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Utbildningsförvaltningen

En drogfri skola
Om nolltolerans 
mot droger i 
gymnasieskola, 
gymnasiesärskola 
och vuxenutbildning.



Nolltolerans mot alkohol 
och droger i skolan
Skolan är en drogfri arbetsplats. Enligt 
arbetsmiljölagen ska skolledningen vidta 
alla åtgärder som behövs för att förebygga 
att elever och arbetstagare utsätts för 
ohälsa eller olycksfall.

Vad gör skolan om 
drogaktivitet misstänks 
eller konstateras? 
Rektor sammankallar skyndsamt till ett 
möte med eleven. Detta görs i samråd 
med elevhälsans personal. Rektor kallar 
vårdnadshavare om eleven är omyndig. 
Om eleven är myndig är det önskvärt att 
elevens närstående/försörjningsansvarig 
kallas till mötet om eleven samtycker till 
det. Under mötet beslutas om en hand-
lingsplan med tydlig ansvarsfördelning 
och dokumentation.

Om eleven vid upprepade tillfällen stört 
ordningen, uppträtt olämpligt eller gjort 
sig skyldig till en allvarligare förseelse 
ska rektor utreda saken. Efter det kan 
rektor besluta om varning. Leder elevens 
droganvändning till sådant beteende 
som uppfyller skollagens kriterier för av-
stängning kan rektor fatta beslut om det.

Kan skolan tvinga en elev 
att göra ett drogtest?
Rektor kan be eleven att göra ett frivil-
ligt drogtest och eleven skriver i så fall 
på ett medgivande före test. Frivilliga 
drogtester kan även förekomma efter 
information och skriftlig överenskom-
melse när vissa praktik- eller arbetsplats-
förlagda utbildningar kräver det. 

Anmäler skolan alltid 
drogaktiviteter till 
socialtjänsten? 
Om det finns en misstanke om drog-
aktivitet hos en omyndig elev anmäler 
skolan alltid detta till socialtjänsten. När 
det gäller en myndig elev bör även detta 
anmälas till socialtjänsten i Göteborgs 
Stad eller elevens hemkommun. Syftet 
med anmälan är bland annat att eleven 
och familjen ska få stöd att hantera 
situationen på bästa sätt.

Vad gör skolan om en elev 
kommer drogpåverkad till 
skolan?
» Kontakt tas med vårdnadshavare

om eleven är omyndig, med för-
sörjningsansvarig/närstående om
myndig elev ger samtycke.

Till dig som är elev eller 
vårdnadshavare till elev 
på gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan.



» Polis tillkallas vid behov.

» Skolan anmäler till socialtjänsten
om det gäller en omyndig elev. 
Anmälan gällande myndig elev bör
göras.

» Rektor sammankallar snarast till
ett möte och beslutar om en hand-
lingsplan.

Vad gör skolan om man 
misstänker att en elev säljer 
droger?
» Rektor kontaktas.

» Rektor gör polisanmälan.

Vem i skolan kan du prata 
med om du vill ha stöd 
och råd om alkohol- och 
drogproblem?
Vänd dig till din närmaste lärare, rektor 
eller elevhälsan på din skola.

Skolan samverkar med 
Mini-Maria Göteborg
Mini-Maria Göteborg består av tre 
lokala öppenvårdsmottagningar för ung-
domar upp till 21 år, som har frågor 
eller bekymmer som rör alkohol, 
narkotika eller andra droger. Mini-
Maria Göte-borg erbjuder information, 
rådgivning och behandling både för 
individen samt dennes familj och 
närstående.  

På Mini-Maria arbetar socionomer, 
sjuksköterskaor,  psykologer och läkare. 
Mini-Maria drivs i samverkan mellan 
Göteborgs Stad och Västra 
Götalandsregionen. 

Mer information finns på adressen: 
www.minimaria.se

Utbildningsförvaltningens 
drogförebyggande arbete 
grundar sig på flera lagar:

» Skollagen (2010:800), 5 kap.

» Förordning (2011:1108) om
vuxenutbildning, 7 kap.

» Lag (2009:128) om yrkes- 
högskolan.

» Förordning (2009:130) om
yrkeshögskolan.

» Socialtjänstlagen (2001:453), 
14 kap. Anmälan om och
avhjälpande av missförhållanden
med mera.

» Arbetsmiljölagen (1977:1160), 
3 kap. 2§

» Offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400), 25 kap.

» Generalklausulen – offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400), 
10 kap. 27 §



Riktlinjer för samverkan kring elever med alkohol-  
och/eller annan drogproblematik 

Skolan ska driva ett systematiskt och strukturerat 
drogförebygggande arbete. Skolan samverkar med  
Mini-Maria och socialtjänsten för att så effektivt som 
möjligt hjälpa elever med missbruksproblematik.

