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1 Syfte 
Syftet med denna handlingsplan är att vara en förvaltningsövergripande 
handlingsplan mot droger som omfattar alla elever i barn- och 
utbildningsförvaltningens verksamheter. Denna handlingsplan är ett stöd för 
att främja hälsa, förhindra tillbud och olyckor samt motverka nyrekrytering 
av elever till drogmissbruk. Den bygger på forskning, beprövad erfarenhet 
och nu gällande lagstiftning. 
 

2 Definitioner/avgränsningar 

2.1 Elever 
Elever är de som går i grundskolan, fritidshemmet, grundsärskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan med Sundsvalls kommun som 
huvudman. En del elever är myndiga och dessa står ofta i ett annat 
förhållande till lagen än omyndiga.  

2.2 Drog 
En drog är en substans som är sinnesförändrande och/eller 
beroendeframkallande. Med droger avses alkohol, narkotika, tobak och 
narkotikaklassade läkemedel, inklusive dopingmedel1 

2.3 Narkotika  
Med narkotika avses ämnen som är narkotikaklassade och därmed faller 
under narkotikastrafflagen. Enligt narkotikastrafflagen är narkotika 
läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper 
eller euforiserande effekter eller varor som med lätthet kan omvandlas till 
varor med sådana egenskaper eller effekter. Alkohol ingår inte i begreppet 
narkotika.2  
 

3 Lagar och regler 

3.1 Skollagen 

3.1.1 1 kap. Inledande bestämmelser 

3.1.1.1 Syftet med utbildningen inom skolväsendet 
4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska 
inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och 
elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen 

 
1 https://www.drugsmart.com/faq/vad-ar-en-drog/ 
2 https://www.drugsmart.com/faq/vad-ar-en-drog/  

https://www.drugsmart.com/faq/vad-ar-en-drog/
https://www.drugsmart.com/faq/vad-ar-en-drog/
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ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 
på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn 
och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som 
möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och 
elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 
ansvarskännande individer och medborgare. 

3.1.2 5 kap. Trygghet och studiero 

3.1.2.1 Avstängning i vissa obligatoriska skolformer 
14 § I grundskolan, specialskolan och sameskolan får rektorn besluta att 
stänga av en elev helt eller delvis om 
   1. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero, 
   2. syftet med åtgärder enligt 7, 8 och 11 §§ inte uppnåtts eller det finns 
andra särskilda skäl med hänsyn till elevens beteende, och 
   3. eleven erbjuds kompensation för den undervisning som han eller hon 
går miste om på grund av avstängningen. 
Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt första stycket. 
Ett beslut om avstängning gäller omedelbart om inte annat beslutas. 

3.1.2.2 Avstängningstid i vissa obligatoriska skolformer 
15 § Ett beslut enligt 14 § får innebära avstängning endast under den tid 
som behövs för en skyndsam utredning av vilka andra åtgärder som kan 
behövas. 
En elev får inte stängas av för en längre tidsperiod än en vecka och inte 
heller vid fler tillfällen än två gånger per kalenderhalvår. 
 
Avstängning av elev sker enligt Skollagen, kapitel 5:17.  
Avstängning i de frivilliga skolformerna 17 § 
 
I gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och 
särskild utbildning för vuxna får huvudmannen besluta att helt eller delvis 
stänga av en elev om:  
1. eleven med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid 
bedömningen av elevens måluppfyllelse och kunskaper  
2. eleven stör eller hindrar utbildningens bedrivande  
3. eleven utsätter någon annan elev eller av utbildningen berörd person för 
kränkande behandling  
4. elevens uppförande på annat sätt inverkar negativt på övriga elevers 
trygghet och studiero.  
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Huvudmannen får besluta att ett beslut om avstängning ska gälla 
omedelbart. Om det kan antas att någon av förutsättningarna för avstängning 
enligt första stycket 2–4 är uppfyllda och beslutet är nödvändigt med hänsyn 
till elevernas trygghet och studiero, får rektorn besluta om omedelbar 
avstängning. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt 
tredje stycket skollagen. Lag (2015:482). 
 
