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 Utbildningsnämnden 

Nämndinitiativ angående den växande droganvändningen vid Uppsalas 

gymnasieskolor från Christopher Lagerqvist (M) 

Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden föreslås besluta  

 

att anse frågorna i nämndinitiativet omhändertagna med hänvisning till det uppdrag om 

arbetet mot narkotika i skolan som föreslås i ärende UBN-2018-6074 vid dagens sammanträde.  

 

Bakgrund 

Mot bakgrund av en skrivelse den 8 juni 2018 till nämnden från kuratorer och skolsköterskor 

ställer Christopher Lagerqvist (M) följande frågor i nämndinitiativ:  

” 1) Vilka incidenter i gymnasieskolan finns rapporterade i gymnasieskolan rörande droger 

åren 2014-2018?  

2) Vilka åtgärder har vidtagits år 2018 inom Utbildningsnämndens ansvarsområde och på 

vilket sätt skiljer sig dessa åtgärder från åtgärderna åren 2014-2016 (före neddragningarna)? 

3) Vilka växande problem kan förvaltningen identifiera i Uppsala redan nu?” 

 

Föredragning 

I ett annat ärende vid nämndens sammanträde den 25 oktober 2018 föreslås förvaltningen få i 

uppdrag att i samverkan med socialförvaltningen ta fram en gemensam beskrivning över hur 

arbetet mot narkotika idag bedrivs. Bakgrunden är att det både från polis, socialarbetare, 

skolledare och elevhälsopersonal finns signaler om problematik med narkotikabruk, 

påverkade ungdomar och narkotikahandel på kommunens skolor. 

 

Beskrivningen ska avse både det främjande och förebyggande arbetet och de åtgärder som 

vidtas vid misstanke om missbruk hos elever. Vidare ska beskrivas hur samverkan mellan 

förvaltningarna idag ser ut. Denna beskrivning föreslås redovisas till nämnden senast vid 

sammanträdet i december och kan då ligga till grund för bedömning av vilka åtgärder som bör 

vidtas.  
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Angående den växande droganvändningen vid Uppsalas 
gymnasieskolor 

I en skrivelse till Utbildningsnämnden den 8 juni 2018 uttrycker 
kommunens kuratorer och skolsköterskor en stark oro för att 
droganvändningen nu tilltar i Uppsala.  Bakgrunden till deras 
skrivelse är de neddragningar som Utbildningsnämnden, under 
den Socialdemokratiska ledningen, gjorde 2016 rörande 
kommunens förebyggande arbete i Ungdomsteamet.  Mot denna 
bakgrund vill Moderaterna i Utbildningsnämnden ställa följande 
frågor: 

1) Vilka incidenter i gymnasieskolan finns rapporterade i
gymnasieskolan rörande droger åren 2014-2018?
2) Vilka åtgärder har vidtagits år 2018 inom
Utbildningsnämndens ansvarsområde och på vilket sätt skiljer sig
dessa åtgärder från åtgärderna åren 2014-2016 (före
neddragningarna)?
3) Vilka växande problem kan förvaltningen identifiera i Uppsala
redan nu?

Christopher Lagerqvist (M) 
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