Insats Utförare/Ansvar

Elev och vårdnadshavare kallas skyndsamt till möte enligt 
Skollagen 5 kap. 9 §. Myndig elev uppmanas att ta med  
försörjningsansvarig/a på mötet.

Rektor

Vid mötet konfronteras eleven om misstanken och om att  
anmälan (gäller omyndig elev) kommer att göras till social-
tjänsten. Anmälan bör även göras vid myndig elev.

Rektor

Elev och vårdnadshavare får information om Mini-Maria och 
ett erbjudande om möte. 

Rektor eller elevhälsan

En handlingsplan upprättas. Medgivande till informationsutbyte  
mellan relevanta aktörer (skola, socialtjänst, Mini-Maria) är 
önskvärt.

Rektor eller elevhälsan 

En anmälan till socialtjänsten görs på avsedd anmälningsblankett. 
På blanketten ges information om tid för planeringsmöte.

Rektor eller elevhälsan

Eventuell frivillig drogtestning efter ordination.  
Medgivande ska skrivas på av elev, vid omyndig elev behövs 
även vårdnadshavares underskrift.

Rektor

Mini-Maria kontaktas för tidbokning av planeringsmöte. Rektor eller elevhälsan

Till dig som arbetar i 
gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan.



Syfte
Tidig upptäckt, snabba insatser och 
verksamma rutiner mellan gymnasie- 
skolan, gymnasiesärskolan, Mini-Maria 
och socialtjänsten i Göteborgs Stad 
eller elevens hemkommun när det 
gäller elever med missbruksproblem.

Mål
Att få eleverna att sluta med sitt miss-
bruk samt gemensamt skapa förutsätt-
ningar för att eleverna kan fullfölja sin 
gymnasieutbildning.

Insats Utförare/Ansvar

Mini-Maria erbjuder tid för planeringsmöte inom 14 dagar.

Elev och föräldrar informeras om tiden.

Rektor eller elevhälsan 
Mini-Maria

Socialtjänsten tar emot anmälan och återkopplar 
till skolan.

Socialtjänst

Planeringsmöte med elev och vårdnadshavare/ 
försörjningsansvariga.

Fortsatt dokumentation i handlingsplanen.

Mini-Maria 
Rektor 
Elevhälsa

Eleven går i behandling. Om rådgivning och behandling av 
eleven inte bedöms som tillräckliga görs anmälan till aktuell 
socialtjänst. 

Mini-Maria

Återkoppling till aktuell personal på skolan. Mini-Maria

Återkoppling till socialtjänsten, om så överenskommits. Mini-Maria

Uppföljningsmöte enligt handlingsplan med elev, 
vårdnadshavare/försörjningsansvariga.

Mini-Maria 
Rektor 
Elevhälsa



Skolan är en drogfri arbetsplats. All personal ska ha 
kunskap om droger. En elev/studerande som är på 
praktik- eller arbetsplatsförlagd utbildning (APL/LIA) 
ska följa arbetsplatsens regelverk. Därför kan elever/
studerande på APL/LIA uppmanas att göra drogtester 
om arbetsplatsen kräver det.

Vad gör skolan om 
drogaktivitet misstänks 
eller konstateras?
Rektor kallar skyndsamt till möte med 
elev/studerande, berörd lärare/kursföre-
ståndare och kurator. Under mötet be-
slutas om en handlingsplan med tydlig 
ansvarsfördelning och dokumentation.

Kommunal vuxenutbildning
Leder elevens droganvändning till 
sådant beteende som uppfyller skollagens 
kriterier för avstängning kan rektor, efter 
genomförd utredning, fatta beslut om det.

Yrkeshögskolan
Om en studerande missbrukar alkohol 
eller narkotika och det finns en risk för 
att den studerande kan skada annan 
person eller värdefull egendom under  
utbildningen, kan den studerande  
avskiljas från utbildningen tills vidare.

Åtgärder när elev/studerande 
är drogpåverkad
 » En akut drogpåverkad elev/ 

studerande ska avvisas från skolan/
arbetsplatsen.

 » Polis tillkallas vid behov.

 » Rektor kallar snarast till ett möte 
med elev/studerande, berörd lärare/
kursföreståndare och kurator.

Åtgärder vid misstanke om 
försäljning av droger
 » Rektor kontaktas.

 » Rektor gör polisanmälan.

Till dig som är elev i  
kommunal vuxenutbildning  
och yrkeshögskola.



G
ö

te
b

o
rg

s 
S

ta
d

 
18

0
6

15
-0

0
9

-6
10

 
F

o
to

: L
o

 B
ir

g
er

ss
o

n 
Tr

yc
k:

 L
en

an
d

er
s 

G
ra

fi
sk

a 
A

B
 

A
ug

us
ti

 2
0

18




