt standarden RS
2360:2013. Denna har arbetas fram på initiativ av föreningen Rotary Poseidon i Göteborg i samarbete med
Föräldraför eningen Mot narkotika i Göteborg och Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle/Narkotikafri skola.
Företaget Qvalify erbjuder tjänsten för certifiering som bygger på standarden och kravdokumentet. Företaget Certway erbjuder en manual eller vägledningsmall för arbetet med att tillämpa standarden på skolans policydokument.
Syfte med en certifiering är att säkerställa rutiner och organisation och att
skolan följer sin policy och handlingsplan i praktiken.
Certifieringen sker genom en extern granskning och bidrar till en kvalitetssäkring. I ett första steg genomgår skolan en certifiering, därefter görs en revision
vartannat år. Tanken under projektperioden var att skolor efter att ha deltagit i
seminarier och arbetat med sin policy skulle ta steget vidare till en certifiering.
Det har dock inte skett i den utsträckning som var tänkt. Endast en gymnasieskola har genomgått certifiering och ytterligare ett par har planer på detta.

Varför inte fler skolor?
Det kan finnas flera olika skäl till varför inte fler skolor tagit detta steg, många av dessa är klara missförstånd:
Vill inte ha mer pappersarbete: Skolan är tyngd av kraven på en omfattande dokumentation och administration. Det finns därför av förklarliga skäl en skepsis inför ytterligare dokument och pappersarbete. En certifiering
för en drogfri skola är inte en skyldighet utan ett frivilligt åtagande som skolan kan välja bort.
Kostnad: En certifiering är förenad med en kostnad, visserligen inte någon stor kostnad, men för en skola
med pressad ekonomi är varje krona viktig. Att en certifiering sannolikt minskar kostnader för skolan syns inte
omedelbart i resultatet. Förklaringen till att det sannolikt minskar kostnader är att säkra rutiner och handlingsplaner gör arbetet och insatserna effektivare exempelvis i handläggningen av elevärenden där drogtestning
och anmälning och samverkan med socialtjänsten är aktuellt.
Osäkerhet om bilden av skolan: Med ett aktivt policyarbete och en certifiering blir drogfrågan synlig, både
inåt i organisationen och utåt gentemot det omgivande samhället. Frågan är vilken bild detta ger av skolan
och vilken bild skolan vill förmedla. Det kan finnas en osäkerhet om ett aktivt och synligt arbete med droger är
en fördel eller nackdel för skolan. En ökad uppmärksamhet kring droger skulle riskera att skolan framstår som
en problemskola. Den skola som genomgått certifiering resonerar tvärtom. En ökad uppmärksamhet och en
certifiering visar att skolan tar frågan på allvar och medvetet och strukturerat arbetar med den och ger bilden
av en trygg och stabil skola. Det är också utgångspunkten för Narkotikafri skola.
Inte tillräckligt känt: Modellen med certifiering för en drogfri skola är ny och marknadsföringen har varit
blygsam. Många skolor känner därför ännu inte till denna möjlighet.
Glapp i handlingsplanen: Under projekttiden har det i mötet med olika skolor också blivit tydligt att skolan
först behöver se över och förbättra sin policy och handlingsplan. Rutiner och åtgärder behöver vara säkerställda
innan en certifiering är aktuell och meningsfull. Att utarbeta en policy och handlingsplan och i de fall skolan
vill införa slumpvis drogtestning tar tid. Först när alla pusselbitarna och rutinerna är på plats kan en certifiering
göras.
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3. Skolans frågor
Till Narkotikafri skola kommer fortlöpande frågor kring skolans arbete för en drogfri skola. Alla dessa frågor ger en bra bild av de konkreta och praktiska problem
skolan står inför. Det är ofta enkla och praktiska frågor som det lika ofta går att
hitta enkla lösningar på och som kan göra skolans arbete så mycket enklare och
effektivare. De vittnar samtidigt om den osäkerhet om vad man kan, får och bör
göra som ofta finns. Här är några exempel på de frågor skolan ställer.

Täta till nätet
Hej Staffan!
Jag skulle behöva prata med dig utifrån en narkotikahändelse på ett transportprogram på gymnasiet. Vi
behöver täta till nätet vad gäller skolans möjligheter att agera i dessa situationer. Jag har just haft ett prat
med Transportstyrelsen, vilket inte gav mycket.

I det här fallet hade fyra elever upptäckts röka cannabis på lunchrasten. Polis tillkallades och sedvanlig procedur med drogtest och så småningom dom i tingsrätten för ringa narkotikabrott. Problemet var att eleverna var
tillbaka i skolan dagen efter och att det då stod ”Köra tung lastbil” på schemat. Frågan var om de skulle få köra
eller ej, första dagen, andra dagen eller i så fall när och på vilka villkor. I handlingsplanen stod inget om detta,
rutiner saknades. Därför samtalet till Transportstyrelsen.

Policy som fungerar i verkligheten
Hej!
Här kommer det förslag som vi arbetat fram, det är inte helt färdigt än, men detta är vad vi tänker oss
innehållsmässigt. Vi är tacksamma för att du vill ifrågasätta och komma med åsikter och förslag. Vi vill
inte ha en fint formulerad policy utan en som fungerar i verkligheten för det är vi tyvärr i stort behov av.

Handlingsplan som fungerar i praktiken
Hej Staffan!
Vi ser över vår handlingsplan och har några frågor:
• Var lämnas drogtest vid misstanke?
• Vad anses vara skälig misstanke om att eleven har ett pågående drogmissbruk?
• Har skolan rätt att erbjuda elever att lämna test på skolan?
• Vem på skolan får genomföra testningen?
• Hur dokumenteras resultatet?
• Kan eleven stängas av från skolan om testet är positivt?
• Hur länge kan eleven stängas av?
• Om misstanke kvarstår, är det då tillräcklig grund att stänga av en elev på om eleven tackar nej till att
testa sig?

Blankett vid drogtest
Hej Staffan!
Jag tänkte passa på att fråga dej om du vet någon skola som använder sig av någon blankett som elever får
skriva på när de tackar ja till att lämna drogtest vid misstanke? I så fall tar jag gärna emot tips då vi tänker
att vi ska använda något liknande för våra elever.
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Elever på teoretiska program
Hej!
Det vi tycker är svårast nu är när en elev testat positivt eller medgett missbruk/bruk.
Att en elev på praktiska program inte kan delta i farliga moment innan drogfrihet är självklart men det
svåra tycker vi är elever på mer teoretiska program. Kan de fortsätta i skolan som vanligt eller skall de
stängas av tills negativa prover kan uppvisas? Finns det något lagstöd eller några riktlinjer för hur man
ska hantera en elev som testat positivt?

Frågor
Hej!
Frågor inför mötet:
• Vad gör vi när socialtjänsten inte vill eller tar lång tid på att träffa eleven och ev ta drogtest?
• Vi vill att eleverna lämnar ett negativt test innan de kommer till skolan efter stark
misstanke, om inte socialtjänsten möter oss, kan ett test ta flera veckor innan det görs. Vad är våra
rättigheter mot socialtjänst, polis?
• Vad gör vi när eleven inte vill lämna test?

Arbetslivet: nolltolerans på riktigt
Hej Staffan!
För oss är det ofta lite oklart om personen ifråga tagit droger, vi anar det och vi kan i vissa fall lukta oss
till droger och vi kan tycka att personer inte uppför sig helt tillräkneligt. Men vad får vi göra om personen
inte tas på bar gärning? Vi undervisar i farliga miljöer, svets och verkstad, och i arbetslivet är det därför
nolltolerans på riktigt.

Frivilliga tester
Hej!
I den nya planen är tanken att det ska vara tydligt vad som händer om eleven tackar ja till att lämna test
och vad som händer om eleven tackar nej. Jag jobbar så gott jag kan för att skolan själv ska ha möjlighet
att testa elever vid misstanke under förutsättningen att det är frivilligt.

