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Alkohol- och Drogpolicy för
Tyresö gymnasium och Tyresö gymnasiesärskola
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Inledning
Vi i Tyresö kommun bryr oss om våra elever, deras hälsa och framtid. Vad elever
gör i skolan och på fritiden hänger ihop och påverkar deras framtid. Användning av
tobak, alkohol och andra substanser innebär försämrad arbetsmiljö, inlärning och
hälsa för eleven och skolkamraterna.
Tyresö kommun har nolltolerans gällande tobak, alkohol och andra hälsoskadliga
substanser på skolområden och under skoltid. Alla unga ska skyddas och den som
fastnar i beroende ska få hjälp.
Denna policy finns för att all personal i skolorna ska veta hur de ska arbeta
förebyggande och hjälpande och för att elever och vårdnadshavare ska känna till
skolans förhållningssätt och vara trygga i att säga nej. Skolan har ansvar för att
arbeta förebyggande mot droger, och att uppmärksamma elever som befinner sig i
riskzonen. Arbetet sker dels i undervisningen, dels i elevhälsoarbetet.
Denna alkohol- och drogpolicy gäller samtliga kommunala skolor i Tyresö
kommun tills vidare från den 1 december 2017.
Policyn omfattar allt som enligt lagstiftningen räknas som tobak (inklusive ecigaretter och vattenpipa), alkohol, droger, läkemedel och andra preparat som tas i
berusningssyfte; till exempel medel som används vid sniffning, boffning eller
dopningsmedel.
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Vad säger lagen?
Vår drogpolicy grundar sig på vad lagen säger om arbetsmiljö, elevernas rätt till
trygghet och kunskap, samt användning av tobak, alkohol och droger.

Arbetsmiljölagen

Säger att arbetsmiljön ska vara god och olycksfall förebyggas. Ingen ska till exempel
behöva utsättas för passiv rökning, tobakslukt eller klasskamrater som uppträder
konstigt på grund av berusning eller abstinens.

FN:s barnkonvention

Skolan måste enligt konventionen säkerställa att barn och ungdomar ges goda
förutsättningar för hälsa, vilket kan kopplas till texten om arbetsmiljölagen ovan.

Tobakslagen

Rökning är förbjuden i lokaler och utomhusområden som är avsedda för
barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn och ungdomar,
dygnet runt, året runt. Lagen säger även att det är förbjudet att sälja tobak till
minderåriga eller vid misstanke om att tobaken kommer att föras vidare till
minderåriga.

Socialtjänstlagen

Skolan är skyldig att anmäla vidare till socialtjänsten om elev använder eller
misstänks använda alkohol, narkotika eller andra droger.

Skollagen

Skolan ska bland annat jobba för att förmedla och förankra respekt för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det
svenska samhället vilar på. Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning
för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

3

2018-03-26

Narkotikastrafflagen

Det är straffbart att skaffa, förvara, använda och sälja allt som är narkotikaklassat.

Vad gäller i skolan?
Tyresös kommunala skolor har nolltolerans mot tobak, alkohol och droger.

Tobak

Användning, försäljning samt innehav av tobak (cigaretter, snus, e-cigaretter och
vattenpipa) är förbjudet i våra lokaler och på våra skolgårdar samt i all verksamhet
som sker i skolans regi (till exempel under studieresor).

Alkohol

Det är för elever/ungdomar förbjudet att förvara/förtära alkoholhaltiga drycker
eller vara alkoholpåverkade inom skolans område eller i verksamheter som sker i
skolans regi (till exempel under studieresor).

Sniffning/boffning

All hantering och bruk av preparat avseende sniffning/boffning är förbjuden och
klassas som missbruk. Elev får inte vara påverkad inom skolans område eller i
verksamheter som sker i skolans regi (till exempel under studieresor).
Narkotika, dopningsmedel och icke ordinerade medicinska preparat
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All hantering och bruk av narkotika, dopningsmedel och icke ordinerade
medicinska preparat är förbjuden och klassas som missbruk. Elev får inte vara
påverkad inom skolans område eller i verksamheter som sker i skolans regi (till
exempel under studieresor).