 

3.1.2.3 Inhämtande av yttrande och information till berörda 
16 § Innan rektorn beslutar om avstängning enligt 14 § ska eleven och 
elevens vårdnadshavare beredas tillfälle att yttra sig. 
Rektorn ska informera huvudmannen när han eller hon har fattat ett beslut 
om avstängning. Om eleven är under 18 år ska även socialnämnden 
informeras om beslutet. 

3.2 Läroplan för grundskolan Lgr11 

3.2.1 2.2 Kunskaper 
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått 
kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, 
miljön och samhället. 

3.2.2 2.8 Rektors ansvar 
Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har 
rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas 
mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp 
och utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven. 
Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett 
särskilt ansvar för att  

● undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna 
får den ledning och stimulans, de extra anpassningar eller det 
särskilda stöd samt den hjälp de behöver, 

● i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande 
kunskapsområden, exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, 
konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak, 
alkohol och andra droger. 
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3.3 Tobakslagen 

3.3.1 Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på 
vissa områden utomhus 

2 § Rökning är förbjuden i lokaler som är avsedda för barnomsorg, 
skolverksamhet eller annan verksamhet för barn och ungdomar samt på 
skolgårdar. 

3.4 Narkotikastrafflagen 
1 §  Den som olovligen 

1. överlåter narkotika, 
2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk, 
3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte, 
4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan 

sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk, 
5. bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag 

för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller 
företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja 
narkotikahandel, eller 

6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika 

döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst 
tre år. 

3.5 FN:s barnkonvention 
Artikel 33: Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder, inklusive 
lagstiftningsåtgärder, administrativa, sociala och utbildningsmässiga 
åtgärder, för att skydda barn från olaglig användning av narkotika och 
psykotropa ämnen såsom dessa definieras i tillämpliga internationella 
fördrag och för att förhindra att barn utnyttjas i den olagliga framställningen 
av och handeln med sådana ämnen. 

3.6 Arbetsmiljölagen 
Arbetsmiljölagen är tillämplig då elever, förutom i fritidshemmet, likställs 
med arbetstagare i lagtexten (1 kap, § 3). 

3.6.1 6 kap. Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare m.m. 
17 §   De som genomgår utbildning ska av huvudmannen för utbildningen 
ges tillfälle att medverka i arbetsmiljöarbetet på arbetsstället, om det är 
rimligt med hänsyn till utbildningens art och utbildningsperiodens längd. 
Omfattningen och utformningen av elevernas deltagande i skolans 
arbetsmiljöarbete ska anpassas efter deras ålder, mognad och förutsättningar 
i övrigt när det gäller 

https://lagen.nu/1968:64#P1S1
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   1. elever i förskoleklass och i lägre årskurs än årskurs 7 i grundskolan, 
specialskolan och i motsvarande utbildningar samt i sameskolan, 
   2. elever i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och motsvarande 
utbildningar, och 
   3. elever i kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning. 
Elever i grundskolans årskurs 7–9, specialskolans årskurs 7–10 och 
gymnasieskolan samt motsvarande utbildningar företräds i 
arbetsmiljöarbetet av elevskyddsombud. 
18 §   Elevskyddsombuden utses av eleverna. 
Huvudmannen för utbildningen ska se till att elevskyddsombuden får den 
utbildning och den ledighet som behövs för uppdraget. 
Elevskyddsombuden har rätt till den information som behövs för uppdraget. 

3.7 Socialtjänstlagen 
Skolan har skyldighet att anmäla till socialtjänsten om en elev använder 
eller misstänks använda narkotika eller andra droger. 

Rektor anmäler ärendet till socialtjänsten i enlighet med socialtjänstlagen 14 
kap. 1 §. 

3.7.1 14 kap. Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden 
m.m. 

1 § Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast 
anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller 
misstänker att ett barn far illa: 

1. myndigheter vars verksamhet berör barn och unga, 

2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk 
undersökningsverksamhet, socialtjänsten, Kriminalvården, 
Polismyndigheten och Säkerhetspolisen, 

3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och 

4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet 
och fullgör uppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan 
verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område. 

