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Yttrande Motion (SLP) Droginformation till alla skolor 

Anders Nordin, Skol och landsbygdspartiet har överlämnat en motion till kommunfullmäktige 
angående droginformation till alla skolor. I motionen föreslås att varje skola i Piteå kommun 
skall få besök av informatörer och drogföreläsare från ”droginformation.nu” 
Yttrande: 

På förvaltningsövergripande nivå pågår redan flera insatser för att motverka bruk av droger 
bland kommunens barn och ungdomar. Utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen er-
höll 2015 följande uppdrag av Kommunfullmäktige: 

Utarbeta handlingsplan för förebyggande arbete kopplat till missbruk bland unga. Identifiera evidensbaserad 

metod för drogförebyggande arbete som kan användas generellt i våra verksamheter (Samarbete BUN/SN). 

En arbetsgrupp har utsetts som fått till uppgift att handlägga uppdraget. Handlingsplanen skall 
ha som fokus främjande och förebyggande åtgärder samt innehålla följande delar: 

- Kartläggning av nuvarande arbete
- Formande av samrådsgrupp
- Förslag på gemensamma insatser

Arbetsgruppen skall inkomma med ett förslag till en gemensam handlingsplan till respektive 
förvaltningschef senast 2019-01-01 för att planen ska kunna redovisas för nämnderna i sam-
band med årsredovisningen.  

Processledare för uppdraget är Helena Lindehag eftersom uppdraget även koppas ihop med ett 
annat uppdrag som Folkhälsorådet fått (BUN §129 Strömbacka 2025. Dnr 16BUN379) som 
går ut på att: 

Utarbeta en plan för drogutbildning för elever och deras vårdnadshavare från årskurs 4 till och med gymnasiet. 

Detta i samarbete med andra samhällsorgan som finns representerade i Folkhälsorådet.  

Utöver ovan beskrivna processer på förvaltningsövergripande nivå pågår även en rad insatser 
i kommunens skolor: 

 ANDT-frågor (alkohol, narkotika, droger, tobak) ingår idag i den lagstadgade under-
visningen. (LGr11). Rektor på varje enskild skola ansvarar för att integrera ämnesö-
vergripande kunskapsområden t. ex riskerna med tobak, alkohol och andra droger.

 Cannabisprogrammet initierat av länsstyrelsen har implementerats på Strömbackasko-
lan och ingår som en del i den ordinarie undervisningen. Cannabisprogrammet håller
på att implementeras även till rektorer/pedagoger på våra högstadieskolor.

 Polisen i Piteå prioriterar idag att besöka alla föräldramöten i åk 7 på våra högstadie-
skolor och åk 1 på gymnasiet. Där informerar de om drogläget i Piteå samt vad vi som
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föräldrar ska vara uppmärksamma på och vilka varningssignaler som vi ska beakta. Ett 
nära och viktigt samarbete byggs upp mellan polis, föräldrar och våra skolor. 
 

 Två familjebehandlare inom socialtjänsten som tidigare har arbetat med behandling, 
har fått nya arbetsuppgifter och kommer inom kort att jobba ute ”på fältet”. De ska ar-
beta med elever som uppvisar riskbeteenden i nära samarbete med skola, polis, föräld-
rar m.fl. 

Om specifik kunskap ska förmedlas till våra elever, utöver det vi redan har och gör, måste den 
vara evidensbaserad. Vi vill inte låsa oss vid en föreslagen leverantör (droginformation.nu). 
 

Förslag till beslut:  

Handläggare i ärendet Peter Andersson föreslår att avslå motionen om droginformation till 
alla skolor. 

 

 

Peter Andersson 
Verksamhetschef elevhälsan 
Utbildningsförvaltningen 
Piteå kommun 


