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Utbildningsnämnden 2019-12-11

Redovisning av uppdrag - Strategi för att motverka
droganvändning
Ärende
Utbildningsnämnden har gett bildningsförvaltningen i uppdrag att undersöka
och för nämnden redovisa hur skolor, verksamma i kommunen, arbetar mot
droger samt att formulera en ny eller eventuellt skärpt drogstrategi för
utbildningsnämndens verksamhetsområde.
Bildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden tar del av redovisningen avseende arbetet mot droger i
kommunens skolor samt beslutar
1. anta Riktlinjer för arbete mot alkohol och droger i Danderyds
kommuns skolor,
2. att godkänna Handlingsplan droger för Danderyds kommunala
skolor,
3. att uppdra till bildningsförvaltningen att varje termin återrapportera
till utbildningsnämnden hur skolorna lyckas med sina uppdrag samt
4. att under våren återkomma med en beskrivning av skolornas roll i
det fortsatt arbetet med Danderyds kommuns ungdomsstrategi

Bakgrund
Enligt den s k Stockholmsenkäten, vilken årligen genomförs i grundskolans
årskurs åtta samt i årskurs två på gymnasiet, är bruket av alkohol och droger
högt bland Danderyds ungdomar.
Utbildningsnämnden har den 8 maj 2020, § 31, uppdragit till
bildningsförvaltningen att undersöka hur skolorna arbetar mot droger samt
formulera en eventuellt ny eller skärpt drogstrategi.
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Bildningsförvaltningens utredning
Samtliga högstadieskolor och gymnasieskolor har under hösten inkommit
till förvaltningen med en skriftlig dokumentation av respektive skolas plan,
både för hur det drogförebyggande arbetet ser ut samt beskrivningar av vilka
rutiner som tillämpas vid misstanke om pågående drogmissbruk. Skolornas
planer redovisas i bifogade bilagor. För de kommunala skolorna redovisas
den övergripande plan (i kortversion och fullständig version) som skolorna
har som grund för sitt lokala arbete.
Vid utbildningsnämndens sammanträde den 11 december 2019 redovisas de
aktuella siffrorna för misstänkta drogincidenter på respektive skola under
höstterminen.
Kommunfullmäktige har den 23 september 2019, § 122, antagit en
ungdomsstrategi, vilken föreskriver att samtliga nämnder som har
verksamheter riktade mot barn och unga ska följa upp sina
verksamhetsgemensamma och verksamhetsspecifika mål riktade mot barn
och unga samt bryta ner målen i ungdomsstrategin till verksamhetsspecifika
mål och aktiviteter. Ett av ungdomsstrategins fyra målområden är att Ungas
användning av alkohol och droger ska kraftfullt minska.
Bildningsförvaltningens yttrande
Bildningsförvaltningen kan konstatera att samtliga skolor har uppdaterade
planer för det förebyggande drogarbetet. Det finns även väl fungerande
rutiner för hur skolan ska agera vid misstänkt missbruk. För att förenkla
styrning och uppföljning kommer bildningsförvaltningen att tillse att
samtliga kommunala skolor har enhetliga riktlinjer och handlingsplaner för
arbetet mot droger i skolmiljön, som även innefattar att elever och
vårdnadshavare intygar att de tagit del av handlingsplan mot droger
Mot bakgrund av den i kommunfullmäktige beslutade ungdomsstrategin
samt de fortsatt oroväckande värdena i Stockholmsenkäten föreslår
bildningsförvaltningen att utbildningsnämnden, för att stärka skolornas
arbete för en helt drogfri skola, beslutar om riktlinjer avseende hanteringen
av drogrelaterade frågor. Dessa ska gälla för samtliga skolor verksamma i
kommunen.
Förslag föreligger också att uppdra till bildningsförvaltningen att varje
termin återrapportera till utbildningsnämnden hur skolorna lyckas med sitt
uppdrag.

Kent Henningson
Bildningsdirektör
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Handlingar i ärendet
Bilaga 1 - Riktlinjer för arbete mot alkohol och droger
i Danderyds kommuns skolor
Bilaga 2 - Handlingsplan droger Danderyds kommunala skolor 2019
Bilaga 3 - Strategi för förebyggande och hälsofrämjande arbete för barn och
unga i Danderyds kommun
Bilaga 4 - Drogpolicys och handlingsplaner från kommunens fristående
skolor
Bilaga 5 - Handlingsplan ANDTS Danderyds kommun
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