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Samlad redovisning av kommunfullmäktiges 
uppdrag gällande drogförebyggande arbete 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande  
den 16 juni 2022 med tillägg enligt yrkande från S den 12 augusti 2022 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag givet i budget 2022, om att i 
samarbete med berörda nämnder uppdatera policyn kring drogbekämpning för en 
nollvision mot droger samt intensifiera arbetet med informationskampanjer och 
användandet av narkotikahundar i samarbete med polis i stadens skolor, i enlighet 
med vad som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antecknas och 
förklaras fullgjort. 

2. Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag givet i budget 2022, om att i 
samarbete med berörda nämnder utifrån befintligt lagrum pröva möjligheten att införa 
frivilliga, slumpvisa drogtester för att därefter utvärdera effekter och upplevelsen av 
dessa i stadens skolor, i enlighet med vad som framgår av stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, antecknas och förklaras fullgjort. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att – i samverkan med lokalnämnden, 
grundskolenämnden, utbildningsnämnden, socialnämnden centrum och kretslopp- 
och vattennämnden – utreda möjligheten att, som ett pilotprojekt, mäta 
narkotikaanvändning genom ett utvalt antal grundskolors och gymnasieskolors 
avloppsvatten. Inom ramen för utredningen ska en detaljerad kostnadsanalys 
genomföras. Polismyndigheten ska beredas tillfälle att inlämna synpunkter under 
utredningen. 

---- 
 

Vid behandling av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) yrkade bifall till 
stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från S den 12 augusti 2022 samt 
avslag på övriga yrkanden. 

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Emmyly Bönfors (C) yrkade bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på övriga yrkanden. 
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Jörgen Fogelklou (SD) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag, tilläggsyrkande 
från SD den 12 augusti 2022 och tilläggsyrkande från D den 12 augusti 2022. 

Jessica Blixt (D) yrkade i första hand att ärendet skulle återremitteras enligt yrkande från  
M och L den 5 oktober 2022 och i andra hand bifall till stadsledningskontorets förslag 
och tilläggsyrkande från D den 12 augusti 2022. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkade i första hand att ärendet skulle återremitteras 
enligt yrkande från M och L den 5 oktober 2022 och i andra hand bifall till 
stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från S den 12 augusti 2022. 

Vid omröstning beträffande bifall respektive avslag på återremissyrkandet från M och L 
röstade Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Jessica Blixt (D) 
och ordföranden Axel Josefson (M) för bifall. 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (V), Emmyly 
Bönfors (C), Jonas Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir 
Rolka (S) röstade för avslag. 

Jörgen Fogelklou (SD) avstod från att rösta. 

Kommunstyrelsen beslutade med fem röster mot sju att avslå återremissyrkandet från 
M och L. 

Kommunstyrelsen beslutade härefter att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutade därefter utan omröstning att bifalla tilläggsyrkandet från S. 

Vid omröstning beträffande bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet från D röstade 
Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), Karin Pleijel (MP), Hampus 
Magnusson (M), Grith Fjeldmose (V), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S), 
tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) och ordföranden 
Axel Josefson (M) för avslag. 

Martin Wannholt (D), Jessica Blixt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) röstade för bifall. 

Kommunstyrelsen beslutade med tio röster mot tre att avslå tilläggsyrkandet från D. 

Kommunstyrelsen beslutade slutligen utan omröstning att avslå tilläggsyrkandet från SD. 

Jörgen Fogelklou (SD) reserverade sig mot beslutet. 

Elisabet Lann (KD) antecknade följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag i första omröstningen röstat för bifall till återremissyrkandet från M och L och i 
andra omröstningen för avslag på tilläggsyrkandet från D. 

Elisabet Lann (KD) antecknade som yttrande en skrivelse från den 5 oktober 2022. 
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Representanterna från V och MP antecknade som yttrande en skrivelse från  
den 20 september 2022.  

Representanterna från D antecknade som yttrande en skrivelse från den 19 oktober 2022. 

 
 
 
Göteborg den 19 oktober 2022 
Göteborgs kommunstyrelse 
 
 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 
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Yttrande angående Samlad redovisning av 
kommunfullmäktiges uppdrag gällande 
drogförebyggande arbete 
 

Ända sedan vårt budgetförslag för 2022 har vi avsatt finansiering för att rikta insatser till 
barn på skolor med särskilda utmaningar via social-budgeterna. I samband med 
delårsrapport mars lade vi ett yrkande som säkrade finansieringen för 2022. I samband 
med detta lade vi även ett yrkande om att satsningarna skulle vara långsiktiga. Men V och 
MP valde i kommunstyrelsen att inte delta i beslutet, vilket ledde till att yrkandet avslogs 
och det blev inga långsiktiga satsningar till barnen på skolor med särskilda utmaningar. 
Redan i somras och nu i höst hade såväl grundskoleförvaltningen som 
socialförvaltningarna kunnat starta rekryteringen av utbildad personal så som 
speciallärare, specialpedagoger, socialpedagoger och socionomer. Detta agerande med att 
V och MP under mandatperioden avstått från att förstärka välfärden är inte att utgå från 
barnens bästa. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande 
 
 
2022-10-19 

Demokraterna 
 
 
2.1.17 

  



 
Återremissyrkande angående – Samlad redovisning 
av kommunfullmäktiges uppdrag gällande 
drogförebyggande arbete  

 
Förslag till beslut  
I kommunstyrelsen: 
   

1. Ärendet återremitteras i sin helhet till stadsledningskontoret för att i samråd med 
berörda nämnder och parter återkomma med förslag på tydligare insatser i enlighet 
med följande:   
 

a) Utreda möjligheterna för, och komma med förslag på, 
informationskampanjer som lyfter stadens drogförebyggande arbete.  Samt 
att belysa relevanta aspekter av föräldraansvaret i det drogförebyggande 
arbetet. 

b) Bredare utreda möjligheten att mäta narkotikaanvändning i geografiskt 
avgränsat avloppsvatten. Inom ramen för utredningen ska en kostnadsanalys 
genomföras. Berörda nämnder, samt Polismyndigheten ska beredas tillfälle 
att inlämna synpunkter under utredningen.  

 
 
Yrkandet 
Missbruk är ett hot mot folkhälsan. Kommunen har det yttersta ansvaret för att personer med 
missbruksproblem får den hjälp och vård som de behöver för att komma ifrån missbruket. 
Beroende och missbruk gör att den enskildes frihet går förlorad och i värsta fall död i förtid.   

För att förbättra varje individs livschanser är det viktigt att staden bekämpar drogberoende. 
Den som är beroende av droger ska få snabb och vetenskapligt grundad hjälp att bryta 
missbruket. Staden ska erbjuda behandling, rådgivning, rehabilitering och boende med stöd 
för vuxna och unga som vill ta sig ur ett missbruk, beroenden eller som behöver stöd i sin 
drogfrihet. Stöd ska även ges till anhöriga.   

En del i det drogförebyggande arbetet är att minska droganvändningen bland unga och 
mängden droger som cirkulerar i skolan. Därför behöver kommunen ha kunskap kring i vilken 
utsträckning droger används, samt ha relevanta verktyg för att minska droganvändningen 
bland unga. Mätning av avloppsvatten i kombination med drogvaneundersökningar kan 
möjliggöra att stadens resurser, insatser och förebyggande arbete kan styras till områden där 
problemen är som störst.  

Kommunstyrelsen  
  
  
Återremissyrkande 
Särskilt yttrande 
2022-10-05 

M, L,  
KD 
2.1.27 
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Yttrande angående – Samlad redovisning av 
kommunfullmäktiges uppdrag gällande 
drogförebyggande arbete 
 

Stadsledningskontorets bedömning är att förslagen om narkotikahundar och slumpvisa 
drogtest i skolan varken är evidensbaserade eller genomförbara i praktiken. Möjligen kan 
de till och med vara i strid med grundlagen. För oss rödgrönrosa är det av största vikt att 
Göteborgs stad fortsätter arbeta med folkhälsa, drogförebyggande arbete och ANDTS-
frågor utifrån forskning och beprövad erfarenhet.   
 
Vi står inför en ny mandatperiod där budget för 2023 inom kort kommer att beslutas inom 
ramen för den ordinarie budgetprocessen. Demokraternas förslag att avsätta en central 
pott pengar med bara några månader kvar av budgetåret ger inte socialnämnderna reell 
möjlighet att genomföra de satsningar som föreslås. Det är inte heller seriöst att förvänta 
sig att Grundskolenämnden ska kunna anställa personal för att stärka elevhälsan under 
årets sista månader, när budgetförutsättningarna för kommande år inte är beslutade om. 
Både skolan och socialtjänsten behöver arbetsro och långsiktiga förutsättningar. Tyvärr 
har denna ryckiga styrning blivit norm under de fyra år som de borgliga partierna styrt, då 
och då med stöd av demokraterna.  
 
Det prognosticerade överskottet för 2022 i de fyra socialnämnderna beräknas i 
delårsrapporterna för augusti dessutom hamna på ca 200 miljoner kronor, ett resultat av 
den kortsiktiga politik som inte tillåter nämnderna att planera välbehövliga satsningar. 
Långsiktiga satsningar på förebyggande insatser genom både skola och socialtjänst 
behöver återfinnas i det kommande styrets budgetförslag. 
 