Förebyggande arbete på skolan
Tyresö kommuns skolor arbetar förebyggande mot alkohol och droger, bland annat
genom att:
• ämnet kontinuerligt bearbetas i undervisningen,
• skolan informerar elever och vårdnadshavare om droger på till exempel
föräldramöten,
• skolan bjuder in föreläsare som elever och personal får lyssna till,
• skolan samarbetar med polisen genom till exempel eftersök av narkotika med
hjälp av polishundar i skolan.

Samarbete med polisen
Tyresö kommun samarbetar med polisen i frågor som gäller säkerhet och droger i
skolmiljön. Bland annat kan polisen göra eftersök av narkotika med hjälp av
hundar.
Det finns olika typer av 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.
Eftersök vid konkret misstanke om brott

Eftersök 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.

Eftersök i förebyggande syfte

I syfte att förebygga brott kan polisen med hjälp av sina narkotikahundar
genomföra ett eftersök i förebyggande syfte. Detta för att underlätta skolans mål att
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vara en drogfri plats, fri från narkotika. Syftet med söket är inte att upptäcka brott,
utan att förebygga att brott sker. Att skola kan använda sig av eftersök i
förebyggande syfte måste vara kommunicerat (exempelvis via drogpolicy eller
liknande dokument) till elever och vårdnadshavare. Tanken är alltså att risken för
att polisens hundar upptäcker eventuell förvarad narkotika ska avskräcka elever att
hantera narkotika på skolan.
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.
Eftersöket sker på skolledningens initiativ och under tid då eleverna inte vistas i
skolans lokaler. Att skolan kan komma att använda sig av eftersök av narkotika ska
vara kommunicerat med elever och vårdnadshavare, via till exempel skolans
drogpolicy.
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Handlingsplan vid misstanke
När personal på Tyresö gymnasium fattar misstanke om att en elev som
befinner sig i skolverksamhet är drogpåverkad skall följande plan följas:
1. Kontakta snarast möjligt skolledning och/ eller elevhälsan för
informationsutbyte. Kartläggning av aktuell situation. Berätta vad som skapat
misstankar om drogpåverkan, hur eleven uppträtt, iakttagna förändringar etc.
2. Skolledning och/eller elevhälsan träffar omedelbart eleven för samtal. Om
eleven misstänks vara drogpåverkad kontaktas Tyresö Mini Maria,
Socialtjänst och Tyresö närpolis. Provtagning kan bli aktuellt.
Vårdnadshavare informeras. Skolledning och/eller elevhälsan samtalar med
eleven och elevs vårdnadshavare om den aktuella situationen. Information,
kartläggning och planering görs. Mentor informeras och involveras.
3. Skolan gör anmälan till Socialförvaltningen jml SoL 14 kap § 1.
4. Vid konstaterat drogmissbruk gör skolan en bedömning om elevens vistelse
på skolan. Rektor beslutar om eventuell avstängning och planering för
återgång till skolan. Åtgärden sker i enlighet med arbetsmiljölagen. Skolan
samarbetar med vårdnadshavare och vårdgivare vid uppföljande
provtagning. Sekretessfrågor avtalas.
Socialtjänstlagen säger: ”…all personal inom skolan är skyldiga att genast anmäla till
socialtjänsten om de får kännedom om något som kan innebära att socialtjänsten behöver ingripa
till underårigs skydd”. (SoL 14 kap 1§)

Vid oro gällande drogmissbruk
När någon ur personalen på gymnasiet känner oro och har misstankar om att en
elev missbrukat /missbrukar droger (tex på helger och fritid) skall följande
handlingsplan följas:
1. Ta skyndsamt upp din oro med elevens mentor.
2. Mentor samtalar med eleven om aktuell oro.
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3. Mentor informerar vårdnadshavare. Detta skall ske samma dag som
mentor talat med eleven eller senast dagen efter (om eleven själv vill
informera vårdnadshavarna först).
4. Mentor informerar och lämnar över ärendet till skolledningen eller
elevhälsan som tar över hanteringen enligt rubrik ” Vid misstanke om
att en elev som befinner sig i skolverksamhet är drogpåverkad”.
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