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ALKOHOL- OCH DROGPOLICY MED HANDLINGSPLAN  
FÖR KARLBERGSGYMNASIET 

Policy  
På Karlbergsgymnasiet strävar vi efter att bidra till ett medvetet förhållningssätt till alkohol, 
tobak och andra droger. För tobak, se policy och handlingsplan för tobak.  
Det är förbjudet att vara påverkad av, förtära, inneha eller förvara alkohol eller droger inom 
skolområdet. Till droger räknas alkohol, narkotika, dopingpreparat, flyktiga lösningsmedel samt 
narkotikaklassade läkemedel som inte ordinerats av läkare.  
All personal och alla elever är delaktiga i arbetet för att uppnå dessa mål och även ingripa när 
någon medmänniska behöver hjälp eller stöd.  
Planen introduceras och skrivs under av elever och föräldrar i samband med skolstart. Planen är 
också synlig på skolans hemsida. I samband med föräldramöte visas planen upp och där kan det 
också bli ett forum för eventuella diskussioner. Diskussioner kring alkohol, tobak och droger sker 
intrigerat i klasser och är kopplat till relevanta ämnen. 
 
Den lagstiftning som reglerar skolans arbete i detta avseende är;  

Socialtjänstlagen  

14 kap Anmälan om missförhållande 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 ungdom, 

2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättpsykiatrisk  
undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården, 

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. 

Enligt lagstiftningen är det också brottsligt att:  

- Inneha, bruka eller på annat sätt hantera narkotika  

- Överlåta narkotika eller skaffa narkotika i syfte att överlåta den  

- Framställa narkotika  

- Anskaffa, bearbeta, transportera och/eller förvara narkotika för annans räkning  

- Bjuda ut till försäljning eller förmedla kontakt mellan säljare och köpare av narkotika  
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Handlingsplan vid misstanke om elev använder eller hanterar droger 

 
Vid misstanke om att elev använder droger följer skolpersonal med eleven för provtagning till 
ungdoms- och vuxenmottagningen. När det gäller elev under 18 år kontaktas vårdnadshavare. 
Om eleven är myndig bedöms i det enskilda fallet om föräldrar ska kontaktas. 

 Vid positiv testning görs i vissa fall en anmälan till socialtjänsten. Provet skickas alltid för 
mer noggrann analys. Eleven kommer att bli avstängd i första hand under en vecka. Under 
den veckan ska eleven genomföra ytterligare ett analysprov. Om analysproven visar att 
eleven inte fortsatt nyttja droger får eleven komma tillbaka till skolan. Om eleven 
däremot fortfarande använder droger enligt provsvaren erbjuds eleven behandling. 

 Om eleven accepterar att delta i behandling och lämna prov vid anmodan, kan eleven 
fortsätta sin skolgång. Visar det sig att eleven fortsätter använda droger trots behandling 
kommer eleven att stängas av från skolan och samarbetet mellan socialtjänst och skola 
fortsätter. 

 Skulle provet vara negativt avskrivs ärendet. 

 

- Skulle eleven neka till testning finns anledning att stänga av elev om misstanke kvarstår. 
En orosanmälan sker till socialtjänsten av kurator/skolsköterska.  

- Om det gäller misstankar om handhavande av droger kontaktas socialtjänst. Droginnehav 
polisanmäls alltid. 

Rektor har delegation att stänga av elev upp till 14 dagar, en vecka åt gången, rektor 
informerar huvudmannen om avstängningen. Därefter ansvarar huvudmannen för ev. 
förlängd avstängning om eleven fortfarande visar positivt prov eller vägrar behandling. 

 
 
 
Rektor 
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Jag har tagit del av och godkänt Karlbergsgymnasiets alkohol- och drogpolicy samt Åmåls 
kommuns rökpolicy. 
 
 
 
 
Datum…………………………………… 
 
 
 
……………………………………………………………………………..   ……………………………………… 
Elevens underskrift     Klass 
 
 
 
…………………………………………………………………………………  
Vårdnadshavares underskrift  
 
 
 
                                                   Skrivs under och lämnas till klassföreståndaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


