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§ 63 2020.299 KUN

Drogpolicy för Alströmergymnasiet och gymnasiesärskolan
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämnden antog Drogpolicy för Alströmergymnasiet och
gymnasiesärskolan den 24 februari 2021, KUN § 4. Drogpolicyn innehåller bland annat en
beskrivning av delar av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet som bedrivs.
Den 19 maj beslutade nämnden att säga upp avtal om tjänsteköp av det drogförebyggande
arbetet, KUN § 63. Med anledning av detta beslut behöver antagen drogpolicy revideras.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 28 maj angett följande.
I den antagna drogpolicyn anges bland annat följande gällande hälsofrämjande och
förebyggande insatser:
”Vårdnadshavares engagemang, stöd och kunskap är viktigt för elevens allsidiga utveckling
och har en förebyggande effekt. I samband med föräldramöte i åk 1 ges information om hur
hem och skola tillsammans kan arbeta för elevens bästa. Föreläsning av kommunens
drogförebyggare anordnas varje år i samband med föräldramöte för åk 1. Resultatet från den
årliga Drogvaneundersökningen presenteras.”
Med anledning av nämndens beslut om att säga upp avtal om tjänsteköp av det
drogförebyggande arbetet föreslår förvaltningen att antagen drogpolicy revideras genom att
ovan angivna stycke i Drogpolicy för Alströmergymnasiet och gymnasiesärskolan ändras och
anger följande:
”Vårdnadshavares engagemang, stöd och kunskap är viktigt för elevens allsidiga utveckling
och har en förebyggande effekt. I samband med föräldramöte i åk 1 ska information och
utbildningsinsatser genomföras om hur hem och skola tillsammans kan arbeta för elevens
bästa.”
Förslag till reviderad drogpolicy biläggs denna tjänsteskrivelse.
Yrkande
Ett enigt arbetsutskott lämnar ett ändringsyrkande till förvaltningens förslag till ändring med
följande lydelse:
"I samband med föräldramöte i åk 1 ansvarar rektor och elevhälsoteam för information om
skolans drogpolicy och hur utbildningsinsatser kommer att genomföras i samverkan med
polis samt hur hem och skola tillsammans kan arbeta för elevens bästa."
Utöver detta lämnar ett enigt arbetsutskott följande förslag till tillägg i drogpolicyn:
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"All personal ska ges möjlighet till kompetensutveckling om substanskännedom, drogtecken
och ungas droganvändning förslagsvis i samverkan med polis eller annan expertis."
"I samarbete med polisen genomförs sökning med narkotikahundar i skolans lokaler i syfte
att säkerställa en narkotikafri miljö."
Arbetsutskottet vill till nämndens beslut föra följande anteckning till protokollet:
"Det drogförebyggande arbetet bör förstärkas utifrån ett kommunövergripande perspektiv och
kopplas till Brottsförebyggande rådets arbete på initiativ utav kommunstyrelsen."

Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden.
Revideringen av Drogpolicy för Alströmergymnasiet godkänns med tillägg för
arbetsutskottets förlag till beslut.
Protokollsanteckning
Det drogförebyggande arbetet bör förstärkas utifrån ett kommunövergripande perspektiv och
kopplas till Brottsförebyggande rådets arbete på initiativ utav kommunstyrelsen.
Expedieras till
Alströmergymnasiet
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