Rektorn har en massa frågor
Hej Staffan!
Just nu har vi en elev som har varit avstängd pga. att han varit drogpåverkad. Men tydligen får man bara
stänga av 2 veckor. Eleven vägrar lämna urinprov. Hur går man vidare då? Polisanmäld och orosanmäld
till sociala har gjorts av rektor. Får han komma tillbaka utan att lämna ett kvitto på drogfrihet till skolan?
Är det polisen som ska ta med honom till provtagning?
Rektorn hade en massa frågor kring detta. Står det klart och tydligt i Arbetsmiljölagen och drogfrihet
som han kan hänvisa till?
Som du ser är det ett stor behov just nu, när det hänt….
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Om eleven vägrar
Hej Staffan!
Jag håller på att revidera vår skolas drogpolicy och funderar över vad göra med elever som vägrar drogtesta sig? Vilka rättigheter har skolanatt kräva ett test för att eleven skall kunna gå kvar på skolan? Eller
måste vi bara godkänna att eleven har den valfriheten?
Hoppas att du har möjligheten att ge mig något tips!

Vi kämpar på
Hej Staffan!
Vi har skrivit klart planen men inte lyckats få till testdelen. Dvs vi har inte lagt in obligatoriska tester för
elever utan bara vid misstanke. Vår narkotikapatrull i regionen är nedlagd och polisen har inte kommit
trots att jag ringt dem vid flera tillfällen. Situationen är inte så bra. Men vi får kämpa på.

Frågorna kan sammanfattas under fyra rubriker:
Drogtestning: Frågor om drogtestning är vanligt förekommande. Det gäller regler och rutiner vid både misstankebaserade tester och slumpvis testning, särskilt på yrkesinriktade praktiska utbildningar.
Konsekvenser: En annan fråga är vad konsekvenserna kan bli om eleven inte vill lämna drogtest eller lämnar
ett positivt test. I handlingsplanen står vanligen att skolan i det läget gör en orosanmälan till socialtjänsten
enligt Sol 14 kap. 1§. Det återkommande problemet är här att skolan i regel inte får någon återkoppling på
vilka åtgärder socialtjänsten vidtar och om eleven fortsättningsvis är drogfri eller ej. Det innebär att elever kan
fortsätta att gå i skolan i ”osäkert läge” med de risker det innebär för t ex deltagande i riskfyllda moment. Detta
går att lösa.
En fråga är också vad skolan kan göra utöver en anmälan till socialtjänsten om en elev lämnat ett positivt
drogtest. Frågor om disciplinära åtgärder enligt Skollagen 5 kap, 17-19§§ är återkommande. Likaså frågor om
Arbetsmiljölagen och dess möjlighet att komplettera Skollagen i sådana situationer.
Samverkan med socialtjänsten: Som redan nämnts är ett återkommande problem för skolan rutiner och principer för samverkan med socialtjänsten i samband med anmälningar. Skolan förutsätter och förlitar sig oftast
på att det ska fungera, det vill säga att en anmälning leder till en insats och att skolan får en återkoppling om
att eleven är drogfri. Hur detta fungerar varierar stort mellan kommuner och mellan stadsdelar i större kommuner.
När det inte fungerar är frustrationen stor i skolan över detta. Följden blir som att elever fortsätter att gå i skolan utan
att skolan vet om eleven fortsätter att använda droger eller ej. Att hitta fungerande lösningar och rutiner för detta
kräver att skolan själv aktivt för en dialog med socialtjänsten och avtalsreglerar rutinerna för samverkan. Kärnfrågan
är hanteringen av sekretessen och frågan om medgivande att bryta sekretess. Svårigheten i sammanhanget är att
många skolor har elever från flera olika kommuner och stadsdelar och där socialtjänsterna fungerar olika.
Narkotikahundar: En fjärde fråga som allt oftare ställs men inte kommer fram i dessa mejl är om och hur skolan kan
använda narkotikahundar som ett komplement i det förebyggande arbetet. Vi vet inte i vilken omfattning narkotikahundar förekommer i skolmiljö idag, men den bild som framträder i kontakterna med skolan och genom att söka
information på nätet i lokala medier tyder på att det skett en snabb ökning. Ofta handlar det om polisens insatser
i samband med akuta situationer, men det finns även skolor och kommuner som har ett planerat och systematiskt
samarbete med narkotikahundar över tid.
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4. Exempel
För att mer konkret illustrera hur skolans vardag ser ut och de frågor man brottas med i det drogförebyggande arbetet och som är kärnan i projektets arbete ska tre exempel redovisas. Det första är en ingående och
lång konversation med skolans rektor i en process med att ta fram en skolans drogpolicy och införa slumpvis
drogtestning. I detta fall har flera besök gjorts på skolan. Det andra fallet är exempel på en mejlkonversation
med en fristående gymnasieskola. Det tredje exemplet är sammanfattande anteckningar efter besök i en mindre kommun och gymnasieskola och en uppföljande konversation.

4.1 A-gymnasiet i B-stad
Kontakten och samarbetet med A-gymnasiet och rektor Per Persson (fingerat namn) inleddes i januari 2014 i
samband med att jag var inbjuden av kommunen för att hålla en föreläsning för en bredare publik på temat
Narkotikafri skola. Med under föreläsningen var A-gymnasiets rektor. Kort därefter kom följande mejl och som
kom att följas av ett samarbete och en process under hela året för att utveckla skolans policy. Den är nu på plats
och slumpvisa drogtester har införts. Men så här såg vägen dit ut, utöver denna mejlkonversation också tre
besök och möten på plats. Konversationen är här redovisad i sin helhet för att ge en konkret bild av processen
och alla de frågeställningar som har behövt få svar.

Hej Staffan
Vi lyssnade på dig på under dagen i B-stad. Nu har vi diskuterat i ledningsgruppen att börja arbeta
med drogtester inför APL, slumpvisa drogtester, samarbete med polis osv. Har du tankar om hur
vi bör gå vidare? Vilka hinder rutiner för införande osv.

Arbetet kom snabbt igång. Jag besökte skolan och träffade skolledning, elevhälsoteamet och en polis för att
påbörja ett arbete. Detta inleddes med en inventering av frågeställningar och en skiss till flödesschema över
handlingsplanen. Efter några veckor kom ett första förslag och arbetet kunde börja.
Hej Staffan
Här kommer vårt omarbetade och förtydligade förslag. Vi håller på att fundera på hur vi ska formulera och förhålla oss till alternativ två och tre för testning. Ska de stå med i samma material
eller är det en egen policy?

Hej Per!
Har tittat på förslaget och har en del frågor både kring texten och dina frågor och kring flödesschemat. Bifogar flödesschemat där jag i sista bilden gjort en variant där jag både städat lite för
ögat och lagt till ett par rutor (streckade). Av utrymmesskäl har jag också tagit bort en del text
och enbart behållit rubrikerna. Frågorna kring texten kan vi ta om vi kan nå varandra på telefon.