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande  
 
2022-09-20 

Vänsterpartiet, Miljöparitet 
  
2.1.15 



Kommunstyrelsen 
 
 

Tilläggsyrkande Demokraterna 
               

2022-08-12 Ärende 2.1.8 
 
Tilläggsyrkande angående – Samlad redovisning av 
kommunfullmäktiges uppdrag gällande drogförebyggande arbete 

 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

 
1. Följande satsningar enligt kommunfullmäktiges beslut (2022-05-19) som följd av Delårsrapport 

mars 2022 ska ses som långsiktiga och permanent justering sker genom ordinarie budgetprocess: 
 
a. Kommunstyrelsen omprioriterar 40 mnkr från den kommuncentrala potten 

försörjningsstöd extra beredskap till en ny kommuncentral pott för att förstärka sociala 
insatser i skolorna. Socialnämnderna och grundskolenämnden ska gemensamt avropa 
medel för insatserna under 2022. 
 

b. Grundskolenämnden får i uppdrag att säkerställa särskilt stöd, tidiga insatser och en stärkt 
elevhälsa. För detta ändamål tilldelas nämnden 50 mnkr. 

 
Yrkandet 
Demokraterna har under hela mandatperioden varit drivande i att stärka det drogförebyggande arbetet i 
alla stadens skolor med ambitionen att få ner användning av narkotika till noll. Andelen unga i Göteborg 
som uppger att de använder narkotika ligger på en hög nivå och det behövs breda satsningar för att 
lyckas i kampen mot narkotika. Att förebygga användandet av narkotika är inte endast en individuell 
vinst för den enskilde utan även en vinst för samhället i stort. Narkotika är en central beståndsdel av 
stadens kriminalitet, gängkonflikter och nyrekrytering till kriminella gäng. Enligt beräkningar är 
samhällskostnaden för utanförskap en halv miljon kronor per person och år, och en gängkriminell kostar 
samhället dryga 23 miljoner kronor under 15 års tid. De direkta, indirekta och immateriella kostnaderna 
för narkotikabruk kostar det svenska samhället minst 38 miljarder kronor per år.  
 
I Demokraternas budgetförslag 2022 omfördelade vi mest pengar av alla partier till skolan. Vår budget 
innehöll även en kraftfull trygghetssatsning på en miljard kronor under tre år. I denna omfattande 
satsning ingick 90 miljoner kronor till sociala insatser i skolan. Dessa medel ska användas till att 
socionomer och socialpedagoger anställs av socialnämnderna för att arbeta med sociala insatser på 
skolor för att bland annat motverka att elever hamnar i missbruk och fångas upp av kriminella gäng. Att 
misslyckas i skolan utgör en stor riskfaktor för att hamna i drogmissbruk, kriminalitet och utanförskap. 
Därför innehöll Demokraternas budgetförslag för 2022 satsningar på en utökad elevhälsa för att 
säkerställa att alla elever i behov av särskilt stöd tidigt får den hjälp och det stöd de behöver.  
 
I samband med Delårsrapport mars 2022 säkerställde Demokraterna 40 miljoner kronor till att förstärka 
de sociala insatserna i skolorna samt 50 miljoner kronor till att säkerställa en stärkt elevhälsa och 
elevernas rätt till särskilt stöd och tidiga insatser. Den 25 maj i år lade Demokraterna ett yrkande i 
kommunstyrelsen för att säkerställa att satsningarna ska ses som långsiktiga och där permanent justering 
sker genom ordinarie budgetprocess. Till vår förvåning ställde sig övriga partier inte bakom förslaget, 
trots vikten av att säkerställa att satsningarna införs omgående och blir långsiktiga. Långsiktigheten 
behövs för att satsningarna ska få önskad effekt och för att förvaltningarna redan nu ska våga anställa 
nödvändig personal. 
 
Vi lyfter frågan igen då flera partier nu gått ut i valrörelsen och torgfört vikten av att få sociala team på 
plats i skolorna samt att säkerställa särskilt stöd, tidiga insatser och en stärkt elevhälsa. Vi hoppas att vi 
alla kan enas om att sätta elevernas bästa främst genom att bifalla yrkandet. 
 



Tilläggsyrkande angående – Samlad redovisning av 
kommunfullmäktiges uppdrag gällande 
drogförebyggande arbete 
 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att – i samverkan med lokalnämnden, grundskolenämnden, 
utbildningsnämnden, socialnämnden centrum och kretslopp- och vattennämnden – utreda 
möjligheten att, som ett pilotprojekt, mäta narkotikaanvändning genom ett utvalt antal 
grundskolors och gymnasieskolors avloppsvatten. Inom ramen för utredningen ska en 
detaljerad kostnadsanalys genomföras. Polismyndigheten ska beredas tillfälle att inlämna 
synpunkter under utredningen. 

2. I övrigt bifalla tjänsteutlåtandet.  

 

Yrkandet 
 
Narkotikamissbruk utgör en av det svenska samhällets stora sjukdomar. Årligen fastnar unga 
människor i missbruk, som tenderar att allvarligt skada såväl de själva som deras närstående. I de 
värsta fallen leder narkotikan till livslång ohälsa eller till att missbrukare omkommer i sviterna av 
narkotikaanvändning. Förutom detta utgör också narkotikaförsäljning en fundamental del av den 
svenska gängkriminaliteten; de som konsumerar illegala droger göder den organiserade brottsligheten, 
med våld och dödsskjutningar, söndrade stadsdelar och förstörda uppväxter, som direkt följd.  
 
Göteborgs stad har ett ansvar att förhindra detta, med varje till buds stående medel. I detta ingår att 
ständigt pröva nya metoder, hålla sig öppna för ny teknik, ta till sig forskningsrön och ta lärdom av 
livserfarenheter. Att bekämpa ungdomars missbruk är att bekämpa gängens nyrekrytering. Varje 
ungdom som kan hindras från att testa narkotikasubstanser och fastna i ett farligt beroende utgör ett 
lyckat resultat, medan varje ungdom som – trots de förebyggande insatserna – missbrukar droger 
innebär ett misslyckat resultat och en seger för de kriminella gängen.  
 
I tjänsteutlåtandet beskrivs det kommunalt styrda drogförebyggande arbetet. Som en del i 
redovisningen konstateras att frivilliga drogtester, en metod som Socialdemokraterna är positiva till, 
lider av flera inneboende problem – dels finns kolliderar folkhälsoarbetet med integritets- och 
laglighetsmässiga aspekter, dels innebär frivilligheten att det kan vara svårt att utföra testerna utan att 

Kommunstyrelsen 

  
  
  

Yrkande  
2022-08-12 
 

Socialdemokraterna 
 



dessa uppfattas som ofrivilliga och dels skulle det vara en arbetsintensiv insats med en existerande 
men relativt otydlig effekt på det faktiska missbruket. I tjänsteutlåtandet fastslås också att 
narkotikahundar, som är en av de metoder som används idag, försvåras av att det finns för få utbildade 
hundar för att kunna uppfylla det behov som skulle uppstå i ett läge där staden vill väsentligt utöka det 
narkotikaförebyggande och missbruksbekämpande arbetet. 
 
Under de senaste åren har avloppsvattnet – både i hela Göteborg och i utvalda delar av Göteborg – vid 
flera tillfällen undersökts efter spår från vanligt förekommande narkotikasubstanser. Testerna sker i 
samverkan mellan kommunen och polismyndigheten. De återkommande mätningarna stöttar såväl det 
brotts- och missbruksförebyggande arbetet som polisens arbete för att minska narkotikatillgången i 
samhället. Vi menar att denna teknik bör kunna gå att applicera på grundskolor och gymnasieskolor, 
och därigenom avgöra vilka skolor som kräver ytterligare insatser – exempelvis frivilliga drogtester, 
narkotikahundar, informationsinsatser, föräldradialoger eller annat. Staden och polisen skulle ges 
möjlighet att följa utvecklingen på en enskild skola över tid, men utan att detta riskerar att stjälpas av 
integritetslagstiftning eller etiska invändningar och utan att det kräver stora personalresurser eller 
konkurrerar med polisens övriga arbete.  
 
Vi föreslår därför att kommunfullmäktige tilldelar kommunstyrelsen ett uppdrag om att – i samverkan 
med lokalnämnden, socialnämnden centrum, grundskolenämnden, utbildningsnämnden och kretslopp- 
och vattennämnden – utreda hur ett pilotprojekt skulle genomföras där befintlig teknik för 
avloppsvattenprover används på ett utvalt antal grund- och gymnasieskolor. Inom ramen för 
utredningen ska en detaljerad kostnadsanalys genomföras och synpunkter inhämtas från 
polismyndigheten, men även från andra instanser som bedöms relevanta.  
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Yrkande angående – Samlad redovisning av kommunfullmäktiges 
uppdrag gällande drogförebyggande arbete 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Socialnämnderna i samverkan med grundskolenämnden, utbildningsförvaltningen 
och ungdomspsykiatrin, ser över vad som krävs för att i bättre tid kunna fånga upp 
elever med psykisk ohälsa som ligger i riskzonen för att använda narkotika. 

2. Socialnämnderna i samverkan med grundskolenämnden, utbildningsförvaltningen 
och ungdomspsykiatrin och ungdomspsykiatrin, ser över vad som krävs för att elever 
ska kunna få behålla samma kontaktpersoner så lång det är möjligt.  

