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Regler för användning av kommunens lokaler 

Tobaksrökning är förbjuden i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan 

verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid 

förskolor, fritidshem, fritidsgårdar och elevboende. 

Hantering och förtäring av alkohol är förbjudet i lokaler som är avsedda för barnomsorg, 

skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på 

motsvarande områden utomhus vid förskolor, fritidshem, fritidsgårdar och elevboende. 

Allt innehav och användning av narkotika är enligt lag förbjuden. 

 

Förebyggande insatser 

Elever, vårdnadshavare och personal informeras om Barn- och utbildningsförvaltningen ANTD-plan i 
samband med läsårsstart och föräldramöten.  

Alla barn och elever ska arbeta med värdegrundsfrågor i syfte att stärka självkänsla och 
förutsättningar för ett hälsosamt liv. 

Elevhälsan gör hälsosamtal samt har hälsoundervisning klassvis i samband med hälsosamtalen. 

ANDT-frågor behandlas kontinuerligt inom ramen för den ordinarie undervisningen. 

Tobakskontrakt införs från åk 6 till åk 3 på gymnasiet. I samband med kontraktsskrivningen förs 
samtal kring tobak. Vårdnadshavaren får informationen.  

Alla elever i år 8 får information om moped och alkohol. 

Alla elever i år 9 får information om Don´t drink and drive.  

Slumpmässiga frivilliga drogtester används på gymnasiet. Elever och vårdnadshavare informeras 
kring detta i samband med skolstart.  

Vision för Sävsjö kommun 

Visionen för Sävsjö kommun är att ungdomars uppväxttid ska vara fri från tobak, 

narkotika och andra droger.  

Förskolan/skolan och andra kommunala arbetsplatser ska erbjuda en trygg och 

säker arbetsmiljö, fri från alkohol, tobak och andra droger. 

 



Handlingsplan 

 
Om en elev ertappas med bruk av tobak, vad händer? 

Samtal genomförs med berörd elev 

För minderåriga kontaktas vårdnadshavare av mentor/klassförståndare. Mentorn ansvarar för att 
informera om att vi är en tobaksfri skola.  

Från och med åk 6 bryts tobakskontraktet när elev ertappas med bruk av tobak. Elevhälsan arbetar 
aktivt med eleven. 

 

Om en elev ertappas med alkohol, vad händer? 

Mentor informerar rektor om vad som hänt. Rektor samtalar med elev och för minderåriga kontaktas 
vårdnadshavare som får hämta eleven. Orosanmälan görs till socialtjänsten.  

Myndiga elever avvisas från skolan av skolans personal, någon vuxen anhörig kontaktas. 

Vid innehav av alkohol beslagtas denna, vårdnadshavare kontaktas. 
 

Om en elev misstänks vara drogpåverkad, vad händer? 

Vid misstanke om akut påverkan informeras rektor. Polis tillkallas. Vårdnadshavare informeras 

Vid oro och misstanke om att elev använder droger informeras rektor som efter samråd med kurator 

eller skolsköterska beslutar om att kalla elev till samtal. Vårdnadshavare informeras. 

Eleven erbjuds lämna drogtest som är frivilligt. För elev som testas positivt genomförs disciplinära 

åtgärder enligt skollagen Kap 5. Skolan samordnar elevkonferens snarast med berörda parter. En 

anmälan görs till socialtjänsten som utreder ett eventuellt missbruk. Elev och vårdnadshavare 

informeras om resultatet av drogtestet.  

Även vid negativt test kan en anmälan göras till socialtjänsten på grund av oro för eleven. 

Vårdnadshavare/elev informeras om resultatet av drogtestet.  

Om elev eller vårdnadshavare inte ger tillåtelse att lämna drogtest, kan skolan vid starka misstankar 

kontakta polisen för testning. En anmälan till socialtjänsten görs. Elev och vårdnadshavare 

informeras. 

Vid misstanke om droger på skolan? 

Vid misstanke om att det förekommer droger på och kring skolan kontaktas polis. Användning av 

narkotikahund kan ske i vissa fall. 

