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Motion till Karlskrona kommunfullmäktige

Motion angående narkotikahundar i skolan
Satsningen finns på flera håll i landet redan bland annat i Karlshamn, Nässjö, Landskrona och
Östersund med flera. Bakgrunden till motionen är att vi har ett växande problem med
narkotikaanvändningen bland unga i kommunen. Skolan, socialen och polisen saknar resurser för
att testa alla elever, både rättsligt och tidsmässigt. Det vi vill uppnå med ”Narkotikahund i
skolan” är att se till att våra ungdomar, som dagligen vistas i skolan, har en arbetsmiljö där de kan
känna sig fredade från all kontakt med narkotika. Omfattningen av samarbetet i framtiden
bestäms tillsammans med respektive skola och rektor. Det är även skolans rektor som avgör var
själva sökningarna efter droger ska ske, till exempel kapprum, toaletter, lärarrum, korridorer och
detta är legalt och utretts av polismyndighetens jurist och förfaringssättet är helt legalt, det vill
säga att så länge rektorerna önskar denna åtgärd behövs det ingen husrannsakan för
genomsökning. Vi har en fantastiskt fin resurs i hundarna och deras förare samt att använda dem
i kampen mot narkotikan och för att bidra till en drogfri skolmiljö för våra ungdomar är verkligen
att använda samhällets resurser på bästa sätt. Den som missbrukar narkotika finansierar ofta sitt
missbruk genom stölder och även våldsbrotten har i många fall direkt anknytning till
narkotikamissbruket, detta är ju inget vi vill ha i våra skolor. Många anser det är ett bra redskap
både preventivt och direkt syfte. Hittar vi de ungdomar som missbrukar och kan sätta in
stödresurser i tid så kommer vi att bespara den enskilde massor av lidande men även samhället i
stort enorma kostnader som uppstår när en person hamnar i missbruk och utanförskap. En
bieffekt blir att eleverna får träffa och se våra duktiga poliser i arbete samt får en positivare bild
av dessa hårt arbetande män och kvinnor i blått.

Jag yrkar för att kommunfullmäktige ger berörd nämnd i uppdrag,
att upprätta en försöksverksamhet tillsammans med polismyndigheten inom ramen för motionen.
att efter ett år utvärdera resultatet av samarbetet

Christopher Larsson
Gruppledare
SD Karlskrona

