Motion om narkotikasök på skolor
Bruket av narkotika i Eskilstuna är högt vilket nyhetsrapporteringen samt mätningar av
avloppsvattnet tydligt vittnar om. Både försäljningen och nyttjandet kryper ner i åldrarna och
förekommer även på skolor vilket är alarmerande. Att äldre dessutom utnyttjar barn under 15
år och som ännu inte är straffmyndiga för hanteringen är heller inte särskilt ovanligt. Polisen
ser tydliga kopplingar mellan drogförsäljningen och de allt fler och grövre personrånen. Det
är tydligt att det behövs ytterligare åtgärder för att kunna vända utvecklingen.
Ett av många sätt skulle kunna vara att kommunen tog initiativ att i dialog med polisen se till
att det genomförs återkommande regelbundna narkotikasök i kommunens skolor. Det skulle
ytterligare sätta press på drogförsäljarna för att störa både deras försäljning och rekrytering då
skolorna ses som en perfekt marknad för ändamålet. Förslaget ligger även i linje med arbetet
att skapa en drogfri skola samt ger polisen utrymme att öva sina hundar i kommunens lokaler.
Enligt ett utlåtande från polisens rättsavdelning 2016 finns det dock vissa begränsningar att
använda narkotikahundar vid sök på skolor. Ska det genomföras i rent brottsförebyggande
syfte där ingen misstanke föreligger krävs det att skolorna i sina ordningsregler tydligt skriver
att polishundar kan komma att användas för genomsök i lokalerna. En ytterligare begränsning
är att narkotikasök endast får göras när eleverna inte vistas i skolan. Trots det är vi från SD
beredda att gå fram med förslaget för att ta upp kampen mot drogproblemen i kommunen.
Utlåtandet från polisen är dessutom gammalt vilket innebär att ny bedömning kan komma att
ske vilket kan öka effektiviteten av förslaget.
För kännedom så förekommer narkotikasök redan idag på stadens skolor. Dock rör det sig
enligt polisen endast om en handfull tillfällen vilket vi anser inte är tillräckligt. Ska det ge
effekt behövs det ske återkommande och mer frekvent så att drogförsäljarnas verksamhet
kontinuerligt störs. Det ska inte vara lätt att varken bruka eller sälja droger i vårt Eskilstuna.
Arbetet måste bedrivas på bred front där ungdomars framtid inte lämnas åt slumpen.
Ett bifall till motionen innebär att den politiska majoriteten ges handlingsutrymme att
genomföra förslaget under ordnade former och skriva in det i valfritt politiskt dokument.
Med anledning av detta yrkar vi på följande:
-

Att narkotikasök på skolor genomförs enligt motionens intentioner.
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