Hej Staffan
Tack för snabb respons, ditt flödesschema var mycket bra. Det blev tydligt med rubrikerna på det
sättet. Det skulle passa mig redan imorgon. Jag kan 14.00 som det ser ut nu fungerar det för dig
så ringer jag då.
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Hej Per!
Några frågor och funderingar till samtalet i morgon em.
Drogtester (DT): När det gäller DT på förekommen anledning (vid misstanke) är det enkelt och klart. Hur
har ni tänkt när det gäller kravet på DT på yrkesprogrammen? Som det nu är formulerat är DT ett villkor,
men är det ett villkor för att antas till utbildningen eller enbart delta i vissa moment? Och ska de genomföras slumpvist/utspritt eller omfatta alla vid något eller ett par tillfällen under utbildningen?
Även om de är ett villkor, vilket är helt OK, måste det framgå att det vid provtagningstillfället ändå är frivilligt. Sen är frågan vilken konsekvensen blir om man avstår från DT vid provtagningstillfället
Det tredje alternativet om slumpvisa DT förstår jag som att det är ett frivilligt erbjudande till elever på de
teoretiska programmen (Brinell-gymnasiets modell). Det kan innebära att endast endel av eleverna går
med i testprogrammet. Det bör framgå tydligt att det är frivilligt och att det inte får några konsekvenser
att avstå, varken att delta i testprogrammet eller vid själva testtillfället om man nu gått med i programmet
men ångrar sig.
Rutiner vid arbete med droghantering på förekommen anledning: Innan eller i samband med II c bör
det kanske stå att DT erbjuds, men är frivilligt. Begreppet ”hantering” av droger i punkt III a undrar jag lite
över. Vad betyder det? Om eleven erkänner missbruk eller testar positivt görs en anmälan till socialtjänsten,
men inte till polis (den kan informeras om att det förekommer drogrelaterade aktiviteter). Om det med
”hantering” menas misstankar om innehav eller langning bör polisen tillkallas. Jag är alltså tveksam till att
anmälan enligt III a alltid ska göras till både socialtjänst och polis. Hur tänker ni där?
I punkten IV a står att ni önskar återkoppling från socialtjänsten vilket i så fall bygger på att socialtjänsten
har som rutin att fråga om medgivande att bryta sekretess. Men om socialtjänsten inte tillmötesgår önskemålet eller om eleven inte lämnar medgivande att bryta sekretessen, vad händer då?
Handlingsplan: Punkten IV står kravet på DT ”så länge testerna är positiva”. Det skulle kunna vara en
längre tid än så för att säkerställa drogfriheten och vara ett stöd för eleven på vägen bort från drogerna. I
punkten V står att eleven får möjlighet att arbeta hemifrån under tiden utredningen pågår. Är det skolans
eller socialtjänstens utredning? I det senare fallet kan det ta långt tid och för att det inte ska dra ut på
tiden utan handläggas snabbt är frågan om socialtjänsten är beredd att ingå något avtal med skolan om
hur hanteringen ska gå till och hur lång tid det ska ta, alltså att det är prioriterade ärenden.Ju längre saker drar ut på tiden innan något händer efter upptäckt, desto sämre. Man ska smida direkt medan järnet
är varmt och där den akuta situationen är bästa tillfället att agera och motivera eleven.
Längst ner på sidan står att skolan kontaktar socialtjänsten om man inte fått återkoppling inom två veckor.
Om det går att nå en överenskommelse på förvaltningsnivå med socialtjänsten om hur hanteringen ska
gå till och där skolan ställer krav är det bra. Att skolan ska vara utlämnad och bara vänta på eventuella
reaktioner från socialtjänsten är inte bra. I flera kommuner finns modeller och rutiner för samverkan (ex
Örebromodellen) där socialtjänsten är med redan vid första samtalet och varken glapp, tidsspillan eller
osäkerhet i hanteringen uppstår. Går det att få tillstånd en sådan smidig modell i B-stad
I den bifogade PP-filen har jag sorterat ut de tre DT-alternativen i ditt flödesschema och i stället
gjort varsin bild, men då i vertikalt flöde och mest för att det ska bli överskådligare till vårt samtal.
Frågan är om de olika flödesschemana ska bakas ihop till ett eller vara separata.
Plötsligt uppkommer en helt ny fråga i samband med att Skolverket och Socialstyrelsen publicerar skriften
Vägledning för elevhälsan i april 2014. Det kräver tids konversation för att reda ut.
Hej Staffan
Skummade igenom denna nya skrift idag (Vägledning för elevhälsan utgiven av Skolverket och
Socialstyrelsen). Titta på bilaga 6 där de refererar till att det inte är tillåtet med slumpvisa drogtester på kommunala skolor.
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Hej Per!
Intressant, men missvisande information. De framhärdar i sin tidigare uppfattning och tar inte
hänsyn till JO:s utlåtande i Brinellfallet 2010. Ska läsa noggrannare och återkommer i morgon.

Hej Per!
Har nu läst igenom bilaga 6. Det SV och Socialstyrelsen skriver (byggt på Skolinspektionens uppfattning) är knappast förvånande men inte desto mindre anmärkningsvärt. Vanligtvis när det gäller tolkning av lagen och som varit
föremål för diskussion och prövning hänvisar man till JO-utlåtanden. När det gäller frivilliga slumpvisa drogtester
i kommunala gymnasieskolor finns också efter Nässjö kommuns strid med Skolinspektionen 2009/2010 ett JO-utlåtande som underkände SI:s tolkning och gav Nässjö rätt. Det är inte första gången SI/SV trots detta fortsätter att
hävda att deras tolkning av lagen är rätt. Man struntar i detta fall helt enkelt i JO och det är mycket anmärkningsvärt att man på detta sätt fortsätter att sprida missvisande och felaktig information till skolan. I den bifogade filen
finns tre artiklar:
• Texten i bilaga 6 men där jag gått in och kommenterat med röd text.
• En artikel av Per Johansson om SI:s agerande i fallet med Landskrona kommun året innan Brinell/Nässjö blev
aktuellt. Artikeln illustrerar SI:s inkompetens i frågan.
• En artikel av Per Johansson som kommenterar det faktum att SI tre år efter JO:s utlåtande om Brinell/Nässjö
fortsätter att sprida missvisande information på sin hemsida och struntar i JO:s utlåtande. Det är den i det
här sammanhanget mer aktuella artikeln.Jag har också gått igenom dessa texter och utlåtanden från Nässjö,
SI och JO i min bok.
Du kan lugnt fortsätta med misstankebaserade tester, använda slumpvisa tester som villkor för deltagande i vissa
moment i vissa utbildningar där du gjort en riskbedömning (och som i praktiken innebär att det är ett
villkor för hela utbildningen) och om du vill kan du också införa Brinell-modellen med frivillig slumpvis testning på de teoretiska programmen. SI må protestera, men du kan vara lugn, JO:s prövning och utlåtande
väger tyngre än ett par generaldirektörers åsikter.

Hej Staffan
Tack för dina snabba och tydliga svar. Då arbetar vi vidare. Det är precis som du skriver viktigt att
någon i så fall går ut med lite motinformation. Kommer det ut en sådan här text så blir det givetvis
sanningen för alla. Ska bli riktigt roligt att se hur vi kommer vidare med detta och känns fantastiskt
att ha ditt stöd.

Efter den utvikningen och klargörandet återupptogs arbetet med policyn.

Hej Staffan
Här kommer nytt dokument med punkt 2 samt bilaga angående elev på yrkesprogram.

Hej Per!
Har läst materialet och har en del frågor och tankar. Har du möjlighet att slå en signal är jag
tillgänglig på telefon under eftermiddagen idag.
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Hej Staffan
Hoppas att allt är bra med dig, ber om ursäkt för att jag inte har kontaktat dig men sitter och gör färdigt
inför semestern och har börjat få näsan över vattenytan igen. Vårt arbete med drogpolicyn har fått gå lite
på halvfart men det har inte legat helt nere utan vi har arbetat vidare med det inom vår organisation. Vi tänker oss att ta ett nytt rejält tag i augusti inför skolstarten, så att vi vet vad vi tänker
förmedla till föräldrar och elever då. Tänker även prova att slå dig en signal under dagen för att
stämma av.