De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla 
till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn 
utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet. 
Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i första 
stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av 
betydelse för utredning av ett barns behov av stöd och skydd. 
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Om anmälan från Barnombudsmannen gäller bestämmelserna i 7 § lagen 
(1993:335) om Barnombudsman. Lag (2015:982) 

 

4 Barn- och utbildningsnämndens verksamheter 
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter är förskolor, pedagogisk 
omsorg, grundskolor, grundsärskolor, fritidshem, gymnasiesärskola och 
gymnasieskola med Sundsvalls kommun som huvudman. Det finns också 
delar av verksamheten som sträcker sig utanför de ovan nämnda, men för 
denna handlingsplan är de inte tillämpliga, ej heller för förskolor och 
pedagogisk omsorg. 
 

5 Agera vid misstanke om missbruk 

5.1 Tobak 
Rökning inklusive e-cigaretter är förbjuden i och i anslutning till 
förvaltningens lokaler och i verksamhet som sker i förvaltningens regi. 

Vid tobaksanvändning 

● Alla, såväl elever som personal ska ta personligt ansvar för att 
tobakslagen följs samt agera aktivt genom tillsägelse när någon 
överträder den. 

● Elevhälsan erbjuder hjälp och stöd till tobaksstopp. 

5.2 Alkohol, sniffning och boffning 
Det är förbjudet att förvara och förtära alkoholhaltiga drycker eller uppträda 
alkoholpåverkad i och i anslutning till skolans lokaler och i verksamhet som 
sker i skolans regi (till exempel studieresor). All hantering och bruk av 
preparat avseende sniffning/boffning är förbjuden och klassas som 
missbruk. 

När elev misstänks vara påverkad av alkohol, sniffning och boffning 

● Den som misstänker att elev är påverkad kontaktar omgående rektor 
och/eller elevhälsan. 

● Är eleven <18 år kontaktas polis, vårdnadshavare och 
socialtjänst/öppenvård. Rektor gör polisanmälan och ansvarar för att 
anmälan till socialtjänsten görs enligt SoL 14 kap. 1§. I samråd med 
elevhälsan bedöms vilka åtgärder som skall vidtas. Rektor kan också 
initiera beslut om avstängning. 
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● Eleven tas hand om på lämpligt sätt och avvisas från skolan om 
denne är uppenbart påverkad. Eleven hämtas från skolan av 
vårdnadshavare. Skolan ansvarar för att eleven kommer hem på ett 
säkert sätt. 

● Är eleven myndig gör rektor anmälan till polis och 
socialtjänst/öppenvård. I samråd med elevhälsan bedöms vilka 
åtgärder som skall vidtas. Insatser bör göras för att motivera till 
kontakt med anhöriga. Rektor kan initiera beslut om avstängning. 

● Rektor ansvarar för att åtgärdsplan upprättas i samverkan med 
eleven och vårdnadshavare. Åtgärdsplanen skall innehålla: 

● Hur skola och vårdnadshavare håller kontakt 

● Förutsättningar för fortsatt skolgång (närvaro, tider, 
lokal och stöd) 

● Samtalskontakt med kurator på skolan erbjuds 

● Om medgivande att bryta sekretess godkänns 

● Tidpunkt för uppföljningssamtal 

5.3 Narkotika 
All hantering och bruk av narkotika är förbjuden. Med narkotika avses såväl 
olagliga narkotikaklassade som ej narkotikaklassade substanser för 
berusning, dopningsmedel och icke ordinerade läkemedel. 

Misstanke om narkotikamissbruk kan baseras på att personal får information 
av elev eller att personal genom egna iakttagelser fått misstankar. Ofta kan 
det handla om en känsla av att det inte står rätt till med en elev, men att 
konkreta bevis saknas. 

Vid oro för att elev använder narkotika 

● Alla medarbetare vid skolan informerar omgående rektor/ elevhälsan 
vid oro för att en elev använder narkotika/dopningsmedel. 

● Rektor/elevhälsan kallar elev för samtal (och eventuellt även instans 
som erbjuder stöd och behandling). Vårdnadshavare kontaktas av 
rektor/elevhälsa efter att eleven själv fått möjlighet att berätta för sin 
vårdnadshavare. 