2. I övrigt förklaras redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag gällande 
drogförebyggande arbete fullgjort.  

Yrkandet 
Psykisk ohälsa har ökat markant under det senaste decenniet, framför allt hos unga. 
En kraftig uppgång har noterats när det gäller antalet barn i yngre tonåren som 
diagnostiserats för psykisk ohälsa. Förskrivning av psykofarmaka bland dessa har 
dessutom fördubblats. Problem med ökad användning och risk för att utveckla ett 
beroende av både läkemedel och droger som följd av psykisk ohälsa är ett välkänt 
fenomen. Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till att ungdomar använder 
narkotika.1 Upp till 90 procent av de som har en missbruksdiagnos har också en 
psykiatrisk diagnos. Den psykiatriska diagnosen kommer nästan alltid först, det är 
inte drogerna som utlöser psykiatriska tillstånd.  

En stor del i det förebyggande arbetet ligger i att se till att barn mår bra ute i skolan. 
Ju bättre våra unga mår när de växer upp, desto färre kommer börja använda droger. 
Framför allt vore ett tidigt fungerande samarbete mellan skola, socialtjänst och 
ungdomspsykiatrin viktigt.  

Vidareremittering är mycket vanligt idag, trots att unga människor behöver en fast 
kontakt som följer med över en längre tid. Tillvaron för den drabbade riskerar bli 
ostrukturerad och osäker, det blir också svårt att få en bild av ungdomens 
livssituation över tid. Utökat samarbete mellan olika vårdinstanser vore önskvärt för 
dessa ungdomar. För de som saknar en trygg kontakt med sina vårdnadshavare är 
det fundamentalt att det finns andra vuxna att vända sig till. När ungdomar söker vård 
är det också viktigt att kunna hålla fast i en etablerad kontakt och inte behöva skickas 
runt mellan olika instanser. 

 
1 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1197867/FULLTEXT01.pdf  

Kommunstyrelsen  
  
  

Tilläggsyrkande  
 
2022-08-12 
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Samlad redovisning av kommunfullmäktiges 
uppdrag gällande drogförebyggande arbete 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag givet i budget 2022, om att i 
samarbete med berörda nämnder uppdatera policyn kring drogbekämpning för en 
nollvision mot droger samt intensifiera arbetet med informationskampanjer och 
användandet av narkotikahundar i samarbete med polis i stadens skolor, i enlighet 
med vad som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antecknas och 
förklaras fullgjort.  

2. Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag givet i budget 2022, om att i 
samarbete med berörda nämnder utifrån befintligt lagrum pröva möjligheten att införa 
frivilliga, slumpvisa drogtester för att därefter utvärdera effekter och upplevelsen av 
dessa i stadens skolor, i enlighet med vad som framgår av stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, antecknas och förklaras fullgjort. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har i kommunfullmäktiges budget 2022 fått i uppdrag att i samarbete 
med berörda nämnder uppdatera policyn kring drogbekämpning för en nollvision mot 
droger samt intensifiera arbetet med informationskampanjer och användandet av 
narkotikahundar i samarbete med polis i stadens skolor (dnr 0115/22). Kommunstyrelsen 
har även fått i uppdrag att utifrån befintligt lagrum pröva möjligheten att införa frivilliga, 
slumpvisa drogtester för att därefter utvärdera effekter och upplevelsen av dessa i stadens 
skolor (dnr 0114/22).  

Det finns ett antal styrande dokument inom det drogförebyggande området, dock ingen 
drogpolicy. Stadsledningskontoret bedömer att befintliga dokument ger tillräcklig 
styrning. I staden finns ett pågående informationsarbete mot droger som kan skilja sig åt 
mellan olika skolor. Användning av narkotikahundar i samverkan med polis bedöms som 
svår att intensifiera utifrån polisens resurser.  

Ur ett juridiskt perspektiv bedömer stadsledningskontoret att det är möjligt att införa 
frivilliga slumpmässiga drogtester i stadens skolor under förutsättning att frivilligheten 
säkerställs. Det ställs dock stora krav på berörd personal att säkerställa att eleven inte 
känner sig pressad att lämna ett prov. I det senare fallet kan provtagningen vara ett brott 
mot grundlagen. Stadsledningskontoret har inte funnit att det finns något tydligt stöd i 
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forskningen att slumpvis, frivillig drogtestning i skolan minskar elevernas användning av 
narkotika. Stadsledningskontoret noterar att Göteborgs Stad saknar rådighet över 
fristående skolor, vilket medför att insatser i kommunala skolor enbart når delar av de 
unga göteborgarna. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Genom att förebygga bruk av narkotika kan samhället minska både skador och kostnader. 
Folkhälsomyndighetens beräkningar visar att narkotikabruket kostade samhället minst 38 
miljarder kronor år 2020. 1 Beräkningarna har tagit hänsyn till direkta, indirekta och 
immateriella kostnader. Direkta kostnader är bland annat kostnader för vård, behandling 
och rättsväsende. Indirekta kostnader rör exempelvis kostnader för produktionsbortfall på 
grund av förtida dödsfall och arbetslöshet. Immateriella kostnader innefattar kostnader för 
förlorad livskvalitet bland personer som använder narkotika och deras närstående. 

De direkta kostnaderna beräknades till cirka 14,5 miljarder kronor. De indirekta 
kostnaderna uppgick till cirka 8 miljarder kronor. Utöver detta tillkommer enligt 
folkhälsomyndigheten immateriella kostnader på cirka 15,5 miljarder kronor, som 
exempelvis förlorad livskvalitet.  

Förebyggande arbete kan, förutom att minska de negativa hälsokonsekvenserna av 
narkotikaanvändning, även minska de samhällsekonomiska kostnaderna för 
narkotikabruk. Intensifierade drogförebyggande insatser i form av exempelvis förstärkta 
satsningar på droghundar, informationsinsatser samt frivilliga och slumpvisa drogtester i 
stadens skolor medför ökade kostnader för staden. Kostnadsökningen är beroende av 
vilka insatser som genomförs och på vilket sätt de utformas.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Det folkhälsopolitiska målet innefattar att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 
generation. Flera faktorer som kraftigt bidrar till ohälsoklyftorna finns inom alkohol, 
narkotika, dopning, tobak samt spel om pengar (ANDTS) och bruket av ANDTS står för 
en betydande andel av sjukdomsbördan i Sverige. Det drogförebyggande arbetet är därför 
strategiskt mycket viktigt. Skillnaderna i hälsa har ökat i Sverige under flera år. 
Förklaringarna är i huvudsak ökande ojämlikhet och skillnader i resurser. ANDTS spelar 
en stor roll för detta samband, där en oproportionerligt stor andel av ANDTS-skadorna 
drabbar gruppen med lägst utbildning och inkomster. Skillnader i bruk, skadligt bruk och 
beroende hänger liksom andra ANDTS-relaterade skador inte bara samman med 
socioekonomisk situation utan påverkas även av andra demografiska förhållanden såsom 
kön, ålder och etnisk bakgrund. Ofta samspelar flera riskfaktorer med social utsatthet. Ett 
drogförebyggande arbete förbättrar villkoren för de grupper som är socialt och 
ekonomiskt utsatta och som därmed löper störst risk att drabbas av ohälsa och förtida 
dödlighet till följd av narkotikabruk. 

 
1 Folkhälsomyndigheten: Det svenska samhällets kostnader för narkotikabruk 
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Barn och unga är en särskilt viktig målgrupp inom folkhälsopolitiken och ANDTS-
politiken. Goda uppväxtvillkor som stimulerar barns tidiga utveckling, inlärning och 
hälsa är avgörande för att uppnå jämlik hälsa som barn och som vuxen. Insatser för att 
skydda barn och unga mot eget och andras skadliga bruk av narkotika utgör en viktig del i 
ANDTS-arbetet. Genom att ta del av barns och ungas kunskaper och erfarenheter kan det 
drogförebyggande arbetet bli mer effektivt och träffsäkert. 

Kvinnor och män och flickor och pojkar ska ha samma makt att forma samhället och sina 
egna liv och har rätt till en jämställd hälsa. Det drogförebyggande arbetet är en viktig del 
för att nå det målet. Kvinnor med skadligt bruk och beroende av exempelvis narkotika är 
särskilt sårbara för utsatthet för våld i allmänhet och våld i nära relation.  

Hbtqi-personer har en ökad risk att utveckla skadligt bruk eller beroende av alkohol och 
narkotika. Dessa personer ska ha lika förutsättningar och möjligheter som heterosexuella 
och cispersoner att uppnå en god hälsa och erhålla en jämlik vård och social omsorg. 
Inom det drogförebyggande arbetet är det därför av vikt att särskilt uppmärksamma hbtqi-
personer. 
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Ärendet  
Stadsledningskontoret redovisar i detta ärende uppdrag i kommunfullmäktiges budget 
2022, att i samarbete med berörda nämnder uppdatera policyn kring drogbekämpning för 
en nollvision mot droger samt intensifiera arbetet med informationskampanjer och 
användandet av narkotikahundar i samarbete med polis i stadens skolor (dnr 0115/22). I 
ärendet rapporteras även budgetuppdraget att i samarbete med berörda nämnder utifrån 
befintligt lagrum pröva möjligheten att införa frivilliga, slumpvisa drogtester för att 
därefter utvärdera effekter och upplevelsen av dessa i stadens skolor (dnr 0114/22). 

