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Kf §118    Dnr: KS.2018.22   1.2.6  
 
Svar på motion om det förebyggande arbetet mot droger bland unga  
 
Ärendebeskrivning 
Pia Skogsberg (KD) har lämnat in en motion, daterad den 24 januari 2018, om 
det förebyggande arbetet mot droger bland unga. 
 
Motionären föreslår att uppdrag ges till barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden för att: 

• Säkerställa att det finns en god kanal för kommunikation mellan 
socialtjänst och skola. 

• Inrätta en tjänst där uppdraget innebär att samarbeta med skolans 
personal samt skapa kontakter och vara synlig för eleverna. 

• Ge möjlighet till att utföra slumpmässiga drogtester på Gislaveds 
gymnasium. 

 
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden 
för yttrande. I deras yttranden konstateras att det förebyggande arbetet och att 
samarbeta kring ungas droganvändande är en del av nämndernas grunduppdrag 
och skyldighet och är ett prioriterat område.  
 
De bedömer att det finns en god kanal för kommunikation mellan socialtjänsten 
och skolan. Det sker idag flera aktiviteter för att säkerställa samverkan mellan 
socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen gällande att förebygga 
och agera kring barn och ungas drogmissbruk. Bland annat har förvaltningarna 
anordnat gemensamma utbildningsdagar om droger och hur de gemensamt kan 
arbeta drogförebyggande. Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans 
med socialförvaltningen även tagit fram en handlingsplan för hur skolan ska 
agera vid misstänkt eller bekräftad användning av droger.  

 
Ett arbete pågår förvaltningsövergripande med att inrätta en strukturerad 
samverkansform mellan skolan, socialtjänsten, polisen och fritidsverksamheten 
(SSPF). Syftet med SSPF är att barn och unga som befinner sig i riskzonen för 
att utveckla kriminalitet och/eller missbruk snabbt ska upptäckas och erbjudas 
samordnade insatser från flera aktörer.  

 
När det gäller motionärens förslag om att inrätta en ny tjänst som ska 
samarbeta med skolans personal samt skapa kontakter och vara synlig för 
eleverna anser barn- och utbildningsnämnden att detta inte är nödvändigt utan 
att arbetet mot droger kan fortsätta att utvecklas i rätt riktning med nuvarande 
resurser.  

 
Det finns idag ett upparbetat och fungerande arbetssätt kring drogtester av 
elever. Socialtjänsten har befogenhet att genomföra drogtester men har inte 
befogenhet att tvinga barn och unga att lämna drogtester. Ett drogtest ses som 
ett kroppsligt ingrepp och enligt grundlagen är alla medborgare skyddade mot 
påtvingade kroppsliga ingrepp.  
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Detta innebär att drogtester inte kan genomföras i skolan utan samtycke från 
barnet/ungdomen och eventuell vårdnadshavare. Skolinspektionen avråder från 
att drogtester genomförs i skolan och rekommenderar istället att skolan, vid 
misstanke om drogmissbruk hos en elev, alltid kontaktar berörda myndigheter 
såsom socialtjänsten och polisen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden anser att det motionären 
föreslår tillgodoses redan idag inom befintliga arbetssätt och 
utvecklingsarbeten.      
 
Med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens 
yttranden föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen ska anses 
besvarad i punkt ett och avslås i övriga delar.  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 29 augusti 2018 har Anton Sjödell 
(M) yrkat att motionen om det förebyggande arbetet mot droger bland unga 
ska anses besvarad i samtliga tre punkter. Gunnel Augustsson (S) och Anders 
Gustafsson (SD) yrkade bifall till Anton Sjödells (M) yrkande. 
 
Kommunstyrelsen har den 12 september 2018 beslutat föreslå 
kommunfullmäktige att motionen om det förebyggande arbetet mot droger 
bland unga, daterad den 24 januari 2018, ska anses besvarad i samtliga tre 
punkter. 
 
Beslutsunderlag 
Motion om det förebyggande arbetet mot droger bland unga, daterad den 24 
januari 2018 
Socialnämnden den 15 maj 2018, § 57 
Yttrande från socialnämnden daterat den 2 maj 2018 
Barn- och utbildningsnämnden den 21 maj 2018, § 39 
Kommunstyrelsen den 29 augusti 2018, § 243 
Kommunstyrelsen den 12 september 2018, § 259 
 
Pia Skogsberg (KD) tackar för motionssvaret. 
 
Yrkande 
Margareta Lindgren (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 
 

 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att motionen om det förebyggande arbetet mot droger bland unga, daterad 

den 24 januari 2018, ska anses besvarad i samtliga tre punkter. 
 

 
Expedieras till: 
Kristdemokraterna 
Kansliet 

 