Sävsjö 2016 

_____________________ 
Stefan Claesson, Skolchef 



Bilaga 1 Lagstiftning 
Grundlagen och drogtestning 
Grundlagen påverkar skolans möjlighet att använda drogtestning. Lagen skyddar individen mot 
påtvingade kroppsliga ingrepp. Det innebär att all drogtestning måste vara frivillig i såväl den 
kommunala som fristående skolan och inom socialtjänsten. Det gäller både drogtestning vid 
misstanke och slumpvis. Endast vid misstanke om brott kan polisen ta tvingande prov. 
 
På yrkesprogram inom gymnasieskolan kan slumpvis drogtestning krav för att delta i vissa praktiska 
moment och APL där risk för skador och olyckor föreligger. 
 
FN:s Barnkonvention 
Enligt FN`S barnkonvention artikel 33 är skolan skyldig att skydda barn och ungdomar från olaglig 
narkotika. Konventionen är ännu inte lag i Sverige, men är ett starkt stöd i skolans arbete för en 
drogfri skola. 
 
Narkotikastraffagen 
Enligt Narkotikastrafflagen är det förbjudet att inneha eller använda preparat som klassade som 
narkotika. 
 
Tobakslagen 
Tobakslagen fastslår att rökning är förbjuden i lokaler som är avsedda för skolverksamhet, detta 
gäller också områden utomhus som räknas till skolans lokaler. 
 
Arbetsmiljölagen 
Föreskrifter i Arbetsmiljölagen säger att alla i skolan skall ha en bra arbetsmiljö och att skolan är 
skyldig att förebygga ohälsa och olycksfall. 
Kap 2, 2 § Arbete skall planläggas och anordnas så, att det kan utföras i en sund och säker miljö. 
Kap 3, 2 a § Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt 
som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö.  
Kap 3, 2 § Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren 
utsätts för ohälsa eller olycksfall.  
 
Skollagen 
Skollagen1 kap 2§ säger att skolan skall motverka missbruk av narkotika 
5 kap. 3 § Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som 
präglas av trygghet och studiero. 
5 kap. 4 § I arbetsmiljölagen (1977:1160) finns bestämmelser om kraven på en god arbetsmiljö. 
5 kap. 6 § Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för 
att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta 
med en elevs ordningsstörande uppträdande. Enligt de förutsättningar som följer av 7-23 §§ får det 
beslutas om utvisning, kvarsittning, tillfällig omplacering, tillfällig placering vid en annan skolenhet, 
avstängning och omhändertagande av föremål. 
En åtgärd enligt första eller andra stycket får vidtas endast om den står i rimlig proportion till sitt 
syfte och övriga omständigheter. 
5 kap. 17 § I gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för 
vuxna och utbildning i svenska för invandrare får huvudmannen besluta att helt eller delvis stänga av 
en elev om 
1. eleven med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid bedömningen av elevens 
måluppfyllelse och kunskaper, 
2. eleven stör eller hindrar utbildningens bedrivande, 
3. eleven utsätter någon annan elev eller av utbildningen berörd person för kränkande behandling, 



eller 
4. elevens uppförande på annat sätt inverkar negativt på övriga elevers trygghet och studiero. 
Huvudmannen får besluta att ett beslut om avstängning ska gälla omedelbart. 
Om det kan antas att någon av förutsättningarna för avstängning enligt första stycket 2-4 är uppfyllda 
och beslutet är nödvändigt med hänsyn till elevernas trygghet och studiero, får rektorn besluta om 
omedelbar avstängning. 
 
Socialtjänstlagen 
Socialtjänstlagen 14 kap 1 § om anmälningsplikt reglerar skolans skyldigheter att anmäla till 
Socialtjänsten om en elev använder eller misstänks använda droger. 
 
Sekretesslagen 
I Sekretesslagen och Socialtjänstlagen finns reglerat hur uppgifter ska hanteras för att skydda den 
enskildes integritet. Uppgifter inom Socialtjänsten har sekretess. Uppgifter om en enskild elev kan 
ges till skolan om eleven och vårdnadshavare tillfrågats och lämnat medgivande att bryta sekretess. 
Frågan om medgivande kan ställas av både skolan och socialtjänsten. 
 
Svensk författningssamling 
Enligt SFS 2007:378 kan skolledare omhänderta alkohol och droger som förvaras i skolans lokaler 
 

 

 