Beskrivning av ärendet 
Uppdragen 
I kommunfullmäktiges budget för 2022 har kommunstyrelsen fått i uppdrag att i 
samarbete med berörda nämnder uppdatera policyn kring drogbekämpning för en 
nollvision mot droger samt intensifiera arbetet med informationskampanjer och 
användandet av narkotikahundar i samarbete med polis i stadens skolor. 

Kommunstyrelsen har också fått i uppdrag att i samarbete med berörda nämnder utifrån 
befintligt lagrum pröva möjligheten att införa frivilliga, slumpvisa drogtester för att 
därefter utvärdera effekter och upplevelsen av dessa i stadens skolor. 

Stadsledningskontoret har genomfört båda uppdragen i samarbete med 
grundskoleförvaltningen, utbildningsförvaltningen, Kompetenscentrum ANDTS och 
Mini-Maria på socialförvaltning Centrum samt i dialog med Polisen och 
ungdomsfullmäktige. 

I kommunfullmäktiges budget finns också ett uppdrag till kommunstyrelsen att samordna 
arbetet med drogbekämpning i staden. Detta kommer att återrapporteras i samband med 
årsredovisningen 2022. 

Bakgrund 
Den svenska ANDTS-politiken bygger på kunskapen om att en av de mest effektiva 
åtgärderna för att minska ANDTS-relaterade skadeverkningar och problem är att 
begränsa tillgången och tillgängligheten till ANDTS. Detta då tillgången och 
tillgängligheten påverkar omfattningen av skadligt bruk och beroende samt ohälsa, skador 
och dödsfall till följd av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. För att nå 
målet för ANDTS-politiken anser regeringen att folkhälsobaserade insatser bör 
kombineras med brottsförebyggande och brottsbekämpande åtgärder. Särskilt angeläget 
är att inom ramen för ANDTS-arbetet stärka fokuset på narkotikaprevention. 

Användningen av narkotika bidrar till stora problem på individnivå men genererar även 
stora samhällsproblem. Tillgången till narkotika har ökat. 2 Den illegala handeln med 
narkotika är ofta en inkörsport till kriminalitet och konflikter kring narkotikahandel driver 
en stor del av den organiserade brottsligheten och det dödliga våldet. Illegal handel med 
narkotika är också en central inkomstkälla för många kriminella aktörer.  

Narkotikapolitiken fokuserar dels på att minska efterfrågan på narkotika genom 
förebyggande arbete, vård och behandling, sociala insatser samt insatser för att förbättra 

 
2 Regeringens skrivelse 2021/22:213 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och 
tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025 
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hälsan hos personer med skadligt bruk eller beroende, dels tillgänglighetsbegränsande 
insatser genom polis och tull samt straffrättsliga konsekvenser vid bland annat 
narkotikabruk, narkotikainnehav och narkotikaförsäljning.  

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) är ett nationellt 
kompetenscentrum inom ANDTS-området som har i uppdrag att sprida kunskap om 
konsumtions- och skadeutvecklingen av alkohol och andra droger i samhället. CAN 
genomför varje år ett flertal undersökningar och rapporter om drogutvecklingen i Sverige, 
samt en nationell skolundersökning i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet.3 
Skolundersökningens syfte är att redovisa ungas erfarenheter av alkohol, narkotika, 
dopning, tobak och spel om pengar. Narkotikaerfarenheten brukar variera något från år 
till år. I ett längre perspektiv har den varit på ungefär samma nivåer de senaste 20 åren. I 
2021 års nationella undersökning är nivån något lägre jämfört med tidigare år. Under 
2021 svarade sju procent av pojkarna och fem procent av flickorna i årskurs 9 i Sverige 
att de någon gång använt narkotika. Bland gymnasieeleverna var det, jämfört med niorna, 
mer än dubbelt så vanligt att någon gång ha använt narkotika. 17 procent av pojkarna och 
13 procent av flickorna i gymnasiets årskurs 2 uppgav detta. I båda årskurserna var 
cannabis det vanligaste preparatet.  

CAN genomför en ny nationell skolundersökning i år då även den lokala undersökningen 
Skolelevers drogvanor i Göteborg kommer att göras samtidigt. Denna genomförs vart 
tredje år och beräknas publiceras i oktober-november 2022. 

Göteborgs Stads styrande dokument inom området  
Stadsledningskontoret har kartlagt stadens befintliga styrande dokument inom 
narkotikaområdet. Kartläggningen innefattar både stadenövergripande dokument samt 
grundskolenämndens och utbildningsnämndens dokument. Utöver styrande dokument 
inom det drogförebyggande området, finns det också en styrning i staden avseende 
missbruksvård samt dokument inom andra områden som har en påverkan på det 
drogförebyggande arbetet. Kartläggningen omfattar inte dokument som rör Göteborgs 
Stad som arbetsgivare. 

Stadsledningskontoret har i sin kartläggning inte funnit någon policy kring 
drogbekämpning och konstaterar att någon sådan inte finns. Det finns däremot ett flertal 
andra styrande dokument inom området. I tabellen nedan återfinns beslutade planerande 
och reglerande styrande dokument.  

Styrande dokument Beslutad av  Strategier/åtgärder/syfte 
Göteborgs Stads 
folkhälsoprogram 

Kommunfullmäktige Verka för att inga barn och unga börjar 
missbruka narkotika och dopningsmedel 
eller debuterar tidigt med alkohol eller 
tobak. 

Göteborgs Stads 
trygghetsskapande och 
brottsförebyggande 
program 

Kommunfullmäktige Göteborgs Stad ska utveckla och stärka det 
långsiktiga och systematiska vålds- och 
drogförebyggande arbetet och Göteborgs 
Stad ska rikta skyndsamma, samordnade 
och individanpassade insatser till barn och 
unga som bedöms vara i riskzonen för att 

 
3 CAN Rapport 205 CAN:s nationella skolundersökning 2021 
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Styrande dokument Beslutad av  Strategier/åtgärder/syfte 
rekryteras till kriminella gäng, hamna i 
kriminalitet, våldsbejakande extremism, 
drogmissbruk och andra riskbeteenden. 

Mål och riktlinjer för den 
samlade elevhälsan i 
Göteborgs Stad 

Kommunfullmäktige 

 

De mer generellt inriktade uppgifterna, där 
elevhälsans medverkan är viktig, rör 
elevernas arbetsmiljö, skolans värdegrund 
som t ex arbetet mot kränkande behandling 
och utbildning om tobak, alkohol och andra 
droger och övrig livsstilsrelaterad ohälsa, 
jämställdhet samt sex och 
samlevnadsundervisning. 

Grundskolenämndens 
riktlinje för en drogfri 
skola 

Grundskolenämnden Syftet med riktlinjen är att klargöra 
grundskoleförvaltningens arbete för en 
drogfri skola och ge stöd till skolans 
personal kring hur de ska agera vid 
misstanke eller vetskap om en elev 
använder eller hanterar droger. 

Riktlinje för 
utbildningsförvaltningens 
arbete mot droger 

Utbildningsförvaltningen Innehåller riktlinjer för förebyggande 
arbete samt åtgärder vid misstanke om 
droganvändning hos elever, samt rutiner för 
samverkan. 

Utbildningsförvaltningens 
rutin för drogtester 

Utbildningsförvaltningen Syftet med denna rutin är att beskriva hur 
skolorna ska arbeta med drogtester. 

Grundskoleförvaltningens 
rutin och vägledning för 
hantering av misstänkta 
brott i skolan 

Grundskoleförvaltningen Syftet med denna rutin är att säkerställa att 
bedömning om polisanmälan, av elever, ska 
göras och hanteras rättssäkert, likvärdigt 
och utifrån barnets bästa. Rutinen ska vara 
ett stöd för rektorn och biträdande rektorn 
om elever gör brottsliga handlingar i 
skolan. 

En drogfri skola Utbildningsförvaltningen Information till elever och vårdnadshavare 
om nolltolerans mot droger i 
gymnasieskola, gymnasiesärskola och 
vuxenutbildning. 

 

Stadenövergripande styrande dokument  
Ett av målen i Göteborgs Stads folkhälsoprogram är att: I Göteborg har människor 
förutsättningar att ta eget ansvar för sin hälsa och gör det. För att nå målet ska stadens 
verksamheter bland flera andra insatser, verka för att inga barn och unga börjar missbruka 
narkotika och dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol och narkotika.  

Av Göteborgs Stads nya trygghetsskapande och brottsförebyggande program som 
beslutades av kommunfullmäktige 2022-06-16, framgår att det drogförebyggande arbetet 
i staden inte är samordnat och likvärdigt. Inflödet av narkotika till Göteborg är högt och 
öppen narkotikaförsäljning samt användning av narkotika sker på olika platser i staden. 
Narkotikaförsäljning sker direkt eller indirekt av gängkriminella och omsätter stora 
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summor pengar, skapar otrygghet, ökar risken för våld och bidrar till att unga hamnar i 
narkotikamissbruk. Finansiering av narkotikabruk sker ofta via brottslighet. Inkomsterna 
av försäljningen av narkotika samt konkurrensen om dessa ligger ofta till grund för 
våldsyttringarna i form av till exempel skjutningar och sprängningar. 

