
Växjö, 2018-03-26   

 

Skrivelse -  Om nolltolerans mot knark i skolan  
Växjö kommuns skolor är ett av de viktigaste instrumenten för att vi ska kunna bygga 

trygga och starka individer för framtidens Växjö. Därför ser vi väldigt allvarligt på 

resultatet av de två drogprover som utfördes på avloppsvattnet i kommunen under 
hösten 2017. 

Vi kommer aldrig att acceptera den utveckling som vi nu fått bekräftad genom höstens 

drogprover, att användning av cannabis och kokain ökat markant. Vi har nyligen 

beslutat att tillsammans med utbildningsnämnden delfinansiera ytterligare drogprover 

särskilt riktade mot våra gymnasieskolor.  Nu vill vi ta nästa steg mot ökad trygghet och 

ungas välmående genom att skärpa linjen för nolltolerans mot narkotika i skolan genom 

att utveckla och komplettera fältgruppernas redan mobila team ute på skolorna med 

spetskompetens som kan utföra drogtester ute på plats i våra skolor. En utveckling som 

bör ske i nära samarbete med verksamheten för ”integrerade mottagningen” som idag 

finns i Regionen Kronobergs och Arbete och välfärds regi.  

Idag är det olagligt att vara påverkad av droger, men förutsättningarna att utreda 

misstanke om drogpåverkan kopplat till skolans elever är beroende av fasta öppettider 

för drogtest. Det gör insatsen stelbent. Därför vill vi i undersöka möjligheten till att sätta 

ihop mobila team med rätt att genomföra drogtester. Fältgruppernas redan mobila och 

kompetenta team skulle i nära samarbete med nämnda aktörer kunna genomföra aktiva 

åtgärder ute på våra skolor. Insatsen skulle kunna förstärkas ytterligare genom att 

samarbetet med NAVET i Region Kronobergs regi fördjupas. Målet är tydligt, i Växjö 

kommuns skolor ska det vara tryggt och fritt från droger.  

 

Med detta som bakgrund, vill vi tillsammans med Blågröna Växjö att 
kommunchefen får i uppdrag: 

• Att utveckla fältarbetet till att också fungera som mobilt team mot droger. Nära 

samarbete med den integrerade mottagningen som Arbete och välfärd och 

regionen gemensamt startar upp är viktigt, och det bör ses över om det kan 

möjliggöra mobila drogtester på skolorna.  

• Att parallellt fördjupa samarbetet med NAVET och Region Kronoberg samt 

utveckla det myndighetsövergripande samarbetet för att motverka 

drogmissbruk.  

 

För Blågröna Växjö 
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