● Rektor ansvarar för att åtgärdsplan upprättas i samverkan med 
eleven och med vårdnadshavare. Åtgärdsplanen skall innehålla: 

● Hur skola och vårdnadshavare håller kontakt. 
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● Förutsättningar för fortsatt skolgång (närvaro, tider, 
lokal och stöd). 

● Samtalskontakt med kurator på skolan erbjuds. 

● Om medgivande att bryta sekretess godkänns. 

● Tidpunkt för uppföljningssamtal. 

 
Vid oro över att flera elever använder narkotika 

● Vid misstanke om drogmissbruk för flera elever bör dessa 
konfronteras vid samma tidpunkt men inte gemensamt. 

När elev misstänks vara påverkad av narkotika 

● Den som misstänker att elev är påverkad kontaktar omgående rektor 
och/eller elevhälsan. 

● Eleven tas hand om på lämpligt sätt. 

● Polis, vårdnadshavare och socialtjänst/öppenvård kontaktas. Rektor 
gör polisanmälan och anmäler till socialtjänsten enligt SoL 14 kap. 
1§. I samråd med elevhälsan bedöms vilka åtgärder som skall vidtas. 
Rektor kan också initiera beslut om avstängning. 

● Rektor ansvarar för att åtgärdsplan upprättas i samverkan med 
eleven och vårdnadshavare. Åtgärdsplanen skall innehålla: 

● Hur skola och vårdnadshavare håller kontakt. 

● Förutsättningar för fortsatt skolgång (närvaro, tider, 
lokal och stöd). 

● Samtalskontakt med kurator på skolan erbjuds. 

● Om medgivande att bryta sekretess godkänns. 

● Tidpunkt för uppföljningssamtal. 

 
Vid innehav och/eller langning på skolan 

● Att inneha och langa alkohol, narkotika och dopningsmedel är 
kriminella handlingar. Langning till personer under 20 år är en 
kriminell handling. Elev som på skolan ertappas med sådan handling 
blir oavsett ålder omedelbart anmäld till polis och socialtjänst av 
rektor/elevhälsan. Rektor kan initiera beslut om avstängning. 
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5.3.1 Drogtestning 
Sundsvalls Gymnasium har genom ett samarbete med Sundsvalls 
behandlingscentrum (SBC) och på rektors uppdrag möjlighet att utföra 
drogtester på elever vid misstanke om narkotikamissbruk.  
 
Rektor beslutar om ett drogtest behövs för att bibehålla en säker arbetsmiljö 
för eleven eller för att undanröja hinder för elevens skolgång. 
 
Rektor tillsammans med elevhälsan kallar till möte för elever under 18 år 
tillsammans med vårdnadshavare för att ge information om syftet med 
drogtest och samtal hos behandlare på SBC. Elever över 18 år erbjuds 
möjlighet att ta med sig föräldrar eller annan viktig person. Drogtest utförs 
på SBC, Fillanvägen 8, Sundsbruk. Behov av stöd att ta sig till SBC 
undersöks under mötet. Om eleven är under 18 år ansvarar vårdnadshavare 
att ta sitt barn till SBC på bokad tid. Elever över 18 år ansvarar för att ta sig 
till SBC på bokad tid. 
 
Eleven tar med sig legitimation samt remiss och lämnar till behandlaren på 
SBC. Drogtest samt samtal hos SBC:s behandlare utförs i SBC:s lokaler. 
Testresultat återges till den person skolan utsett som mottagare av resultat, 
förslagsvis rektor. 
 
Vid fortsatt oro, till exempel om eleven inte lämnar prov enligt önskemål 
från skolan eller vid positivt testresultat, gör rektor anmälan till 
socialtjänsten enligt socialtjänstlagen 14 kap 1§. 
 
 
Inför mötet: Kontakt tas med SBC på telefonnummer 060-19 22 28 för att 
aktualisera gymnasiesamarbetet samt undersöka vilka tider de har möjlighet 
att ta emot eleven för samtal och drogtest. 
 
Medgivande till drogtest för minderåriga skrivs under av vårdnadshavare. 
Myndig elev skriver under själv. Blankett: se bilaga X. 
 