I programmets målområde Minska benägenheten att begå brott, föreslås två prioriterade 
strategier som har betydelse för stadens drogförebyggande arbete: Göteborgs Stad ska 
utveckla och stärka det långsiktiga och systematiska vålds- och drogförebyggande arbetet 
och Göteborgs Stad ska rikta skyndsamma, samordnade och individanpassade insatser till 
barn och unga som bedöms vara i riskzonen för att rekryteras till kriminella gäng, hamna 
i kriminalitet, våldsbejakande extremism, drogmissbruk och andra riskbeteenden.  

I mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad, beskrivs elevhälsans 
ansvar och uppdrag, både gällande individuella och generella insatser. Här regleras bland 
annat elevhälsans medverkan i skolans drogförebyggande arbete.  

Styrande dokument beslutade på nämndnivå  
Stadsledningskontoret har identifierat ett antal styrande dokument inom det 
narkotikaförebyggande området som är beslutade på nämndnivå. Dessa finns angivna i 
ovanstående tabell.   

Grundskolenämnden och utbildningsnämnden har aktuella styrande dokument inom det 
drogförebyggande området som beslutats av respektive nämnd. Båda förvaltningarna 
arbetar enligt respektive nämnds riktlinje för arbete mot droger samt för en drogfri skola. 
Utbildningsnämnden har dessutom rutiner för drogtester och ytterligare information till 
personal, elever och vårdnadshavare. Det finns stödjande dokument i form av bland annat 
blanketter. Utöver detta finns det lokala rutiner på stadens grundskolor och 
gymnasieskolor. Utbildningsförvaltningens informationsmaterial för en drogfri skola som 
är baserat på riktlinjen, finns på sex språk förutom svenska. 

Utbildningsförvaltningen uppger att de inte saknar några styrande dokument inom 
området. Den fastställda gemensamma riktlinjen ger ett utrymme för skolorna att göra 
anpassningar lokalt och ta fram egna rutiner, vilket är nödvändigt eftersom olika skolor 
har olika förutsättningar. 

Grundskoleförvaltningen arbetar för närvarande med att ta fram ett styrande dokument 
som ska reglera hur skolorna ska jobba systematiskt för att planera insatser. Skolorna har 
eller håller på att ta fram egna rutiner medan förvaltningen är i färd med att ta fram ett 
stödmaterial kring hur rutinerna kan utformas. 

Styrmiljöbild 
Nedanstående bild visar den samlade styrmiljön inom det narkotikaförebyggande 
området. I bilden inkluderas, förutom planerande och reglerande stadenövergripande och 
nämndspecifika dokument, även ett antal dokument på regional och nationell nivå. 
Styrmiljöbilden utgör en ögonblicksbild som är aktuell i juni 2022.    
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Styrmiljöbild drogförebyggande området  

Göteborgs Stads förebyggande arbete mot narkotika 
Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och samordnas av en 
rektor. Rektorn ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen i 
förhållande till de nationella målen. Som pedagogisk ledare för skolan och som chef för 
lärarna och övrig personal har rektor i grund- och gymnasieskolan ansvar för skolans 
resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att eleverna får kunskaper om 
bland annat riskerna med tobak, alkohol, narkotika och droger4. Rektor har enligt 
läroplanen ansvar för det drogförebyggande arbetet på skolan och beslutar hur skolan ska 
arbeta med dessa frågor. 

Grundskoleförvaltningen 
Det drogförebyggande arbetet skiljer sig åt mellan olika grundskolor. Många kommunala 
grundskolor har eller håller på att ta fram egna rutiner. Det pågår för närvarande även ett 
arbete med att ta fram ett förvaltningsövergripande styrande dokument som komplement 
till riktlinje för drogfri skola. Det är inte möjligt att nå alla grundskoleelever genom 
skolan då många barn går på fristående skolor och staden saknar rådighet över andra 
huvudmäns skolor. 

Vid terminsstart ges ofta information på föräldramöten om riktlinjen En drogfri skola. 
Genom åren har olika informationskampanjer genomförts i samverkan med 
Kompetenscentrum ANDTS, men i takt med att alkohol- och narkotikabruket bland 
högstadieelever minskat har informationsinsatserna minskat i intensitet.  

 
4 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan, 
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-
grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet 
 
 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet
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Hälsoäventyret är en pedagogisk modell som ska utgöra ett komplement till skolans 
ordinarie undervisning och hälsofrämjande arbete. Modellen ska stärka barns självkänsla 
så att de utvecklar förmåga att fatta goda och hälsosamma beslut. Målgruppen är elever i 
förskoleklass till och med årskurs 6, samt elever i årskurs 5–9 och deras vårdnadshavare. 
Inom ramen för Hälsoäventyret erbjuds drogförebyggande information, bland annat i 
anslutning till föräldramöten på högstadieskolorna. Förvaltningen arbetar aktivt med att 
det drogförebyggande arbetet ska bli likvärdigt över staden. 

Utbildningsförvaltningen 
I Göteborgs Stads gymnasieskolor går elever från hela Göteborgsregionen. På 
motsvarande sätt finns flera elever som är bosatta i Göteborg men går i gymnasiet i andra 
kommuner. Fler än hälften av stadens invånare i gymnasieåldern - cirka 13 000 - går på 
fristående gymnasieskolor. I Göteborg finns 35 fristående gymnasieskolor jämfört med 
13 kommunala gymnasieskolor och sju kommunala gymnasiesärskolor. Det är inte 
möjligt att nå alla gymnasieelever genom skolan då staden inte har rådighet över andra 
huvudmäns skolor. 

Av riktlinjen för utbildningsförvaltningens arbete mot droger framgår att elever, 
vårdnadshavare och personal i början av varje läsår ska informeras elever om skolans 
arbete för en drogfri skola.  

Varje kommunal skola har en plan för det drogförebyggande arbetet på skolan. 
Förebyggande arbete sker i form av mentorssamtal och olika moment i kurser. I lärarnas 
uppdrag ingår att ta upp om man hör eller ser något på skolan och hos elever som vittnar 
om droganvändning. Skolorna har temadagar och föreläsningar, ofta i samarbete med 
andra aktörer som till exempel Mini-Maria men också externa aktörer som Rotary och 
Föräldraföreningen mot narkotika. Gymnasieeleverna besvarar en elevhälsoenkät och 
elevhälsan genomför elevhälsosamtal med eleverna, vilket inkluderar frågor kring 
alkohol, tobak och droger. Som ett led i det förebyggande arbetet används alkolås i 
fordon på fordon- och transportprogrammet, vilket dock inte ger utslag på eventuell 
användning av narkotika. 

Elevhälsan 
Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 
insatser inom skolan och finns på både grundskole- och utbildningsförvaltningen. För de 
medicinska insatserna ska det finnas tillgång till skolläkare och skolsköterska. Eleverna 
ska också ha tillgång till psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk 
kompetens. Skolans elevhälsa ska, i likhet med resten av skolan, skapa en så bra 
lärandesituation som möjligt för eleverna. Elevhälsans olika kompetenser ska arbeta 
tillsammans för att nå detta gemensamma mål.  

Elevhälsans roll ska i första hand vara förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att 
elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och 
hälsa. Elevhälsan ska medverka när det gäller generella frågor om elevernas arbetsmiljö 
och skolans värdegrund. Det kan till exempel handla om: 

• arbetet mot kränkande behandling 
• undervisning om tobak, alkohol och andra droger 
• jämställdhet 
• sex- och samlevnadsundervisning 
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De mer generellt inriktade uppgifterna, där elevhälsans medverkan är viktig, rör elevernas 
arbetsmiljö, skolans värdegrund samt utbildning om tobak, alkohol och andra droger och 
övrig livsstilsrelaterad ohälsa, jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning med 
mera. Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att bevaka att skolan bidrar till att skapa goda 
och trygga uppväxtvillkor. 

Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. I det individuellt 
inriktade arbetet har elevhälsan särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje elevs 
lärande och utveckling. Den primära uppgiften är att utgöra en stödprocess till rektorer 
och lärare vid planeringen av arbetet med elevernas lärande. Elevhälsan ska kunna 
handleda personal, delta i arbete med åtgärdsprogram, ha ett kontaktnät med specialister 
och delta i arbetet utanför skolan. Elevhälsan ska också råda, utreda och stödja elever 
samt hålla kontakt med föräldrar. 

Kompetenscentrum alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) 
Göteborgs Stads kompetenscentrum ANDTS under socialförvaltning Centrum vänder sig 
till personal i staden som arbetar hälsofrämjande, drogförebyggande och med 
beroendefrågor inom exempelvis skola, socialtjänst, fritidsverksamhet och föreningsliv. 
Verksamheten erbjuder konsultationer, utbildningar och konferenser för andra 
verksamheter som vill ha utveckling och stöd i sitt arbete inom området. 

Kompetenscentrum erbjuder bland annat ett strukturerat drogförebyggande arbetssätt för 
grundskola och gymnasium. Arbetet innehåller konsultation med skolledning och 
elevhälsa. Därefter kartläggs skolans behov och parterna kommer överens om hur det 
förebyggande arbetet kan utvecklas vidare. Detta är färdiga lektionsupplägg för hur lärare 
kan undervisa om droger. Kompetenscentrum arrangerar också konferenser såsom 
Narkotikafri skola som ges varje termin och har fokus på hur skolan kan arbeta 
förebyggande och bli bättre på att upptäcka elever som använder narkotika samt 
Förebygg.nu som äger rum vartannat år och sprider kunskap och reflektion kring det 
ANDTS-förebyggande arbetet. 

