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att lägga frågorna och svaren till handlingarna. 

 

Bakgrund 

I samband med utbildningsnämndens sammanträde i juni lämnade Christopher Lagerqvist (M) 

ett nämndinitiativ med frågor om rapporterade incidenter i samband med droger och vilka 

åtgärder som vidtas. Bakgrunden var en skrivelse den 8 juni 2018 till nämnden från kuratorer 

och skolsköterskor.  

 

Utbildningsnämnden beslutade den 25 oktober 2018 att anse frågorna i nämndinitiativet 

omhändertagna med hänvisning till det uppdrag om arbetet mot narkotika i skolan som 

beslutades i § 153 vid samma sammanträde (UBN-2018-6074). 

 

Christopher Lagerqvist (M) lämnade vid nämndens möte i oktober förnyat initiativ i ärendet 

med hänvisning till att det givna svaret var för övergripande. Följande frågor ställs i det 

förnyade initiativet:  

 

” 1) Vilka incidenter i gymnasieskolan finns rapporterade rörande droger åren 2014–2018, 

redovisat antingen som helhet eller per skola?   

2) Vilka konkreta 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 – i dialog med 

berörda medarbetare och utifrån den övergripande bedömning som huvudmannen har i 

uppdrag att utföra kontinuerligt?” 

 

 



 

Föredragning 

Nedan kommenteras de tre frågorna var för sig.  

 

Incidenter  

Gymnasieskolorna har ansvar för följande typer av rapporteringar vid incidenter, det vill säga 

särskilda händelser där elever eller personal riskerar att fara illa.  

- Vid incidenter som inbegriper kränkande behandling ska detta enligt skollagen först 

anmälas till rektor som i sin tur ska anmäla till huvudmannen. Det ska därefter göras 

en utredning om vad som har hänt och eventuella åtgärder ska vidtas för att det inte 

ska hända igen. Vid anmälan redovisas händelsen kortfattat. Eftersom anmälan ska 

göras innan utredningen är gjord sker ingen systematisk redovisning om händelsen 

bedöms vara kopplad till droger.  

- För att säkra ordningen och studieron på skolan kan enligt skollagen disciplinära 

åtgärder vidtas. Beslut kan tas om omhändertagande av föremål, utvisning, 

kvarsittning, omplacering och avstängning. Utredningen kring sådana beslut redovisas 

i elevakten i journalsystemet ProReNata. Det sammanställs i efterhand ingen särskild 

statistik om händelserna som medförde åtgärden hade något samband med droger.  

- Vid allvarlig händelse som bedöms vara brottslig ska polisanmälan göras. Inte heller 

vid polisanmälningar görs systematisk bedömning av om en händelse är drogrelaterad.  

- KIA är kommunens gemensamma system för tillbud- och skaderapportering för 

medarbetare, elever och förskolebarn. Alla tillbud och skador ska anmälas i KIA. Det 

ges ingen systematisk redovisning av om händelsen är relaterad till droger.  
 

Det finns därmed ingen samlad statistik hos utbildningsförvaltningen över antalet incidenter 

som är kopplade till alkohol, narkotika eller andra droger.   

 

Vid oro för att ungdomar far illa ska enligt socialtjänstlagen göras orosanmälan till 

socialtjänsten. Sådan anmälan behöver inte vara kopplad till någon särskild händelse/incident 

på skolan utan kan också vara en misstanke om drogbruk. Dessa anmälningar klassificeras 

utifrån om de är drogrelaterade. Enligt socialförvaltningen ökar orosanmälningar från skolor, 

dock inte de specifikt drogrelaterade.    

 

Åtgärder 

Vid nämndens sammanträde den 25 oktober 2018 gavs förvaltningen i uppdrag att i 

samverkan med socialförvaltningen ta fram en gemensam beskrivning över hur arbetet mot 

narkotika idag bedrivs. 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 ska redovisas till nämnden 

senast vid sammanträdet i december. Förvaltningen avvaktar denna kartläggning för att kunna 

ge ett mer heltäckande svar.  

 

 

 

 



Bedömning 

Det finns signaler från skolledare, elevhälsopersonal, polis och socialarbetare att det finns en 

problematik med narkotikabruk, påverkade ungdomar och narkotikahandel på kommunens 

skolor. Cannabis är den drog som efter alkohol är mest vanligt förekommande.  

Detta sammantaget med en mer liberal syn på droger i samhället ökar risken att fler personer 

hamnar i missbruk och beroende.   

 

 

 

 

Utbildningsförvaltningen 

 

 

Birgitta Pettersson  

Utbildningsdirektör 

 



Nämndinitiativ II angående den växande droganvändningen vid Uppsalas gymnasieskolor från 
Christopher Lagerqvist (M) 

UBN-2018-4216 

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 personalens skrivelse är de 
neddragningar som Utbildningsnämnden, under den Socialdemokratiska ledningen, gjorde 2016 rörande 
kommunens förebyggande arbete i Ungdomsteamet.  Mot denna bakgrund ställde Moderaterna i 
Utbildningsnämnden följande frågor den 20 juni 2018: 

1) Vilka incidenter i gymnasieskolan finns rapporterade 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?

På augustimötet och septembermötet med Utbildningsnämnden hade den politiska majoriteten ännu inte 
hunnit bereda nämnda frågor.  Ett kortfattat svar erhölls först efter det allmänna valet, på Utbildnings-
nämndens möte den 29 oktober 2018.  Då svaret från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet 
enbart är av övergripande karaktär och inte tar upp den detaljnivå som frågorna kräver gör Moderaterna 
ett nytt försök att få svar på dessa angelägna frågor om den växande droganvändningen vid Uppsalas 
gymnasieskolor.  För att undanröja eventuella missförstånd har frågorna ovan preciserats ytterligare: 

1) Vilka incidenter i gymnasieskolan finns rapporterade rörande droger åren 2014–2018, redovisat antingen
som helhet eller per skola?

2) Vilka konkreta 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 – i dialog med berörda
medarbetare och utifrån den övergripande bedömning som huvudmannen har i uppdrag att utföra
kontinuerligt?

Moderaterna ser – efter fem månaders beredning av ärendet – fram emot ett svar.  Dessa frågor får inte 
längre nedprioriteras. 

Uppsala den 29 oktober 2018 

Christopher Lagerqvist (M) 
Utbildningsnämndens andre vice ordförande 

UBN 2018-10-25 § 155 bilaga C
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