Remiss till SBC där syftet med drogtest ska anges, eventuell medicinering 
och kort bakgrund om elevens situation anges. Se bilaga Y. 

 

 

6 Främjande och förebyggande arbete 

6.1 Främjande arbete som blir viktiga skyddsfaktorer är: 
● att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och 

samarbetspartners, 
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● att ha ett bra bemötande som bidrar till trygghet och gemenskap, 

● att elever ska ha hög närvaro i skolan och goda kamratrelationer, och 

● att ha en väl implementerad handlingsplan mot droger. 

6.2 Förebyggande insatser 
Inom grund- och gymnasieskolan ska ett systematiskt drogförebyggande 
arbete bedrivas. 

Förebyggande systematiskt arbete: 

● Alla medarbetare ska ha god kännedom om innehållet i den här 
handlingsplanen. 

● Alla medarbetare uppmärksammar signaler som kan vara tecken på 
droganvändning hos elever, exempelvis hög frånvaro, förändrat 
beteende eller förändrat umgänge. 

● Information och diskussion om droger och dess skadeverkningar, 
attityd- och värderingsdiskussioner sker i undervisningen enligt 
läroplanens riktlinjer. 

● Hälsosamtal med eleverna i år 1 på Sundsvalls gymnasium då bland 
annat samtal kring alkohol, tobak och narkotika sker. 

● Elever som använder tobak erbjuds rökslutarsamtal av 
skolsköterskorna. 

● Alla elever och vårdnadshavare informeras om relevanta delar av 
innehållet i denna handlingsplan. 

● Rökförbudet aktualiseras vid möten med elever, personalträffar och 
samverkansmöten. Detta är en arbetsmiljöfråga som berör alla. 

● Information om skolans rökförbud och om handlingsplanen mot 
droger skall även inkluderas vid inskrivningssamtal med nyanlända 
elever. 

● I samarbete med polisen kan skolans lokaler genomsökas med 
narkotikahund. 

7 Samverkan med andra aktörer 
Förvaltningen ska hålla bra kontakt och skapa relationer med andra 
förvaltningar, polis och civilsamhället i frågor relaterade till droger och 
elever. 
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I strukturerad form finns dessa konstellationer där representanter från barn- 
och utbildningsförvaltningen medverkar: 
  

● Trygghetsgrupper, det finns ett antal trygghetsgrupper i 
kommunen. I dessa nätverk sprids information och deltagarna 
hjälper varandra i frågor gällande trygghet i kommunens olika 
områden. Nätverken består bland annat av representanter från 
skolan, kultur och fritid, fastighetsägare, företagare, föreningar och 
polis. 
 

● Den operativa samverkansgruppen möts en gång i veckan och 
diskuterar händelser och utveckling som kan skapa social oro. I den 
finns, förutom barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och 
fritidsförvaltningen, polis, socialtjänst, kommunstyrelsekontoret 
genom säkerhetschef, Mitthem och räddningstjänsten representerade. 
 

● Skolors samverkan med polisen. Samverkan sker i olika grad, 
frekvens och med olika innehåll beroende på lokala förutsättningar 
och behov. 

 
Dessa grupper är inte enbart inriktade på drogsituationen i kommunen, men 
det är en fråga som diskuteras. Barn- och utbildningsförvaltningen ska i 
dessa grupper bidra med sin kunskap på området, vara en aktiv deltagare 
och verka för att samarbetet bidrar till att drogsituationen i Sundsvall 
förbättras. 

8 Samarbete med polisen 
Polisen kan göra eftersök av narkotika med hjälp av hundar. Det finns olika 
orsaker till varför polis söker efter narkotika i en skolmiljö. Nedan förklaras 
två exempel på detta som även visar på tydliga skillnader vad gäller syftet 
med eftersöket. 

8.1 Eftersök vid konkret misstanke om brott 
Eftersök med hund av narkotika kan bero på misstanke om narkotikabrott 
där polisen har konkreta omständigheter som pekar på att det hanteras 
narkotika i en specifik skola. Polisen inleder då en förundersökning och 
fattar inom ramen för beslutet om att genomföra en husrannsakan i syfte att 
leta efter narkotika. Ofta finns en eller flera misstänkta personer som 
husrannsakan riktar sig mot. Denna form av eftersök syftar konkret till att 
styrka alternativt avfärda en befintlig misstanke om brott. 