På Kompetenscentrums webbsida finns information och även länkar till andra 
organisationer som arbetar förebyggande och som riktar sig både mot unga och vuxna 
som kommer i kontakt med unga.  

Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet 
Göteborgs Stad har en centralt belägen funktion som arbetar mot organiserad brottslighet 
genom bland annat samverkan. Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet är ett 
nätverk av elva samverkande myndigheter som leds från stadsledningskontoret. 
Kunskapscentrums uppdrag är att ta initiativ till, samt stödja och driva nätverk och 
samarbetsprojekt som ska leda till konkreta åtgärder mot gängkriminalitet, organiserad 
brottslighet och otillåten påverkan. Kunskapscentrum arbetar även långsiktigt och 
strukturellt genom att försvåra för kriminell verksamhet och otillåten påverkan. För att 
bekämpa narkotika måste även andra delar inom den organiserade brottsligheten 
bekämpas, som exempelvis vapen. Som grund för uppdraget finns en avsiktsförklaring 
där medverkande myndigheter gett Kunskapscentrum i uppdrag att vara samverkande 
part. Exempel på medverkande myndigheter är Polismyndigheten Region Väst, 
Åklagarmyndigheten, Tullverket och Länsstyrelsen Västra Götaland.  
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Genom ett samarbete mellan Göteborgs Stad och Polisområde Storgöteborg, sker ett 
arbete med att analysera förekomst av narkotika i avloppsvattnet. Syftet med analysen är 
att den ska komplettera övriga källor som finns vad gäller narkotikabruket i Göteborgs 
Stad för att få en så komplett lägesbild som möjligt. Att analysera förekomst av narkotika 
i avloppsvattnet är ytterligare ett sätt att få in kunskap om drogkonsumtionen. Med hjälp 
av analyserna vill staden och polisen öka kunskapen för att kunna sätta in adekvata 
åtgärder. Utifrån den information som finns från undersökningar om att bruket är bredare 
och att bruket kan skilja sig åt i olika delar av Göteborg har staden och polisen gjort ett 
urval som representerar ett starkt, ett medelstarkt och ett socioekonomiskt svagt område. 
Avsikten är att se om det går att få en fördjupad bild av hur narkotikakonsumtionen ser ut 
och om den skiljer sig mellan olika områden i staden. 

Unga med drogproblematik 
Nedan beskrivs hur utbildningsförvaltningen och grundskoleförvaltningen i Göteborgs 
Stad tillsammans med övriga aktörer arbetar med ungdomar som misstänks eller 
konstateras använda droger.  

Grundskoleförvaltningen 
Förvaltningen arbetar i enlighet med grundskolenämndens riktlinje för en drogfri skola. I 
grundskoleförvaltningen råder nolltolerans mot tobak, alkohol och droger i skolan. Rektor 
har rätt att be eleven att göra ett frivilligt drogtest. Detta görs vanligtvis inte av skolan, 
utan anmälan görs till socialtjänst och vid behov polis, som i sin tur genomför eventuellt 
drogtest. Vid konstaterad droganvändning eller droghantering ska den som har misstanke 
lämna information till rektor och elevhälsa. Rektor kallar vårdnadshavare till möte och 
lämnar information om möjligheten att vända sig till socialtjänsten, Mini-Maria och 
Föräldraföreningen mot narkotika. Orosanmälan görs till socialtjänst enligt skolans rutin. 
Elevhälsan arbetar enligt skolans elevhälsorutin. Samtycke inhämtas från vårdnadshavare 
för vidare samarbete med aktörer och forum utanför skolan, exempelvis Mini-Maria, 
Västbus och SSPF. Rektor informerar berörd personal i skolans verksamhet. Vid 
misstanke om brott agerar rektor utifrån grundskoleförvaltningens riktlinje och 
vägledning för hantering av misstänkta brott i skolan. Skolans personal har rätt att öppna 
elevskåp vid misstanke om att någon förvarar exempelvis droger i skåpet. Vid behov ska 
skolan vara polisen behjälplig vid eventuell narkotikainsats. Narkotikahund kan 
användas. 

Utbildningsförvaltningen 
Förvaltningen arbetar i enlighet med bland annat riktlinje för utbildningsförvaltningens 
arbete mot droger och utbildningsförvaltningens rutin för drogtester. Syftet är tidig 
upptäckt, snabba insatser och verksamma rutiner mellan gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, Mini-Maria och socialtjänsten när det gäller elever med alkohol- och 
eller annan drogproblematik.  Skolan ska driva ett systematiskt och strukturerat 
drogförebyggande arbete. Skolan samverkar med Mini-Maria och socialtjänsten i 
stadsområdena eller elevens hemkommun för att så effektivt som möjligt hjälpa elever 
med alkohol- eller annan drogproblematik. Målet är att få eleverna att sluta med sitt bruk 
av droger samt gemensamt skapa förutsättningar för att eleverna kan fullfölja sin 
gymnasieutbildning. 

Om skolan misstänker eller konstaterar drogaktivitet sammankallar rektor i samråd med 
elevhälsans personal skyndsamt till ett möte med eleven i enlighet med Skollagen 5 kap. 
9 §. Rektor kallar även vårdnadshavare om eleven är omyndig. Om eleven är myndig är 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 12 (18) 
   
   

det önskvärt att även elevens närstående/försörjningsansvarig kallas till mötet om eleven 
samtycker till detta. Under mötet konfronteras eleven om misstanken och beslut fattas om 
en handlingsplan med tydlig ansvarsfördelning och dokumentation. Elev och 
vårdnadshavare får information om Mini-Maria och ett erbjudande om kontakt. 
Medgivande till informationsutbyte mellan relevanta aktörer (skola, socialtjänst, Mini-
Maria) är önskvärt. Mini-Maria erbjuder tid för planeringsmöte inom 14 dagar. Mini-
Maria genomför behandling och återkopplar till aktuell personal på skolan och vid 
överenskommelse även socialtjänsten.  

Vid misstanke om att en elev använder droger är det ansvarig rektor som kan be eleven 
att göra ett frivilligt drogtest efter ordination. Eleven ska underteckna ett medgivande före 
test. Är eleven omyndig skriver även vårdnadshavare under. Eleven får inte utsättas för 
påtryckning om hen avböjer att lämna prov.  

Vid misstanke om drogaktivitet hos en omyndig elev anmäler skolan alltid detta till 
socialtjänsten. När det gäller en myndig elev bör även detta anmälas till socialtjänsten i 
Göteborgs Stad eller elevens hemkommun. Syftet med anmälan är bland annat att eleven 
och familjen ska få stöd att hantera situationen på bästa sätt. 

Om eleven vid upprepade tillfällen stört ordningen, uppträtt olämpligt eller gjort sig 
skyldig till en allvarligare förseelse ska rektor utreda saken. Efter det kan rektor besluta 
om varning. Leder elevens droganvändning till sådant beteende som uppfyller skollagens 
kriterier för avstängning kan rektor fatta beslut om det. 

Om en omyndig elev kommer drogpåverkad till skolan tar skolan kontakt med 
vårdnadshavare. Är eleven myndig kontaktas försörjningsansvarig/närstående om eleven 
ger sitt samtycke till detta. Polis tillkallas vid behov. Skolan anmäler till socialtjänsten 
om eleven är omyndig, är eleven myndig bör anmälan göras.    

Mini-Maria Göteborg  
Mini-Maria Göteborg är Göteborgs kommuns öppenvård för unga med 
missbruksproblem. Verksamheten drivs som en integrerad verksamhet genom 
samverkansavtal mellan sjukvård och socialtjänst. För stadens räkning utförs vården av 
socialnämnd centrum och för sjukvårdens del av beroendekliniken vid Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. Verksamheten är stadenövergripande och arbetar med samtliga 
stadsområden.  

Mini-Maria vänder sig till ungdomar och unga vuxna upp till 21 år som har bekymmer 
kopplade till alkohol eller droger. Mini-Maria erbjuder råd, stöd och behandling till 
ungdomar, familj och nätverk. Insatserna är både sociala och medicinska. På 
mottagningarna arbetar socionomer, sjuksköterskor, psykologer och läkare.  

Stödet utgår alltid från den unges behov och kan därmed se olika ut. Drogtest erbjuds 
alltid vid in- och utskrivning och vid behov även däremellan. En kartläggning genomförs 
där vanligtvis tre - fyra motiverande samtal hålls med den unge, varav ett är ett 
hälsosamtal med mottagningens sjuksköterska. Vid behov erbjuds läkarkontakt. 
Kartläggning sker med ett särskilt verktyg inom områdena fysisk, psykisk och sexuell 
hälsa, alkohol-, drog- och tobaksanvändning, kriminalitet, familj och relationer, uppväxt 
sysselsättning. Vårdnadshavare erbjuds ett - två föräldrasamtal. Mini-Maria mötte i sin 
verksamhet cirka 1070 unika individer under 2021, fördelat på cirka 580 ungdomar och 
490 anhöriga. 
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Föräldraföreningen mot narkotika i Göteborg 
Föräldraföreningen mot narkotika är en ideell förening som bland annat erbjuder 
rådgivning, stödsamtal och föreläsningar till vårdnadshavare. Vårdnadshavare kan ta med 
sitt barn för provtagning/drogtest hos Föräldraförening mot narkotika. 

