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1. Inledning 

Regler för drogfri skola i Håbo kommun är ett övergripande styrdokument som innehåller 

hur grundskola och gymnasium ska arbeta förebyggande kring tobak, alkohol och droger i 

verksamheterna. 

Reglerna innefattar även hur verksamheterna ska samverka med vårdnadshavare, elev, polis 

och socialtjänst. 

I verksamheterna pågår ett ständigt arbete inom ramen för värdegrundsarbetet och det 

förebyggande hälsoarbetet. 

”I Håbo kommun råder en rökfri arbetsmiljö och arbetstid. Arbetsmiljön i Håbo kommun 

ska vara fri från alkohol, droger, diskriminering, kränkande särbehandling och bidra till väl 

fungerande verksamheter och ett långsiktigt hållbart arbetsliv.” (Håbo kommuns 

arbetsmiljöpolicy, KS 2021/00072 nr 99790). 

Skolan är en arbetsplats med samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser och ska 

därför vara rök-, alkohol- och drogfri. 

Syfte 

• Förebygga användning av tobak, alkohol och narkotikaliknande preparat. 

• Skapa en trygg och säker arbetsmiljö i skolan. 

• Förebygga ohälsa, tillbud och olyckor kopplade till droger. 

• Tidigt upptäcka, uppmärksamma och agera vid oro och misstanke om användning av 

droger. 

• Ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att kunna genomföra sina studier och lyckas i 

skolan. 

Mål 

• Skolan ska vara en drogfri miljö. 

• Skolan ska tidigt upptäcka droganvändning. 

• Skolan ska motivera till en minskning av användningen av alkohol, tobak och droger bland 

de elever som redan brukar. 

• De insatser som görs ska leda till att skolan är drogfri. 
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2. Definition av droger 

Med droger avses i denna regel: 

Alkohol 

 

Narkotika (enligt lag otillåtna preparat) 

 

Dopningspreparat 

 

Tobak inklusive snus, vattenpipa och e-cigaretter 

 

Receptbelagda läkemedel (annat än vad läkare har föreskrivit) 

 

Sinnesförändrande och beroendeframkallande substanser som intas i berusningssyfte 

 

Tobak 

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter: 

2 § p.1 står det att rökning 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  

samt 

5 kap. 18 § ”Tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas 

eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Den som 

lämnar ut en sådan vara eller produkt ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått nämnda 

ålder.” 

Genom ovanstående paragrafer, så regleras ålder för att inneha tobaksvaror samt vart det är 

förbjudet att röka tobak. 

Det innebär därmed att:  

Tobak är förbjudet att röka inom skolans område.  

Tobak är förbjudet att inneha om personen är under 18 år. 

Om en elev använder tobak (inklusive snus, vattenpipa eller e-cigaretter) på skolans område 

under skoltid ska personal: 

- Informera eleven om att det inte är tillåtet att använda tobak under skoltid och be 

eleven att sluta. 

- Informera eleven om att elevhälsan finns som stöd för att sluta med tobak. 

- Kontakta vårdnadshavare om eleven är under 18 år. 



 

 REGLER 7(11) 

 Datum Vår beteckning 

 2022-03-02 BOU 2022/00089 nr 63517 

 

Alkohol 

Alkohollagen 1 kap. 5 § och 3 kap. 7 § reglerar vad som avses med alkoholdrycker och 

alkoholsliknande preparat samt ålder för försäljning av alkohol. 

Det är förbjudet att sälja eller på annat sätt lämna ut alkohol till den som är under 20 

alternativt 18 år. 

Vidare är skolan inte en offentlig plats, så ett förbud att inneha alkohol på skolans område 

kan beslutas av huvudman eller rektor.  

I Håbo kommuns skolor innebär det att det är förbjudet att: 

Inneha och dricka alkohol inom skolans lokaler och område 

Vara påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel under skoltid eller i verksamhet som 

sker i skolans regi. 

Ha kvarstående påverkan eller följdeffekter av någon drog eller alkohol samt förbjudet att 

förvara eller inneha alkohol eller andra droger i skolan. 

Droger 

Definition av droger beskrivs inledningsvis i detta dokument.  