Hej Staffan
Nu börjar vi komma på plats och det är lite lugnare eleverna har lektioner så lärarna hinner inte söka mig.
Vi arbetar vidare såtillvida att jag ska till nämnden första veckan i september för att förankra policyn och
dess effekter. Vår kurator håller på att sammanställa kostnader och rutiner för om vi ska genomföra eller köpa drogtesterna externt. Idag på morgonen har jag haft möte med rektorn på vårt andra
yrkesinriktade gymnasium och de kommer också att innefattas av drogpolicyn. Min tanke är att
ringa dig under dagen då jag skulle vilja fråga lite inför mötet med nämnden.

Hej Staffan
Här kommer policyn i ny redigerad tappning, ganska mycket ändrat. Finns några ställen med
rödmarkerad text där vi har olika alternativ och får se vad politikerna tycker. Jag ser gärna att du
kommer till oss vid det datum du skrev, däremot vill jag återkomma i hur/ vad vi tänker använda
dig denna dag : )

Hej Per!
Alternativ 1 är nog det Skolinspektionen skulle acceptera. I deras nya Vägledning för elevhälsan står det
så här:
”Skolinspektionen säger ja till drogtester om det finns en anledning, förutsatt att eleven och eventuellt
vårdnadshavarna går med på det. Till exempel kan det handla om överenskomna drogtester som skolan
genomför inför vissa farliga moment i undervisningen. Det kan också handla om att man misstänker att en
elev är drogpåverkad. Även i detta fall har en elev rätt att avstå från testet, utan att behöva förklara varför.”
Man pratar alltså om ”överenskomna” tester och att ett nej inte får några konsekvenser. Men den modellen innebär att skolan inte kan ställa något krav och ha kontroll. Det är helt upp till eleven.
I en tidigare PM från 2009 har dock Skolinspektionen en annan uppfattning och skriver följande:
”Det kan finnas situationer där drogtester behöver företas av säkerhetsskäl, exempelvis i gymnasieskolans
yrkesinriktade utbildningar. Där kan det förekomma inslag som vid drogpåverkan kan medföra fara för
elevers eller andras säkerhet, exempelvis inom transportteknisk utbildning. Skolinspektionen har i sitt beslut
den 11 december 2008 bedömt att drogtester får genomföras på förekommen anledning, dvs. i anslutning
till farliga moment som kräver drogfrihet. Det kan inte bli frågan om slumpvisa drogtester utan en förutsättning är att samtliga elever testas. Testerna kan inte genomföras med tvång, utan förutsätter elevens
samtycke. Om eleven inte lämnar sitt samtycke blir konsekvensen att eleven inte får delta i det farliga undervisningsmomentet.”
Detta dokument finns inte längre tillgängligt men vi får utgå från att det fortfarande gäller.
Alternativ 2 innebär att skolan har ett villkor och att ett nej får som konsekvens att man inte kan delta i
vissa moment och APL. Lagstödet är då AML. Flera skolor har valt den modellen (Klippan, Ystad, Avesta,
Brinell när det gäller järnvägsteknikutbildning, m fl). I den enkät vi gjort till gymnasieskolan i maj
och som nu ska redovisas i en rapport (561 svarat) har 77 skolor/14 procent svarat att man har
drogtestning som krav/villkor på yrkesprogram och 83 skolor/15 procent i samband med praktik.
Det betyder att det skett en snabb utveckling under senare år.
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Hej Staffan
Tack för snabbt svar, i vanlig ordning :) Vi vill ju också ha alternativ 3 men vill ändå peka på de olika
alternativen, jättebra att du kom med lite fakta kring hur det ser ut på andra skolor.
En annan fundering: Vad har du för tankar kring, då vi har en elev som testats positivt och som sedan
gör en handlingsplan på ca 4 veckor. I denna ingår ju att eleven inte får arbeta på skolan utan hemma med
visst stöd från skolan. Finns det skolor som stänger av direkt och låter Soc ta hela bollen?
Vi kommer att ha föräldrar som tycker att vi ska låta eleverna vara lite på skolan ”han har ju slutat
och har så låga värden”. Vad har du för tankar om detta finns det något beslut kring detta hos
JO/ SI? Funderar lite på hur vi kan bemöta och stötta dessa elever och föräldrar på bästa sätt.

Hej Per!
Förstår om ni vill ha alternativ 3. Men innebär inte alternativ 2 att även 3 gäller i praktiken?
Kan man få ett intyg och ta examen om man inte kan delta i vissa praktiska moment?
Sen är formuleringarna lite motsägelsefulla. Under rubriken Rutiner.... på yrkesprogram, punkt I står:
”Testerna är frivilliga men kan vara förutsättningen för att en elev ska kunna delta vid vissa av de praktiska
utbildningsmomenten samt på APL (se bilaga).”
Här finns en öppning, det kan vara en förutsättning men är inte helt säkert?
Men i punkt IV nedanför i alternativ 2 och 3 är det definitivt:
”Elev som inte drogtestar sig kommer inte att kunna delta...//”
Här finns ingen öppning. Vad är det som gäller?
När det kommer till din andra fråga: Båda varianterna finns, men också att man har en viss flexibilitet
anpassad efter situationen och individen. Vid ett positivt test måste ju en bedömning av elevens situation
och problem göras av skolan och socialtjänsten om en anmälan görs. Socialtjänsten bör göra detta mycket
skyndsamt. Är elevens problem små (fungerar i skolan, kanske testat cannabis ett par gånger och det är
första gången problemet uppmärksammats) är alternativet med 4 veckor och hemstudier med stöd och
fortsatt kontroll ett bra alternativ, särskilt om eleven förstår allvaret och vill att det ska bli bra. Går värdena
ner är insatsen lyckad och eleven kan fortsätta i skolan.
Om man ska göra en avstängning från all undervisning, interimistisk eller definitiv krävs mer än ett positivt
test. Det kan vara att problemet uppmärksammats tidigare, en anmälan till socialtjänsten gjorts tidigare, en
handlingsplan gjorts upp som eleven brutit eller att värdena vid testningen enligt alternativ 1 inte
går ner. Men en avstängning innebär att skolan ändå inte bara kan lämna frågan till socialtjänsten
utan man ska göra upp en gemensam handlingsplan. Se Skollagen 5 kap, §§ 17-24. Se även sekretessexperten Staffan Olssons kommentarer på elevhalsan.se.
Efter att en policy och handlingsplan utarbetats vill nu skolan att den ska förankras och antas av utbildningsnämnden.
Hej Staffan
Jag ska träffa politiker i veckan och förvaltningschefen på måndag morgon för att förbereda inför detta och
tror att nedanstående kan komma upp. Vad är din erfarenhet/reflektioner? Om det är en elev som testats
positivt men det är en elev som fungerar bra i sina studier och det inte föreligger någon egentlig anledning
till avstängning enligt skollagen ”trygghet och studiero”. Om denne stängs av från praktiska moment, men
arbetar vidare med klassen på de teoretiska lektionerna och erbjuds möjlighet att arbeta i med teoretiska
moment i den riktade specialundervisningen under de tider som klassen är i praktiskt arbete.
Detta skulle i så fall vara under de ca 4 veckor som handlingsplanen löper. Argumentet skulle vara att det
är en rehabiliteringsplan för att eleven ska lyckas både att släppa drogerna men även att lyckas
med studierna. Vilket ansvar tycker du skolan har här? Hur arbetar företag i näringslivet får man
vara kvar i tjänst men på andra arbetsuppgifter? Många frågor och funderingar när man börjar
nysta i dessa frågor.
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Hej Per!
Ja, det är en bra utgångspunkt. Målet är att eleven ska vara drogfri och lyckas med studierna. En tydlig
fyrkant behövs för att nå dit och för att skydda andra elever, men man ska inte ta i mer än vad som behövs
för att nå målet. Även om eleven fungerar bra utgör han/hon ändå en risk för andra elever om skolan
inte kan få kontroll över situationen. Det viktiga är att skolan får kontroll över situationen så att eleven
inte fortsätter med narkotika och att andra elever i skolan märker och ser att så sker. Om eleven är sköter
sig, inser allvaret i det inträffade, är inställd på att samarbeta kring handlingsplanen, bestämt sig för att
sluta använda droger och testvärdena sjunker kan det räcka med en avstängning från praktiska moment
som du skriver.
”Vilket ansvar tycker du skolan har här?”: Skolan har ansvaret för att arbetsplatsen är drogfri, att
eleven om han/hon ska gå kvar i skolan inte använder narkotika och att andra elevers rätt till en drogfri
arbetsmiljö säkerställs. Om skolan gör bedömningen att eleven kan gå kvar har skolan ansvaret att det
fungerar. Socialtjänsten om den är inkopplad med tester och samtal är då ett stöd.
”Hur arbetar företag i näringslivet får man vara kvar i tjänst men på andra arbetsuppgifter?”:
Där erbjuds den anställde en rehabiliteringsplan. Arbetsgivaren har här en skyldighet. Följs inte rehabiliteringsplanen är det grund för uppsägning. Jag kan inte svara i detalj hur man gör, men jag tror att
det kan se olika ut beroende på både arbetets och problemets karaktär i det enskilda fallet. I många fall
kan drogtester (kontroll) i kombination med samtal (efter en strukturerad och beprövad metod) vara en
tillräcklig insats. Kan personen vara kvar på jobbet kan det vara en fördel. Jag har en kollega som arbetar
med just företag och rehabilitering och ska lyssna lite mer med honom och kan förhoppningsvis få kontakt under måndagen. Jag återkommer så fort jag fått mer information.
”Många frågor och funderingar när man börjar nysta i dessa frågor.”
Jo, det är sant, men genom att nysta i dem och hitta en bra modell som är genomtänkt så kan det också
kännas tryggare för alla parter. Det är detaljerna som är viktiga, men allt för ofta finns det brister och inte
alltid helt genomtänkta åtgärder.
Men du gör ett fantastiskt bra jobb som jag är helt övertygad om kommer att leda till att ni får
en bra ordning på skolan. Föräldrar och elever kommer att uppskatta det när de ser och förstår
hur ni tänker, vad ni vill och hur ni gör.