SSPF (skola-socialtjänst-polis-fritid) 
SSPF är ett brottsförebyggande arbete som utgår från samverkan mellan skola, 
socialtjänst, polis och fritidsverksamhet, kring grupper och individer. Målgruppen är barn 
och ungdomar mellan 12 och 18 år med ungdomsproblematik som kriminalitet och 
drogmissbruk. Med SSPF vill ingående parter nå barnet eller ungdomen tidigt. Det 
vanligaste är att en förälder, vårdnadshavare eller annan vuxen kontaktar myndigheter för 
att det finns oro för barnet eller ungdomen. En central del i SSPF-arbetet är att inhämta 
samtycke från vårdnadshavaren eller från ungdomen själv om han eller hon är över 15 år. 
Det går vanligen till så att någon av samverkansparterna, som fattat oro för den unge, 
informerar vårdnadshavaren om SSPF och samtidigt inhämtar samtycke till 
informationsutbyte. 

Arbetet utgår från det som är positivt. Vilka styrkor finns och hur kan dessa förstärkas? I 
åtagandeplanen beskrivs sedan åtgärder och stöd. Det kan till exempel handla om stöd till 
föräldrar eller vårdnadshavare, läxläsning, samarbete vid brott, hjälp att hitta 
fritidsaktivitet eller att sluta med droger. Samtliga berörda förvaltningar deltar i SSPF-
samverkan. Målet är en fungerande skolgång och ett liv fritt från kriminalitet och droger. 
Målet är också att förhindra och minimera ungdomars brottslighet, drogmissbruk och 
andra riskbeteenden.  

Samverkan gymnasieskola, polis och socialtjänst 
Göteborgs Stads gymnasieskolor tar emot elever från alla stadsområden och från 
närliggande kommuner vilket gör att SSPF:s områdesbaserade samverkansform inte 
fungerar optimalt för verksamheten. Det har därför skapats andra samverkansforum för 
dialog med polis och socialtjänst för att bättre matcha målgruppen. Samverkansforum 
finns i olika former inom alla tre utbildningsområdena Lindholmen, Skånegatan och 
Centrum. Forumen används både för förebyggande dialog och vid akuta händelser. 

Användande av narkotikahundar i samarbete med polis 
Vid misstanke om att elever förvarar narkotika i exempelvis sitt skåp på skolan, kan 
rektor besluta att kontakta polis för att efterfråga insats av narkotikahund. Detta görs i 
huvudsak efter skoltid. Vid misstanke om att droger förvaras i skåpen har skolan rätt att 
öppna elevernas skåp.  

Det kan också förekomma att hundar söker efter narkotika på skolor i samband med 
utbildning och träning. Vid dessa tillfällen har det gjorts planteringar av sådant hunden 
ska söka efter. Om hunden markerar på något som inte är planterat, till exempel i ett 
elevskåp, ska rektor agera enligt gällande rutin och kontakta polis som får tillkallas 
utanför ramen för träningstillfället. Utbildning av hundar sker bara efter skoltid eftersom 
de behöver ha en så störningsfri miljö som möjligt för att koncentrera sig på uppgiften.  

Att utöka användandet av narkotikahundar i stadens skolor kräver en betydligt större 
tillgång på hundar än vad som finns i dagsläget. Befintligt hundbestånd i region Väst 
täcker inte efterfrågan. De hundar som används för narkotikasök används i flera andra 
uppdrag som att söka efter vapen och personer, i terräng och på offentliga platser, vid 
husrannsakan och vid stopp av fordon. Narkotikasök på skolor konkurrerar med annat 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 14 (18) 
   
   

förebyggande polisarbete. Insatsen är väldigt tröttande för hundarna, de kan inte söka 
igenom flera skolor på en dag utan behöver återhämta sig efter att ha utfört ett sökarbete. 

Möjlighet att införa frivilliga, slumpvisa drogtester i stadens skolor 
Skolan har ett uppdrag att arbeta aktivt för att motverka att elever prövar och nyttjar 
alkohol och droger. Forskning visar att tidig kontakt med alkohol och droger utgör en 
riskfaktor för drogmissbruk och kriminalitet. Det finns idag cirka 50–60 gymnasieskolor 
runt om i landet som infört frivilliga drogtester.  

Användning av drogtester inom grundskolenämndens verksamheter 
Drogtestning görs i enlighet med grundskolenämndens riktlinje för en drogfri skola. 
Rektor har rätt att be eleven göra ett frivilligt drogtest. Inom grundskoleförvaltningen 
görs vanligtvis inte detta av skolan, utan anmälan görs till socialtjänst och vid behov även 
polis, som i sin tur gör eventuellt drogtest. Elevens vårdnadshavare kan vända sig till 
Föräldraföreningen mot narkotika för drogtest av eleven. Behövs behandlingsinsatser 
hänvisas eleven till Mini-Maria.  

Användning av drogtester inom utbildningsnämndens verksamheter  
Förvaltningen utför drogtester i enlighet med riktlinje för utbildningsförvaltningens 
arbete mot droger och utbildningsförvaltningens rutin för drogtester.  

Av riktlinjen för utbildningsförvaltningens arbete mot droger framgår att frivilliga 
drogtester efter information i förebyggande syfte och överenskommelse kan lämnas när 
vissa praktik- eller arbetsplatsförlagda utbildningar så erfordrar. 

Vid misstanke om droganvändning hos elever kan ett frivilligt drogtest genomföras i 
enlighet med riktlinjen och rutinen. Ansvarig rektor ordinerar att ett frivilligt drogtest ska 
genomföras efter det att eleven har skrivit på ett medgivande om drogtest på särskild 
blankett. Vid omyndig elev ska även vårdnadshavare ge sitt skriftliga medgivande. 
Eleven får inte utsättas för påtryckning om hen avböjer att lämna prov. Rektor 
dokumenterar att remittering för drogtest görs samt resultatet av detta. I remissen för 
testning anges vilka prov som önskas. Mini-Maria ger förslag på vilka analyser som ska 
genomföras utifrån de vanligast förekommande drogerna. Provsvaret skickas till rektor 
som meddelar elev och eventuell vårdnadshavare svaret.    

Drogtestning görs av Västra Götalandsregionen men bekostas av Göteborgs Stad. Det 
behövs ingen tidsbokning. Staden har ingen systematisk uppföljning av antalet 
genomförda drogtester men utbildningsförvaltningen uppskattar att det genomförs 
ungefär 50–60 frivilliga tester per år. En elev kan dock ha drogtestats vid flera tillfällen, 
vilket innebär att det inte är 50–60 enskilda elever som testats. Utbildningsförvaltningen 
uppger att det är ovanligt att en elev avstår från drogtest om vårdnadshavarna ger sitt 
godkännande till testet. Det kan också finnas elever som genomför drogtester eller 
behandling på Mini-Maria utan skolans kännedom.  

Drogtester kan genomföras genom antingen salivtest eller urintest. Salivtest innebär ett 
enkelt förfarande med en svabb i munhålan, vilket kan uppfattas som mindre 
integritetskränkande än ett urintest. Genom salivtest görs en bred scanning som kan fånga 
ett 70-tal ämnen. Salivtest visar dock ej om personen som testas använt cannabis. För att 
identifiera användning av cannabis behöver ett kompletterande urinprov genomföras.     
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Forskning  
Stadsledningskontoret har inte funnit att det finns något tydligt stöd i forskningen att 
slumpvis, frivillig drogtestning i skolan minskar elevernas användning av narkotika. Det 
vetenskapliga stödet för att slumpvis drogtestning i skolan påverkar droganvändningen är 
otillräckligt.5 Det finns ett begränsat antal studier, huvudsakligen genomförda i en 
amerikansk kontext, vilket medför att förutsättningar och genomförande kan skilja sig åt 
från svenska förhållanden.   

Rättsliga utgångspunkter 
Enligt 2 kap. 6 § regeringsformen är varje medborgare gentemot det allmänna skyddad 
mot påtvingat kroppsligt ingrepp. JO har uttalat att tagande av urinprov är att betrakta 
som ett sådant ingrepp.6 Skyddet mot kroppsligt ingrepp gäller endast ingrepp som är 
påtvingade. Detta innebär att ingrepp som sker med den enskildes medgivande inte 
omfattas av skyddet. Ett ingrepp är påtvingat om det allmänna använder våld för att 
genomdriva åtgärden. Detsamma kan även vara fallet om den enskildes motstånd bryts 
genom hot om någon sanktion. Ett ingrepp torde också vara påtvingat om en företrädare 
för det allmänna uppträder på ett sådant sätt som får till följd att någon med fog uppfattar 
sig vara tvungen att gå med på en undersökning eller provtagning. Som exempel på 
sådant uppträdande kan nämnas underförstådda eller uttryckliga påtryckningar av olika 
slag.7  

Det får förutsättas att en elev kan uppleva sig vara i beroendeställning i 
förhållande till skolpersonal. Det måste därför ställas särskilt höga krav på 
berörd personal att säkerställa att elevens samtycke till provtagningen lämnas 
frivilligt och att denna frivillighet inte bara är formell utan av eleven upplevs 
som reell.8 

JO har bedömt 9 att denna frivillighet kan säkerställas genom en rutin för drogtestning 
som är indelad i tre steg. Rutinen innebär i korthet att: 

• eleven ska underteckna en överenskommelse att han/hon får finnas med i den 
grupp av elever från vilket ett slumpmässigt urval av elever som ska testas görs 

• omyndiga elevers vårdnadshavare ska underteckna samma överenskommelse 
• den elev som blivit utvald att testas får information vid testtillfället att testet är 

frivilligt och att man kan avstå från att delta. 