Enligt narkotikastrafflagens 1 § är det förbjudet att: 

   1. överlåta narkotika, 

   2. framställa narkotika som är avsedd för missbruk, 

   3. förvärva narkotika i överlåtelsesyfte, 

   4. anskaffa, bearbeta, förpacka, transportera, förvara eller tar annan sådan befattning med 

narkotika som inte är avsedd för eget bruk, 

   5. bjuda ut narkotika till försäljning, förvara eller befordra vederlag för narkotika, 

förmedla kontakter mellan säljare och köpare eller företa någon annan sådan åtgärd, om 

förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, eller 

   6. inneha, bruka eller ta annan befattning med narkotika 

Påverkan 

Om en elev kommer påverkad till skolan: 

Ska personal ta hand om eleven och eleven ska inte lämnas ensam. 

Ska ambulans kontaktas om eleven är kraftigt berusad eller om personal har svårt att bedöma 

vad elever är påverkad av. 

Ska personal kontakta berörd rektor. Rektor kontaktar sedan vårdnadshavare och 

elevhälsoteam om eleven är under 18 år. Rektor informerar verksamhetschef om situationen. 
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Ska samtycke inhämtas av personal innan vårdnadshavare kontaktas, om eleven är över 18 

år. 

Ska en orosanmälan upprättas och skickas till socialtjänsten. 

Ska rektor snabbt kalla till ett möte med vårdnadshavare och elev. Är eleven över 18 år är 

det bra om närstående kan kallas för att delta på mötet. 

3. Förebyggande arbete 

Narkotikahundar 

Som en del i det förebyggande arbetet kommer skolan och skolans område att regelbundet 

genomsökas av narkotikahundar.  

Genomsökning ska alltid ske efter skoltid.  

 

Vid påträffande av narkotikapreparat ska en anmälan att upprättas av polis och information 

delges verksamheten. 

Elevskåp 

Elevskåp är skolans egendom och får användas av eleverna under förutsättning att skolans 

regler för hur de ska användas följs. 

Skolan har allmän befogenhet att kontrollera att skåpen används på rätt sätt och 

skolledningen kan öppna och visitera skåpen utan att det anses som husrannsakan. 

Elever måste få information om villkoren för ovan och om skolledningen öppnar ett skåp ska 

eleven vara med. 

Väskor 

Väskor är personlig egendom och får inte genomsökas. Skulle misstanke samt behov för 

genomsök av väskor uppstå måste polis tillkallas. 

Skolresor 

En skolresa/utflykt är en förlängd skolverksamhet, vilket innebär att ovanstående gäller även 

då.  

Skulle elev påträffas påverkad, kan eleven skickas hem alternativt hämtas på 

vårdnadshavarens bekostnad. Medföljande vuxna ska följa skolans regler. 

Drogtest 

Urinprov kan användas som en del av de förebyggande insatser som syftar till drogfrihet. 

När verksamheten bedömer att behov föreligger bjuds socialförvaltningen in till möte på 

skolan med elev och vårdnadshavare för att etablera kontakt för samtal och erbjudande om 

frivillig drogtestning. 

Samtycke av resultat av drogtest kommer efterfrågas av skolan. 

Om en elev inte går med på drogtest för att utesluta droganvändning avgör verksamheten om 

en anmälan till socialförvaltningen ska göras. 
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4. Skolans skyldighet 

Anmälningsskyldighet 

Alla som arbetar inom skolans verksamheter har en anmälningsskyldighet. Enligt 

socialtjänstlagens 14 kap. 1 § innebär det att yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla 

till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far 

illa. Till exempel om en omyndig person använder, köper eller säljer droger så ska det 

anmälas. 

Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) 

Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet finns ett årshjul där de här reglerna ses över 

och hanteras. 

Personalen ska regelbundet uppdateras om reglerna och ges möjlighet till information och 

kompetensutveckling kring ungdomars droganvändning. 

Verksamheterna ska ha rutiner för hantering av misstanke om narkotikabruk. Rutinerna ska 

innehålla hur arbetet med elev och eventuellt socialtjänsten ska se ut. Det ska även finnas 

rutiner för hur anmälan till socialtjänst och polis ska hanteras. 

Verksamheterna ska ha handlingsplaner för hantering av elever som kommer påverkade till 

skolan.  