Hej Per!
Ett förtydligande men också en fråga. Så här kan man resonera.
Syfte och mål med åtgärden
• Att eleven ska lyckas med studierna
• Skydda andra elever och arbetsmiljön
• Förhindra spridning, skador och olyckor
• Att eleven är drogfri
Metod
• Kontroll av drogfrihet
• Konsekvenser
• Stöd
Konsekvenserna ska vara tydliga men kan anpassas till situationen. För eleven i ditt exempel som kanske
testat droger några gånger och nu genom ett slumptest upptäckts tidigt men i övrigt fungerar bra i skolan, inser allvaret och vill samarbeta och göra rätt för sig genom att lämna negativa prov kan det fungera
med en avstängning från praktiska moment. För en elev med större problem, i behov av en större insats
och som inte inser sitt problem och därmed utgör en större risk i skolmiljön kan en avstängning från all
undervisning under en period vara lämpligare samtidigt som socialtjänsten insats bör vara större.
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Ett rakt icke förhandlingsbart ”lika-för-alla”-system med en avstängning helt under en period är enkelt att
administrera och motivera. Även om åtgärden i det enskilda fallet som i ditt exempel kanske är för kraftig
är budskapet tydligt och effekten förebyggande. Det blir ett exempel och alla vet vad som gäller. I detta
fall är det inte enbart den enskilde elevens situation som har betydelse utan hela skolans arbetsmiljö och
drogfrihet.
Men invändningen är att den riskerar att bli trubbig och för kraftig och kanske kontraproduktivt i vissa
fall. En viss individanpassad flexibilitet kan vara bra och leda till bättre resultat men innebär samtidigt att
det kan ifrågasättas och uppfattas som orättvist. Men om skolan är tydlig och visar att man vet
vad man gör och förklarar åtgärden på ett bra sätt för föräldrar och eleven så är det lättare att
förstå och acceptera. Man står alltid inför problemet att föräldrar kan ifrågasätta skolans åtgärder
och beslut. Vilken modell skulle ni vilja ha och ur ser du på resonemanget?

Hej Per!
Som jag skrev har jag tagit upp din fråga med Ulric Hermansson som under många år arbetat
med drogpolicy inom arbetslivet och även arbetat tillsammans med Olof Beck på Karolinska sjukhusets drogtestlaboratorium. Vidarebefordrar hans kommentar:

Hej Staffan,
Såg ditt svar och har inget att invända mer än några reflektioner. Detta är förslaget:
Om det är en elev som testats positivt men det är en elev som fungerar bra i sina studier och det föreligger inte någon egentlig anledning till avstängning enligt skollagen ”trygghet och studiero”. Om denne
stängs av från praktiska moment, men arbetar vidare med klassen på de teoretiska lektionerna och erbjuds möjlighet att arbeta i med teoretiska moment i den riktade specialundervisningen under de tider
som klassen är i praktiskt arbete.
Bedömer det som klokt. Har några tillägg. Om eleven även skulle gå tillbaka till de praktiska momenten
omedelbart skulle det vara svårt att hävda säkerhetsrisk. I arbetslivet har man alltid en viss tid, exempelvis
ett eller två negativa urinprov. Det kan då handla om en-fyra veckor. Beror på vilken substans och hur intensivt intaget varit. En viktig sak att beakta från ett mer kritiskt perspektiv är att urinprov visar mer på ett
intag. Om vi skall mäta påverkan så är det ett kortare detektionsfönster (1-2 dygn) och då gäller för närvarande blodprov. I en framtid kanske även utandning. Men det finns anledning att hålla fast vid urinprov
som kontroll på drogfriheten. Bedömer det som klokt att eleven får genomföra de teoretiska momenten
för att inte tappa kontinuitet.
OBS! Två saker att fundera över: Dock bör skolan även fundera på OM eleven inom en viss tid (6 månader,
ett läsår, ???) återigen blir identifierad med att ha använt narkotika. Är det då samma procedur eller är det
då avstängning eller? Vad skall skolan erbjuda eleven för stöd (troligen behöver inte merparten
något stöd) om han hon så önskar. Det vill säga stöd för att uppfylla skolans krav att inte fortsätta
använda illegala substanser. Inom arbetslivet är detta moment viktigt för att kunna påvisa att
kravställaren (arbetsgivaren) även givit den enskilde stöd att uppnå kraven. /Ulric

Hej Staffan
Jag träffade presidiet igår och det gick mycket bra. Vi kommer att lägga fram förslaget i nämnden om 14
dagar. Det var i princip inga frågetecken alls, bara några små kring samverkan med SOC. Men som jag sa
till dem så är det frågetecken som vi behöver räta ut längs vägen och inget som hindrar policyn/
handlingsplanen i sig. Mycket tack för allt stöd och kloka synpunkter så här långt. Det var ett flertal
gånger under mötet som jag kunde hänvisa till dig och de referenser som du lämnat.
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Hej Staffan
Har fått lite synpunkter på policyn, bland annat från Soc. De är i sig inga stora saker utan det kommer vi runt med hjälp av några omformuleringar. Sedan har det kommit en synpunkt från ansvarig
från elevvården i kommunen, där hon motsätter sig till slumpmässiga drogtester. Jag har pratat
med henne och har lovat att skicka lite info. Skulle vilja skicka den fil som jag bifogar.
Det är ditt mail till mig med kommentarer på Soc styrelsens rekommendationer samt tidningsartiklarna. Är det ok?

