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 Utbildningsnämnden 

Nämndinitiativ av Martin Wisell (KD) om återinförande av drogtester 

Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden föreslås besluta  

 

att avslå förslaget om utredning av återinförande av drogtester med hänvisning till det 

uppdrag om arbetet mot narkotika i skolan som föreslås i ärende UBN-2018-6074 vid dagens 

sammanträde.  

 

Bakgrund 

Martin Wisell (KD föreslår i nämndinitiativ att nämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag 

att utreda hur drogtester inom skolorna i Uppsala kommun kan återinföras. I initiativet 

hänvisas till att utbildningsnämnden den 22 juni 2016 beslutade att avskaffa samarbetet med 

Ungdomscentrum kring drogtester av skolungdomar. I initiativet framförs att det nu har 

framkommit att droganvändningen på skolorna i Uppsala kommun ökat lavinartat sedan 

nämndens beslut samt att elever och personal därför önskar att drogtesterna återinförs 

 

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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Nämndinitiativ av Martin Wisell (KD) om återinförande av drogtester  

Jag föreslår nämnden besluta 

Att uppdra till förvaltningen att utreda hur drogtester inom skolorna i Uppsala kommun kan 

återinföras.  

Motivering 

Utbildningsnämnden beslutade 22 juni 2016 att avskaffa samarbetet med Ungdomscentrum kring 

drogtester av skolungdomar.  

Det har nu framkommit att droganvändningen på skolorna i Uppsala kommun ökat lavinartat sedan 

nämndens beslut. Elever och personal önskar därför att drogtesterna återinförs. 

Illegala droger utgör ett hot mot folkhälsan och de enskilda elevernas framtidsutsikter. Droger skapar 

ett framtida utanförskap som är förödande för individen och kostsamt för samhället, både 

ekonomiskt och i form av minskad trygghet.  

Martin Wisell (KD) 
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