Verksamheterna ska inom ramen för det systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbetet 

analysera gruppens sammansättning och klassernas behov av utbildningsinsatser kring 

alkohol, tobak och narkotika. Om behov finns kan tidigare insatser tas fram som ett stöd och 

åtgärd i det fortsatta arbetet. Detta arbete görs för att främja ökad problematisk frånvaro för 

den enskilda eleven och för att arbeta mot kränkande behandling. 

Systematiskt arbetsmiljöarbetet (SAM) 

Verksamheterna ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med 

arbetsmiljölagen. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ska syfta till en trygg och säker 

arbetsmiljö för alla elever i kommunens verksamheter. 

5. Disciplinära åtgärder 

Avstängning enligt skollag 

Skollagens 5 kap. 14 § och 17 § finns avstängning som disciplinär åtgärd för obligatoriska 

skolformer samt frivilliga skolformer. 

Avstängning från skolan kan ske som disciplinär åtgärd: 

Om eleven stör eller hindrar utbildningens bedrivande. 

Om eleven utsätter någon för kränkande behandling. 

Om elevens beteende på annat sätt inverkar negativt på övriga elevers trygghet och studiero.  

Om eleven fuskar. 
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Det innebär att rektor i vissa fall får besluta att stänga av en elev. För att en elev ska kunna 

stängas av måste skolan ha prövat alla andra möjligheter, som till exempel tillsägelser och 

varningar, utan att det har lett till ett förbättrat beteende. Störningen ska vara allvarlig och 

inte gå att stoppa på något annat sätt än med avstängning.  

Det är huvudmannen som beslutar om avstängning, men rektor får stänga av eleven 

omedelbart om det är nödvändigt med hänseende till elevernas trygghet och studiero.  

6. Elevhälsoteam  

På skolorna finns ett väl fungerande elevhälsoarbete med social, pedagogisk, medicinsk och 

psykologisk kompetens inom elevhälsoteamen. Elevhälsoteamen håller sig uppdaterade vad 

gäller droger med hjälp av polis, samverkan med berörda socialförvaltningar och olika 

former av utbildning. 

Hälsosamtal  

Hälsosamtal med skolsköterska ska erbjudas alla elever under grundskolans förskoleklass, 

årskurs 4 och 8 samt i gymnasiet årskurs 1. Inför hälsosamtalet skickas en enkät ut till 

eleverna som sedan används som samtalsunderlag tillsammans med skolsköterskan, där 

alkohol, tobak och narkotika berörs och diskuteras. 

 

Utöver klassbesök i de olika programmen samverkar Hälsoäventyret med andra aktörer i 

hälsofrämjande och förebyggande insatser för att stärka hälsan hos kommunens barn och 

ungdomar. 

7. Samverkan 

Vårdnadshavare 

Vårdnadshavares engagemang, stöd och kunskap är viktigt för elevens utveckling och har en 

förebyggande effekt. Reglerna för en drogfri skola i Håbo kommun ska distribueras till 

vårdnadshavare i samband med skolstart och de ska finnas tillgängliga på skolornas och 

kommunens hemsida. 

Samverkan med andra kommuner 

Fridegårdsgymnasiet har elever från många olika kommuner och strävar efter god 

samverkan med respektive socialförvaltning och med närpolisen i syfte att stärka det 

drogförebyggande arbetet.  

Elevers delaktighet och inflytande genom kunskap och samtal 

I enlighet med FN:s barnkonventions artikel 12 så ska barn få vara delaktiga och ha 

inflytande i beslut som rör dem. 

Delaktighet och inflytande ska ges genom att eleverna informeras om kommunens regel i 

samband med skolstart av respektive mentor/klasslärare. 

Inom ramen för olika kursers centrala innehåll och läroplanernas övergripande 

kunskapsområden ges eleverna förutsättningar att kritiskt värdera och reflektera kring 

droganvändning och dess konsekvenser. 

Kuratorer och skolsköterska ska finnas tillgängliga för elever, vårdnadshavare och personal 

som stöd och rådgivare i frågor som rör droger och missbruk. 
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8. Relevant lagstiftning  

Verksamheterna har att följa och tillämpa den lagstiftning som på olika sätt berör droger i 

skolmiljön. De lagar som ligger till grund för regeln är:  

Grundlagen 

FN:s barnkonvention 

Narkotikastrafflagen 

Alkohollagen 

Tobakslagen 

Arbetsmiljölagen 

Skollagen 

Socialtjänstlagen 

Sekretesslagen 

Ordningslagen 
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