Hej Staffan
Nämnden tog policyn i torsdags och det gick jättebra, de hade precis som du förutsett lite funderingar
kring frivillighet, att vi kan hjälpa ungdomarna så att de inte blir utslängda från skolan osv. Nu har vi dock
en policy så att vi kan arbeta vidare på ett formellt och rätt sätt.
Jag har bokat möte med socialtjänsten så att vi kan skapa en arbetsgrupp för att se över rutiner, hur våra
förvaltningar ska förhålla sig i olika situationer osv. Jag skulle gärna ha med dig på ett sådant möte
när vi har haft det första inledande mötena. Jag vill ha upp Soc på vagnen så att vi gemensamt kan
identifiera problem och möjligheter och i förlängningen kan få fram beslut på förvaltnings eller
politikernivå. Hoppas du har möjlighet till detta, du verkar ju ha en full kalender, men spännande.
När det nya läsåret startade i augusti 2015 var den nya drogpolicyn på plats. Konversationen är en konkret
beskrivning av de frågor skolan står inför när man vill ta steget vidare från en allmänt formulerad policy till
en policy där drogtestning ingår och där handlingsplanens ambition är att vara ”tät”. Utmaningen är att foga
samman tre delar; en idé om hur man vill ha det på skolan, en praktisk tillämpning av lagar och att få en
struktur och rutiner att fungera i organisationen och i samverkan med socialtjänsten. För att få dessa delar på
plats krävs ett tålmodigt arbete där detaljerna till slut blir avgörande för om policyn och handlingsplanen ska
fungera i verkligheten.

4.2 Exempel på mejlrådgivning
Följande konversation är en mejlväxling med en kurator på en normalstor fristående gymnasieskola.

Hej!
Jag arbetar som skolkurator på X-skolan och vi arbetar nu med att utveckla vårt drogförebyggande arbete.
Ett led i detta är att vi vill börja tillämpa systematiska drogtester i klasser. Vi har Byggprogram, Elprogram,
Handelsprogram och Hotel & Turism program, samt Teknikprogram (teoretiskt).
Vi har tidigare inte haft någon drogpolicy med sådana drogtester. Är det ett hinder för oss att nu gå vidare med drogtester på våra praktiska program. Vet att andra skolor genomför drogtester på Bygg och El
program. Kan vi genomföra tester i årskurs 2 och 3 som börjat på skolan innan vi hade en sådan policy?
Finns det exempel på skolor som tillämpat systematiska tester av klasser på Handelsprogram och Hotell
& Turismprogram där säkerhetsaspekterna av drogfrihet inte är lika tydliga? Jag har också lite funderingar kring möjligheterna för oss som friskola att ha en policy, ett avtal som villkorar drogfrihet på samtliga
program?
Jag och min rektor samt biträdande rektor är anmälda till konferensen i Malmö den 27 oktober
och ser mycket fram emot denna! Vi är dock ivriga att komma igång så snart som möjligt med
vårt arbete.
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Hej Lisa!
Roligt att ni vill ta ett steg längre i ert policyarbete och att ni kommer till seminariet i Malmö.
Det är många frågor du tar upp och det är viktigt att göra detta rätt så jag vill helst inte ge några
korta och förenklade svar så här. Bäst vore om vi kunde talas vid och resonera kring alla frågorna.
Om det passar dig kan du nå mig nu under eftermiddagen, måndagen från 14, onsdag 8.30-10
och 13-17.

Hej!
Tack för ditt telefonsamtal! Här kommer vår handlingsplan så som den ser ut idag.

Hej Lisa!
Har tittat på er policy och handlingsplan som jag tycker i stort sett ser bra ut. Under rubriken Missbrukande elev har jag några frågor. Bifogar en fil med ett flödesschema utifrån det som står nu och ett alternativt
förslag. Ring mig när du har tillfälle så kan jag förklara.
När det gäller slumpvisa drogtester kan du ta kontakt med Bert-Inge Karlsson i Klippans kommun. Han är
kommunens drogsamordnare men också kurator på gymnasiet. Du kan också ta kontakt med NN som är
rektor på A-gymnasiet i B-stad. Båda skolorna har nu infört slumpvisa drogtester på de praktiska programmen. Du kan också höra med MM som är kurator där. (Bifogar fil med flödesschema)
Första bilden utgår från den befintliga handlingsplanen kuratorn skickade. Den andra bilden är ett förslag
till alternativ lösning.
1)

2)

Missbrukander elev

Oro/misstanke
EH/Mentor/SL samråd
och bedömning

Mentor, kurator eller ssk
kallar elev till samtal

Konst/tror mb

Samtal elev

Ej missbruk
Medger ej

VH kontaktas
VH samtal eller EVK
Åtg.pl. i samråd/dok DT
Anm. soc.tj.

Nej

VH kontaktas

Medger

Erb. DT

Ja
Pos

Neg

Anm. soc.tj.
Åtgärdsplan enl. punkterna med ”säkert läge” och”kvitto”

Hej!
Tack så mycket! Ditt flödesschema gjorde det mycket tydligt!
Det vi tycker är svårast nu är själva handlingsplanen för en elev som testat positivt eller medgett missbruk/
bruk. Att en elev på praktiska program inte kan delta i praktiska farliga moment innan drogfrihet är självklart men det svåra tycker vi är de elever på mer teoretiska program. Kan de fortsätta i skolan som vanligt
eller skall de stängas av/sjukskrivas tills negativa prover kan uppvisas?
Jag vet att Klippan sjukskriver eleven och denne inte får delta i någon undervisning alls innan
negativa prover uppvisas. Vi har ännu inte gjort så utan låtit eleven fortsätta i klassen, alternativt
anvisats till en mindre undervisningsgrupp. Finns det något lagstöd eller några riktlinjer för hur
man ska hantera en elev som testat positivt?
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Hej Lisa!
Det finns inga lagar, specifika riktlinjer eller vägledande utlåtanden eller domar i sådana fall.
Så här tror jag man kan resonera: Om eleven testat positiv eller medgett missbruk så är den första frågan
om eleven är inställd på att sluta använda droger och genomföra fortsatta tester tills eleven är drogfri. I så
fall är ju förutsättningarna bra. Om värdena går ner och det inte föreligger någon säkerhetsrisk bör eleven
kunna gå kvar. Spridningsrisken liten. Eleven måste lämna urinprov och ge upp sitt cannabisrökande och
har inte längre kvar statusen i gruppen som ”cannabiskung” som lurar vuxenvärlden. Risk för skador och
olyckor i samband farliga moment föreligger inte. Men förutsättningen som måste uppfyllas om eleven
ska gå kvar är att provtagningen sköts utan krångel och att värdena går ner. Då gäller det att den som utför
provtagningen sköter det på rätt sätt.
Om eleven har ett utvecklat missbruk kan det däremot uppstå en del komplikationer den första drogfria
tiden med abstinenssymtom som gör att hen kanske inte fungerar så bra i gruppen och behöver annan
hjälp och stöd. Likaså om det finns andra omständigheter i samband med missbruket som att andra elever upplevt obehag eller hot har förekommit, etc så kanske det inte är lämpligt att fortsätta i klassen den
närmaste tiden.
Om det inte fungerar eller finns sådana komplikationer är Skollagen möjlig att tillämpa i ett sådant här
läge. Det går att hänvisa till Skollagen 5 kap, 17§, punkt 4 om elevens uppförande påverkar andra elevers
rätt till studiero. Jag har inte sett något JO-utlåtande eller annan prövning där just den här frågan prövats
och var gränsen går. Och i brist på vägledande domar är det en tolkningsfråga som bara kan besvaras genom en anmälan och prövning i ett enskilt fall. Gäller undervisningen NO-ämnen med laborationer med
kemikalier så kan det finnas en risk för skador och olyckor och där arbetsmiljölagen kan användas.
Sammanfattningsvis:
1. Eleven testar, värdena går ner och eleven följder åtgärdsplanen och sköter sig. Då bör hen kunna fortsätta skolan.
2. Laborationer med kemikalier och risker för skador och olyckor kan säkert undantas.
3. Om det finns andra omständigheter och komplikationer som skapar oro i klassen eller att
eleven inte fungerar i undervisningen kan hen stängas av med stöd av Skollagen.
I samtliga lägen bör också en anmälan till socialtjänsten göras. Vad tror du?