8.2 Eftersök i förebyggande syfte 
I syfte att förebygga brott kan polisen med hjälp av sina narkotikahundar 
genomföra ett eftersök. Detta för att underlätta skolans mål att vara en 
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drogfri plats, fri från narkotika. Syftet med söket är inte att upptäcka brott, 
utan att förebygga att brott sker. Tanken är alltså att risken för att polisens 
hundar upptäcker eventuell förvarad narkotika ska avskräcka elever att 
hantera narkotika på skolan. 
 

● Eftersöket sker på skolledningens initiativ. 
● Eftersöket sker under tid då eleverna inte vistas i skolans lokaler. 
● Eftersöket biträds av minst vaktmästare eller liknande funktion med 

tillgång till alla utrymmen som ska sökas igenom. Skolledningen är 
välkommen att delta men inget krav från polisens sida. 

 
Beslut om förundersökning och husrannsakan i exempelvis ett elevskåp kan 
bli aktuellt vid brottsförebyggande eftersök om hundarna markerar och 
hundförarna gör bedömningen att misstankegraden når skälig misstanke om 
narkotikabrott. 

9 Uppföljning och revidering 
Alla förvaltningens verksamheter, förskolor och pedagogisk omsorg 
undantaget, ska göra sig informerade om innehållet i denna handlingsplan 
minst en gång per år. 
 
Handlingsplanen ska följas upp av förvaltningens ledningsgrupp en gång per 
år, och revidera innehållet vid behov. Vid principiella förändringar ska 
beslut tas i barn- och utbildningsnämnden. Muntlig återkoppling till 
nämnden angående drogsituationen och handlingsplanen sker en gång per år 
med start 2021. 
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Bilaga X 
Kontrakt för urinprovtagning avseende droger 
 
Datum:_________________ 
Namn:_________________________ 
Personnummer:_______________________ 
 
Provtagningen ingår som en del i bedömningen när misstanke om 
narkotikaanvändning föreligger och upprepas med jämna mellanrum så 
länge behov finns. Provtagning sker på uppdrag av rektor och utförs i SBC 
lokaler, Fillanvägen 8, Sundsbruk. 
 
Tidpunkt för provtagning 
På bokad tid enligt överenskommelse med SBC 
 
Innan provtagning: 
Innan provtagning görs en identitetskontroll. Giltig legitimation eller pass 
visas upp. 
 
Resultat 
Urinprovet tas av behandlare på SBC. Vid behov skickas urinprovet till 
sjukhusets laboratorium för verifiering. Skolan debiteras för kostnader kring 
testning. Rektor informeras alltid om resultatet och vid behov även mentor. 
 
 
Jag samtycker till provtagning: 
 
 
_____________________________________________________________ 
Underskrift elev 
 
 
_____________________________________________________________ 
Underskrift vårdnadshavare (om elev är omyndig) 
 
 
 
_____________________________________________________________ 
Underskrift rektor 
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Bilaga Y 
 
Uppdrag till SBC: samtal samt drogtest för elev på Sundsvalls 
gymnasium 
 
 
Kontaktuppgifter dit provsvaret meddelas: 
 
_____________________________________________________________ 
Remittent 
 
_____________________________________________________________ 
Skola/Program 
 
_____________________________________________________________ 
Telefon 
 
_____________________________________________________________ 
E-post 
 
Information om eleven som SCB behöver: 
 
Uppdraget avser: 
 
_____________________________________________________________ 
Elevens namn 
 
_____________________________________________________________ 
Elevens personnummer 
 
_____________________________________________________________ 
Syfte/mål med beställningen 
 
_____________________________________________________________ 
Eventuell medicinering 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
Kortare bakgrund 
Ifylld blankett tas med till Sundsvalls behandlingscentrum. Eleven tar med sig legitimation. 
SBC 
Fillanvägen 8 
Sundsbruk 
Tel 060 - 19 22 28 
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