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Kommunledningskontoret

Svar på motion angående tobaks-, alkohol- samt drogfria HVB hem
Svar kan endast ges för de kommunala HVB som finns i Hylte Kommuns regi. Enskilda HBV
med placering i Hylte kommun kan inte Hylte kommun svara för.
På HVB i Hylte kommuns regi är det oacceptabelt att använda tobak, alkohol och
beroendeframkallande medel. Redan idag har man inom Hylte Kommun tobak-, alkohol- och
drogfria kommunala HVB. Man genomför kontinuerliga drogtester både i förebyggande syfte
samt uppföljningssyfte. Alla ungdomar är drog testade. Senaste drogtesterna genomfördes för
samtliga ungdomar december/januari (10/1 2017). Resultatet visade att ingen av våra
placerade ungdomar på HVB Forum och Stödboendet Lotsen testade positivt på droger, dvs
ingen har använt narkotikalikanande preparat.
Vi har ungdomar som använder tobak och det är inget vi eftersträvar. Vi har särskilt avsatta
rökplatser utanför boendet (Forum). HVB personal jobbar aktivt att motivera ungdomar som
använder tobak/röker till att sluta genom information och kunskap om faran att använda
tobak/droger samt att vi hänvisar till Vårdcentralen, Hälso- och sjukvårds resurser för att få
hjälp med detta.
Ungdomar på HVB Forum är under 18 år och det är förbjudet för dem att köpa tobak, men på
något sätt lyckas dem genom deras kontakter skaffa cigarreter. Vill förtydliga: cigaretter är
inte något vi hjälper till med att handla.
När det gäller personal:
Politikerna i Hylte valde bort rökfri arbetstid.
Ur en artikel som SVT 4 publicerade och som respektive förmodligen känner igen.
”Samtliga landsting har infört rökfri arbetstid och så även 216 av Sveriges 290 kommuner.
Men det finns fortfarande kommuner som inte har rökfri arbetstid. I Halland handlar det om
Hylte och Kungsbacka. Där har det tagits politiska beslut om att i stället erbjuda personal som
vill sluta röka stöd, genom exempelvis rökavvänjningskurser”
Visa av dem som arbetar på HVB EKB använder tobak, men de röker inte heller inne på
boendet, utan på dem avsatta platserna utanför boendet. Inte tillsammans med ungdomarna.
Vi har i våra rutiner samt i handlingsplaner på HVB att tobak, alkohol och narkotika, beroende
framkallande medel är helt oacceptabla och detta kan leda till en utskrivning/ omplacering. I
fall då vi misstänker drogpåverkan finns det också tydliga rutiner och handlingsplaner för det.
Alla goda män känner till dessa rutiner samt vad är det som gäller för langningsbrott samt
vilka skador alkohol, tobak och droger kan ge.
Handlingsplaner grundar sig bla på följande gällande lagstiftning:
- Enligt FN:s barnkonvention är skolan skyldig att skydda barn och ungdomar ifrån droger.

Hylte kommun
Barn- och ungdomskontoret

Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Tfn 0345 - 180 00 vx
Fax 0345 - 181 90

buk@hylte.se
Bankgiro 434 – 4354
www.hylte.se
Plusgiro 10 53 60 - 2

1(2)

- Enligt tobakslagen (1993:581) är det inte tillåtet att röka inom skolans område.
- Enligt skollagen (2010:800) skall skolan motverka missbruk av droger och tobak.
- Enligt socialtjänstlagen (2001:453) har skolan skyldighet att göra en anmälan om en elev
misstänks missbruka.
- Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) är inte alkohol förenligt med en god arbetsmiljö och
alkohol får därför inte förtäras i skolans lokaler under skoltid. Alkohol får inte heller förvaras i
skolan. Lagen säger även att ohälsa och olycksfall, bland annat orsakade av droger, skall
förebyggas.
- Enligt alkohollagen (2010:1622) skall omyndiga skyddas ifrån alkohol och överlåtelse av
alkohol är inte tillåten.
- Enligt narkotikastrafflagen (1968:64) är all befattning med narkotikaklassade preparat
kriminaliserat och detta gäller även egen konsumtion. All användning av narkotika jämställs
med missbruk. Polis kan ta initiativ till drogtest även utan vårdnadshavares/god mans
medgivande.
- Enligt dopinglagen (1991:1969) är all icke medicinsk befattning med dopingklassade
preparat kriminaliserat och detta gäller även egen konsumtion.
- Enligt lagen om förstörande av vissa hälsofarliga varor (2011:111) har Polisen rätt att
omhänderta och förstöra vissa hälsofarliga varor.”
Svjetlana Miletic
Enhetschef HVB EKB
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