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att avslå förslaget mot bakgrund av föredragningen i ärendet.  

 

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. Vid nämndens sammanträde den 

22 november, § 169, redovisades vilka typer av incidentrapporteringar som idag görs och att 

dessa inte är tydligt kopplade till droger samt vilken bedömning förvaltningen gör när det 

gäller tillgång till narkotika. Utbildningsnämnden beslutade att lägga frågorna och svaret till 

handlingarna.  

 

Christopher Lagerqvist (M) lämnade i samband med nämndens sammanträde i november 

förnyat initiativ i ärendet med följande förslag: 

 

Moderaterna föreslår att utbildningsnämnden beslutar om att årligen redovisa inrapporterade 

incidenter rörande droger på respektive gymnasieskola. Incidentrapporteringen ska ligga till 

grund för kommunens övergripande trygghetsarbete och behövs för att effektiva insatser och 

åtgärder ska kunna vidtas. 

 



Föredragning 

Enligt polisen är tillgången till narkotika fortsatt stor i Uppsala och enligt socialarbetarna på 

Uppsala ungdomsjour sker försäljning öppet till ungdomar runt om i Uppsala med omnejd, 

både via sociala medier, i anslutning till skolor och fritidsgårdar, parkeringar, parker, 

restauranger och fester. Detta sammantaget med en mer liberal syn på droger i samhället ger 

skäl att följa upp att det finns ett effektivt arbete för att möta en ökad tillgång till droger.  

 

Som framgår av redovisningen till nämnden den 22 november 2018 så finns en regelmässig 

rapportering av incidenter på skolor. Det är dock inte möjligt att i denna rapportering ta ut 

statistik för hur många fall som är kopplade till droger. Incidenten rapporteras när den har 

inträffat. Om det finns en koppling till droger kan i flera fall bli känt först i ett senare skede 

när händelsen utreds.  

 

I samtliga fall där skolan misstänker missbruk av droger ska en orosanmälan till socialtjänsten 

göras. Dessa klassificeras utifrån koppling till droger. En nulägesbeskrivning av arbetet mot 

narkotika redovisas till nämnden den 19 december 2018 (UBN-2018-6074). Nämnden 

föreslås i samband med denna kartläggning att ge förvaltningen i uppdrag att i samarbete med 

socialförvaltningen återkomma med förslag till förbättringar senast maj 2019. Förvaltningen 

avser att i samband med detta undersöka vilka möjligheter som finns till uppföljning via 

orosanmälningar.   
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Nämndinitiativ III   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.  De uttrycker en förhoppning om att 
kommunens politiker ska ta tag i frågan.  Bakgrunden till personalens skrivelse är de neddragningar som 
Utbildnings-nämnden, 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 Utbildningsnämndens i augusti och september hade den politiska majoriteten ännu inte hunnit bereda 
nämnda frågor.  Ett kortfattat svar erhölls först efter de allmänna valen, på Utbildningsnämndens möte 
den 29 oktober 2018.  Då svaret från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet enbart var av 
generell karaktär och inte belyste den detaljnivå som ärendet kräver gjorde Moderaterna ett nytt försök att 
få svar på dessa angelägna frågor om den växande droganvändningen vid Uppsalas gymnasieskolor.  För 
att undanröja eventuella missförstånd preciserades frågorna 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?

Under nämndmötet den 22 november 2018 bekräftade Utbildningsförvaltningen att droganvändningen 
tycks tillta snabbt i Uppsala.  Fortfarande saknas dock konkreta uppgifter om problemets omfattning och 
utbredning.  Har vissa miljöer drabbats särskilt hårt eller är droganvändningen lika vanlig i hela 
kommunen?  Vilka insatser avser i så fall Uppsala kommun vidta? 

Uppsala kommun behöver effektiva metoder mot droganvändningen.  Moderaterna föreslår därför att 
Utbildningsnämnden beslutar om att årligen redovisa inrapporterade incidenter rörande droger på 
respektive gymnasieskola.  Incidentrapporteringen ska ligga till grund för kommunens övergripande 
trygghetsarbete och behövs för att effektiva insatser och åtgärder ska kunna vidtas.  Efter drygt sex 
månaders beredning i ärendet ser nu Moderaterna fram emot att ärendet kan lösas på ett tillfredsställande 
sätt.  Frågor rörande droganvändning i Uppsalas gymnasieskolor får inte längre nedprioriteras. 

Uppsala den 22 november 2018 

Christopher Lagerqvist (M) 
Utbildningsnämndens andre vice ordförande 
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