JO lyfter vidare att om beslutade rutiner inte följs vid ett visst provtagningstillfälle kan 
det uppstå situationer som kan innebära att den enskilde elevens samtycke till att lämna 
prov inte framstår som reellt. Det är därför viktigt att skolhälsovården vid provtillfället 
förvissar sig om att en elev inte har någon invändning mot att lämna urinprov. Det ställs 
därmed stora krav på berörd personal att säkerställa att elevens medverkan i egentlig 
mening är frivillig och att eleven inte känner sig pressad att lämna ett prov. I det senare 
fallet kan provtagningen vara ett brott mot grundlagen.   

 
5 SBU. Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga. Stockholm: Statens 
beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 243. ISBN 978-91-
85413-87-4 
6 JO:s beslut dnr 5978–2006 och 479–2010 
7 JO:s ämbetsberättelse 2003/04 s. 72 
8 JO:s beslut dnr. 413-2010 
9 JO:s beslut dnr 479-2010 
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Förvaltningarnas synpunkter 

Grundskoleförvaltningen 
Förvaltningen betonar skolans relationsbyggande arbete gentemot eleverna och lyfter att 
drogtester kan utgöra ett hinder för att skapa och bibehålla förtroendefyllda relationer 
med eleverna. Förvaltningen lyfter även att urinprov utgör ett intrång i den personliga 
integriteten. Salivprov är mindre integritetskränkande men ger utslag på ett större antal 
substanser, exempelvis vissa mediciner, och förvaltningen behöver då ha en beredskap att 
hantera även dessa resultat. Förvaltningen ser en risk att drogtestning i skolan riskerar att 
ta mycket tid i anspråk, vilket kan medföra att annat elevhälsoarbete kan behöva 
nedprioriteras. Förvaltningen upplever att det idag finns väl fungerande rutiner och 
arbetssätt vid misstanke om att en elev använder droger. Det finns en väl upparbetad 
samverkan med Föräldraföreningen mot narkotika, Mini-Maria och socialtjänsten.  

Utbildningsförvaltningen 
Förvaltningen ifrågasätter om det ingår i skolans uppdrag att genomföra slumpvisa 
drogtester utan misstanke om narkotikaanvändning. Genomförandet av sådana tester kan 
uppfattas olika på olika skolor. På vissa skolor kan testningen uppfattas som att eleverna 
misstänkliggörs. Skolorna arbetar mycket med att bygga förtroendefulla och goda 
relationer med eleverna. Förvaltningen betonar att genomförandet av drogtester skulle 
kunna skada förtroendet och relationen mellan elever och personal. Förvaltningen ser 
vidare en risk i att drogtester kan medföra en falsk säkerhet om att skolan är en drogfri 
miljö. Endast ett urval av elever testas och testen visar endast att en viss elev inte tagit 
droger som kan detekteras vid tidpunkten för provtillfället. Efter ett negativt testresultat 
kan det tolkas som fritt fram att använda droger. Förvaltningen bedömer att skolorna idag 
har väl fungerande rutiner och arbetssätt då en elev misstänks använda narkotika och 
efterfrågar inte en kontrollerande funktion riktad mot samtliga elever. 
Utbildningsförvaltningen bedömer att en mer framgångsrik väg skulle vara att fortsätta 
identifiera skydds- och riskfaktorer i skolmiljön och hos enskilda elever samt att arbeta 
systematiskt med ett intensifierat drogförebyggande och hälsofrämjande arbete.    

Kompetenscentrum ANDTS, socialförvaltningen Centrum 
Kompetenscentrum ANDTS anser att det är oklart vem som ska utföra testerna och var de 
ska utföras. Det är också otydligt vilken typ av tester som ska användas, vilka substanser 
testerna syftar till att detektera och hur beredskapen att omhänderta testresultaten ser ut. 
Denna typ av verksamhet prioriteras idag inte av sjukvården. Kompetenscentrum betonar 
att ett eventuellt införande av frivilliga och slumpvisa drogtester i stadens skolor behöver 
vara en del av en helhet med narkotikaförebyggande och hälsofrämjande insatser riktade 
till såväl elever, personal och vårdnadshavare. Det är viktigt att stadens drogförebyggande 
arbete har en tydlig koppling till den nationella strategin.    

Ungdomsfullmäktiges synpunkter 
I stadsledningskontorets dialog med ungdomsfullmäktige har ledamöterna framfört att de 
ställer sig negativa till ökad användning av narkotikahundar i skolorna. De är tveksamma 
till att det kommer att ge någon större effekt om fler hundar söker av skolorna oftare efter 
skoltid. Ungdomsfullmäktige tror att det är förhållandevis få elever som förvarar 
narkotika i exempelvis skåp över natten. Deras åsikt är därför att kostnaden för åtgärden 
inte motiverar insatsen. Att låta hundar söka av skolorna på dagtid när eleverna vistas där 
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bedöms också som tveksamt på grund av både allergi och hundrädsla. 
Ungdomsfullmäktige frågar sig också vilka skolor som ska prioriteras för en sådan 
satsning och hur det urvalet ska göras. 

Ungdomsfullmäktige efterfrågar mer information i skolan om narkotika och en ökad 
likvärdighet mellan skolor när det gäller vilken och hur mycket information som ges. Idag 
är informationssatsningarna stora i vissa skolor medan de saknas i andra. Detta kan gälla 
både kommunala och fristående skolor.  

Ledamöterna är tveksamma till effekten av att införa frivilliga, slumpmässiga drogtester i 
skolan. Deras bedömning är att ingen elev skulle tacka ja till att genomföra ett frivilligt 
drogtest, vare sig den som har använt droger eller den som inte har gjort det. De uppfattar 
förslaget som integritetskränkande och ifrågasätter att det går att säkerställa frivilligheten. 
Det finns en risk att elever som ombeds lämna drogtest inte vågar säga nej av rädsla för 
att någon ska tro att de har något att dölja. Ungdomsfullmäktige framför också att det är 
oklart hur skolan ska agera om en slumpmässigt utvald elev testar positivt. Deras 
bedömning är att införandet av sådana tester skulle ta tid och resurser från elevhälsan och 
beroende på hur det finansieras kunna få ekonomiska konsekvenser för skolorna.  

Ungdomsfullmäktiges samlade uppfattning är att de önskar att staden satsar mer på 
förebyggande arbete med information om narkotika och främjande insatser som fler 
fritidsaktiviteter, för att färre ungdomar ska lockas att använda droger. De framför också 
att det är angeläget att prioritera de ungdomar som använder narkotika och som behöver 
hjälp och stöd för att sluta. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret har i sin kartläggning inte funnit någon policy kring 
drogbekämpning och konstaterar därmed att det inte är möjligt att uppdatera den. Det 
finns däremot flertalet andra styrande dokument inom det drogförebyggande området som 
kan ersätta en policy. Stadsledningskontoret delar grundskoleförvaltningens och 
utbildningsförvaltningens bedömning att befintliga dokument ger tillräcklig styrning på 
området.  

Grundskoleförvaltningen och utbildningsförvaltningen informerar elever och deras 
vårdnadshavare om riskerna med narkotikaanvändning. Kompetenscentrum ANDTS 
erbjuder ett strukturerat drogförebyggande arbetssätt för grundskola och gymnasium och 
bidrar med information till de vuxna som kommer i kontakt med unga. 
Stadsledningskontoret konstaterar att det finns ett pågående informationsarbete mot 
droger, men att det ser olika ut på olika skolor.  

Polisen har i dialog med stadsledningskontoret framfört att tillgången på narkotikahundar 
är begränsad. Det finns inte tillräckligt med hundar för att intensifiera arbetet med 
narkotikasök på stadens skolor. Det är dessutom en insats som konkurrerar om polisens 
resurser med annat förebyggande arbete. Med anledning av detta konstaterar 
stadsledningskontoret att det inte är möjligt att utöka användandet av narkotikahundar i 
stadens skolor i samverkan med polisen.  

Ur ett juridiskt perspektiv bedömer stadsledningskontoret att det är möjligt att införa 
frivilliga slumpmässiga drogtester i stadens skolor under förutsättning att frivilligheten 
säkerställs. Det ställs dock stora krav på berörd personal att säkerställa att elevens 
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medverkan i egentlig mening är frivillig och att eleven inte känner sig pressad att lämna 
ett prov. I det senare fallet kan provtagningen vara ett brott mot grundlagen. 
Stadsledningskontoret har inte funnit att det finns något tydligt stöd i forskningen att 
slumpvis, frivillig drogtestning i skolan minskar elevernas användning av narkotika. 
Avslutningsvis konstaterar stadsledningskontoret att Göteborgs Stad saknar rådighet över 
fristående skolor, vilket medför att insatser i kommunala skolor enbart når delar av de 
unga göteborgarna. 

 

 

Jonas Kinnander  

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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