
Gislaved 24 januari 2018

Motion om det förebyggande arbetet mot draget bland unga

1 slutet av december 2017 gjorde jag ett utspel gällande användande av knarkhundar på skolor i
Gislaveds kommun. Detta gjorde jag utifrån den information som fältsekreteraren Kan Soininen
delgav i en artikel i Värnamo Nyheter, där han flaggade för ökad droghandel bland unga bl.a. på
Gislaveds gymnasium och Lundåkerskolan.
https://www.vn.se/article/kari-slar-larm-knarkhandel-pa-skolor-i-gislaved/ fVN 171221)

Kanske var jag lite väl snabb på hanen, då jag vid tillfället inte informerat mig ordentligt kring det
arbete som redan sker på våra skolor. Nu vet jag att polisen gör regelbundna genomsökningar i ovan
nämnda skolor med knarkhundar och att man har ett gott säkerhetsarbete som ständigt pågår och
att det finns en aktuell drogpolicy som efterföljs. Det är bra och bör fortgå.
Naturligtvis bör olika insatser intensifieras när fältare, polis och skola får indikationer på att detta
behövs. Här får vi lita på att professionen gör rätt avvägning. Det är dock viktigt att säkerställa att
kommunikationen mellan dessa instanser fungerar väl. Så verkar inte vara fallet idag. Enligt den
information jag fått finns det samordningsförbättringar att göra; inte minst mellan “Ung Individ” och
Gislaveds gymnasium men även att placera en fältare som arbetar mer aktivt på skolorna.

Det är bra att mycket görs i kampen mot droger bland våra unga. 1 måndagens VN kunde vi läsa om
den om det goda arbetet som görs men precis som Nikolce Dojcinovski säger: “...man kan alltid blir
bättre.”
https://www.vn.se/article/skolan-vi-kanner-inte-igen-oss-om-droghandeln/ (VN 180122)

Varje ung person som fastnar i droger innebär en stor kostnad för vårt samhälle. Den främsta
kostnaden går naturligtvis inte att mäta i pengar och drabbar den unge individen som kommer i
kontakt i droger samt dennes familj. Sedan tillkommer kostnader för ingripanden från
socialförvaltning och polis, ev. brottslighet samt förhoppningsvis vård och rehabilitering.
Därför är det förebyggande arbetet så viktigt och något alla vinner på och något vi måste göra
tillsammans i samhället.

Därför föreslår Kristdemokraterna i Gislaveds kommun ge i uppdrag till BUN och SN:

- Att säkerställa att det finns en god kanal för kommunikationen mellan socialtjänst och skola.
- Att inrätta en tjänst där uppdraget innebär att samarbeta med skolans personal samt skapa

kontakter och vara synlig för eleverna.

- Att ge möjlighet till att utföra slumpmässiga drogtester på Gislaveds gymnasium.
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