Hej!
Ja, jag håller med dig i ditt resonemang. Vi har pratat om att sätta som riktlinje att en elev som testat positivt men som i övrigt fungerar i skolan och inte utgör en risk för andra får fortsätta studierna (dock inte
riskfyllda moment), om hen går med på fortsatta drogtester. Om eleven testar positivt på ytterligare prover
och är kvar i ett missbruk kommer vi gå på avstängning eller särskiljande från ordinarie undervisning med klassen och undervisning i mindre grupp (tex hos spec. ped.). Självklart gör vi alltid
anmälan till soc vid alla tillfällen en elev testar positivt. Tack så mycket för din input och dina råd!

Hej Lisa
Svar på din fråga:”Om eleven testar positivt på ytterligare prover och är kvar i ett missbruk”
Handlar det om cannabis kan proverna under den närmaste tiden vara positiva. Det viktiga är att
värdena sjunker, men då måste också analysen av testet vara så att det ger svar på värdet och inte
bara pos/neg.

Hej!
Ja precis! Vi tar det första provet på skolan, skickar vidare till lab vid positivt. Sedan initierar vi
kontakt med extern aktör för fortsatt provtagning. I de resultaten får vi ett exakt värde på THC och
kan se så att eleven inte ”fyllt på” sedan förra provet.
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Hej Lisa!
Då har ni koll på läget. En annan fråga: vad händer när ni gjort en anmälan till socialtjänsten?
Får ni ”kvitto” tillbaka på att eleven är drogfri (kan ju behövas längre tids kontroll och uppföljning
än den tid det tar för värdena att gå ner till noll)? Det bygger i så fall på att socialtjänsten frågar
om medgivande att bryta sekretessen. Men vad gör ni om eleven inte lämnar medgivande och ni
inte får ”kvitto” på drogfriheten?

Hej!
Vi har upplevt att återkopplingen från socialtjänsten är mycket dålig. I flera fall har de inte ens gått vidare
själva med någon provtagning på eleven. Så i de allra flesta fall så tar vi kontakt med Blå Kamelen, en
mottagning för ungdomar under region Skåne, som har både samtal och provtagning. På så sätt får vi
provsvaren direkt och dessutom en tid inom ett par veckor.
Ska vi vänta på att socialtjänsten kallar till ett möte och beslutar om att öppna utredning så går det alldeles
alldeles för lång tid. I en del fall har socialtjänsten sedan övertagit ansvar för provtagning då
eleven inte kommit ur ett bruk trots vårt arbete. I andra fall har elever som testat positivt hos oss
redan haft en kontakt på soc och då har vi efter samtyckte från eleven därigenom fått reda på
resultat från prover.

Hej Lisa
Lite kommentarer på dina funderingar:
”Vi har upplevt att återkopplingen från socialtjänsten är mycket dålig. I flera fall har de inte ens gått
vidare själva med någon provtagning på eleven.” - Har ni elever från flera olika kommuner/
socialtjänster?
”Så i de allra flesta fall så tar vi kontakt med Blå Kamelen, en mottagning för ungdomar under
region Skåne, som har både samtal och provtagning. På så sätt får vi provsvaren direkt och dessutom en tid inom ett par veckor.” - Intressant. Men hur ser rutinerna ut? Varför går ni inte alltid via Blå
Kamelen? Och är det ni eller Blå Kamelen som frågar om medgivande att bryta sekretess så ni får tillbaka
information om provsvaren? Hur länge fortsätter de att ta urinprov?
”Ska vi vänta på att socialtjänsten kallar till ett möte och beslutar om att öppna utredning så går
det alldeles för lång tid.” - Dessvärre är det inte ovanligt.
”I en del fall har socialtjänsten sedan övertagit ansvar för provtagning då eleven inte kommit ur ett
bruk trots vårt arbete.” - Går eleven då kvar i skolan och får ni ”kvitto” på testerna?
”I andra fall har elever som testat positivt hos oss redan haft en kontakt på soc och då har
vi efter samtyckte från eleven därigenom fått reda på resultat från prover.” - Tar ni själva
tester inom elevhälsan?

Hej Staffan!
Ja, vi har elever från 7-8 kommuner. I de fall de inte redan har kontakt med socialtjänsten eller någon provtagning tidigare tar vi kontakt med Blå Kamelen.
Jag ringer och bokar en tid, jag elev och vårdnadshavare går tillsammans dit och får information om deras
arbete, provtagning m.m. vi skriver ett avtal (ingen juridiskt bindande utan bara en överenskommelse).
Vi som skola står som uppdragsgivare och faktura för provtagningen går till oss. Eleven lämnar ett första
prov på plats. Sedan får jag tiderna för kommande prover. Brukar boka in 3-4 tillfällen under 3 månader.
Jag meddelar eleven och föräldern dagen innan att han/hon skall lämna prov följande morgon. Om eleven
inte kommer ringer Blå Kamelen och meddelar mig. Provsvaren kommer via post till mig (om jag inte bett
dem ringa mig). Jag förmedlar resultatet vidare till elev och förälder.
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Ja eleven går kvar på skolan om proverna inte fortsätter att vara positiva. Vi har haft två elever som fortsatt
vara positiva, de har först fått undervisning i mindre grupp där vi haft mer koll på dem. De båda fallen har
tyvärr slutat med att eleven behövt åka iväg på behandling och inte kommit tillbaka till skolan.
Vi tar det första screeningtestet på skolan. Vidare tester har vi ännu valt att lägga utanför skolan
för att skydda elevens integritet på skolan och ”slippa” det praktiska runt provtagningen och
skicka till labb osv.
Även detta fall illustrerar betydelsen av att få rutiner för drogtestning och samverkan med socialtjänsten att
fungera.

4.3 Rapport från mindre ort någonstans i Sverige
X är en geografiskt stor kommun men med en liten befolkning. Den aktuella orten har
cirka 4000 invånare. Gymnasieskolan har ca 200 elever, ungefär lika många ungdomar
från orten går på andra skolor i städer och centralorter. Skolan är alltså liten och eleverna
är sedda. I kommunen pågår ett arbete med att revidera och utveckla skolans drogpolicy
och förbättra insatser och samverkan. Jag var inbjuden för att medverka under en dag i
inledningen av denna process.
Under förmiddagen hölls ett möte med en mindre grupp bestående av drogsamordnaren, rektor på gymnasieskolan, rektor på grundskolan, kurator, skolsköterska, polis,
företrädare för socialtjänsten, två från fritiden och barn- och utbildningsnämndens ordförande. Fokus låg på policy, handlingsplaner, rutiner, drogtestning och samverkan för
att få pusselbitarna på plats. Under eftermiddagen hölls en föreläsning och samtal med
lärare och fritidsledare om policyarbete.
Fördelen i en liten kommun och en liten ort är att alla känner alla och det egentligen är
ganska enkelt och lätt att upprätta fungerande rutiner både inom och mellan olika delar som skola, fritid och socialtjänst. Problemet är att det handlar om olika revir och att
ingen egentligen tar ansvar för att få pusselbitarna på plats. Men det handlar också om
kunskap och inställning, det vill säga att veta vad man kan göra och vilja att göra det.
Vid mötet verkade alla se just detta och jag tror att man kommer att hitta bra lösningar.
Rektorn är ung och ny på tjänsten, men mycket positiv och engagerad. Jag tror han tar
tag i det här tillsammans med drogsamordnaren. De ska nu arbeta fram en ny policy
och handlingsplan. Att kombinera den lilla skolans nära relationer och stora hjärta med
fyrkantighet, drogtester, polis och narkotikahund är inget problem för dem, snarast en
självklarhet.
Drogsamordnaren redovisade också färska siffror från en lokal drogvaneundersökning.
Den visar att det just nu finns en grupp på ett 15-tal elever som regelbundet använder
cannabis. Jag frågade om de vet vilka elever det handlar om och i stort sett vet man det.
Här finns alltså en i stort sett identifierad riskgrupp och vi diskuterade hur man skulle ta
ett samlat grepp om gruppen, intervenera och agera med flera saker samtidigt under
kort tid för att störa och förstöra den lilla lokala marknaden. Öka uppmärksamheten
på gruppen så de märker och förstår att det händer saker och att det blir obekvämt att
fortsätta. Alla runt bordet verkar vara med på resonemanget.
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Jag skriver följande anteckningar efter dagen och skickar i retur till drogsamordnaren och rektorn på gymnasiet.

Hej!
Tack för en intressant och givande dag i X. Roligt att så många kunde delta från både skolan, fritiden,
socialtjänsten, polisen och inte minst barn- och utbildningsnämndens ordförande. Med alla på plats och
med den närhet som finns i ett mindre samhälle ska det gå ganska lätt att hitta fungerande samverkan
och rutiner.
Några tankar och funderingar: Under den inledande rundan där vi inventerade frågeställningar blev det
tydligt att vissa rutiner och samverkan kan och behöver förbättras. Problemen och glappen och de ”osäkra
lägena” blev snabbt identifierade och intrycket var att alla var med på noterna och att förutsättningarna är
goda för att hitta smidiga och praktiska lösning.
När A redogjorde för drogvaneundersökningen blev bilden tydlig. Det finns en liten grupp på ett 10-tal
elever, kanske ytterligare några eftersom svarsfrekvensen bara var 60%. Kanske är gruppen uppemot ett
20-tal elever med en aktiv kärna och några runtomkring. Det här är en riskgrupp, både för dem själva och
för övriga elever och skolmiljön. Det är X lilla ”cannabisförening” som riskerar att sprida sina vanor vidare
till ytterligare några kamrater. Och görs ingen intervention i ”föreningen” riskerar missbruket att befästas
och förvärras under sommarlovet. Problemet är identifierat och avgränsat.
Att göra något för att oroa, störa och helst upplösa ”föreningen” är viktigt och där det underliggande
budskapet är att ”Vi vet att du håller på och vi tänker inte låta det fortsätta”. Frågan är om det är möjligt
att med gemensamma krafter åstadkomma detta och vad som i så fall krävs? Skulle det vara möjligt och
realistiskt med den korta tid som återstår innan sommarlovet att göra följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Göra upp en lista på vilka elever det handlar om
Sammanställa lägesinformation om frånvaro, utveckling i skolan, etc för att få underlag till samtal
Kalla till och genomföra samtal med de aktuella eleverna
Förvarna socialtjänsten om att det kan bli köbildning akut och som kräver snabb handläggning
I samtalet med eleverna ställa frågan om droger och föreslå drogtest
Anmäla till socialtjänst om det blir nej
Kontakta berörda föräldrar
Bjuda polisen på fika ofta under en tid
Få polisen att ta med en narkotikahund vid ett par tillfällen
Stänga av från praktiska moment om man inte lämnar drogtest
Ha beredskap att fortsätta och följa upp åtgärderna direkt efter sommarlovet
Hur ser elevernas sommarlov ut? Finns sommarjobb och bra vuxenkontakt?

Återkoppla gärna hur ni tänker kring detta.
Bifogar också flödesschemat över er nuvarande handlingsplan med de oklarheter och frågetecken kring
rutiner som vi diskuterade.
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Misstanke
Samtal mentor

Mentor Kont. R.

VH kontaktas
EH samtal
Uppmaning DT
Vägrar

Positivt

Negativt

VH o R informeras
EVK, beslut, planering

VH kontaktas

Anm. soc. tj.

”Kvitto”?
”Säkert läge”?
Konsekvens?

Eleven ges extra uppmärksamhet

?

Uppföljning EVK

Uppföljning

Resultatet av arbetet är i detta läge för tidigt att uttala sig om. Drogsamordnaren beskriver vad som ska ske
härnäst i ett mejl ett par dagar efter mötet.
Hej Staffan!
Tack för senast! Det var en givande dag med mycket bra diskussioner. Jag tyckte också att i arbetsgruppen kändes rätt och att man på skolan via rektor och skolsköterska gjort den ”akuta situationen” på rätt sätt med drogtester på HC i X och kontakt med skolläkare osv. Det du sammanställt
som underlag att göra innan sommarlovet är en bra dagordning för nästa möte, som vi ska ha så
snabbt som möjligt. Det är också bra att vi får återkoppla till dig, det vi vill ha dina synpunkter på
i vårt arbete framåt.

Fördelen med mindre orter är att ”alla känner alla” och avstånden mellan förvaltningar och system är kort.
Vilja och ambition saknas inte. Trots detta kan det finnas problem med revirtänkande eller helt enkelt att en
gemensam och övergripande idé och ett tydligt politisk ledarskap inte är tillräckligt uttalat. Men genom att
sitta ner tillsammans, få en gemensam bild, formulera en gemensam målsättning och hitta praktiska lösningar
kan insatserna för eleverna förbättras avsevärt. För detta krävs att någon tar på sig ledartröjan och ansvaret för
helheten. Skolan spelar här en viktig roll.
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5. Avslutning
Som framgår av de inledande frågorna som skolor ställt till Narkotikafri skola och av de tre exempel som redovisats är de frågor skolan och lokalsamhället står inför konkreta och praktiska. Det är detaljer och rutiner som
behöver lösas och fungera, internt i skolan men också i samverkan med i första hand socialtjänsten. Alla dessa
frågor är också ett uttryck för att skolan saknar konkret och praktisk vägledning i vad man får, kan och bör
göra. Brister i systemen och oklarheter om vad och hur skolan kan göra försvårar skolans drogförebyggande
arbete och insatser. Ett fortlöpande arbete med att förbättra skolans policy, handlingsplan och rutiner är därför
av stor betydelse.
Vinsterna med ett systematiskt och långsiktigt arbete med policy är flera. Skolans förebyggande insatser förbättras, skolans arbetsmiljö blir tryggare och säkrare och skolans möjlighet att tidigt upptäcka och ge elever
stöd förbättras. Arbetet med drogpolicy är en del av skolans kvalitetsarbete.
Effekten av detta är svår att mäta för den enskilda skolan och kräver en mer omfattande forskning. Viss sådan
forskning finns och som visar att policyarbete har positiva effekter. Sådana effekter kan vara att skolans rykte
och rekrytering förbättras, att föräldrar och elever känner ökad trygghet och är nöjda med skolan, att frånvaro
kan minska, betygsresultat förbättras och avhopp bli färre. Med fungerande rutiner internt och i samverkan
med socialtjänsten och andra aktörer ökar även tryggheten i skolans organisation och leder till mer kostnadseffektiva insatser. Ytterst handlar det om att ge eleverna bra förutsättningar i skolan och att bidra till att motverka användningen av narkotika.
Syftet med verksamheten inom Narkotikafri skola är att stödja och bidra till detta arbete i skolan. Verksamheten bedrivs av den ideella organisationen RNS, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle. Målsättningen är att
erbjuda skolan dessa tjänster till en låg kostnad eller kostnadsfritt. En förutsättning för detta är stöd från olika
bidragsgivare. Stödet från Postkodstiftelsen under denna period har därför varit av stor betydelse.
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