Interpellation till ansvarigt kommunalråd i Norrköpings kommun
Norrköping kommuns arbete mot droger
I Norrköpings tidningar den 13 juli går det att läsa om drogen MDPV
(methylenedioxypyrovalerone) som populärt kallas ”kannibaldrogen” eller ”badsalt”.
Norrköping är både den kommun där drogen ökar mest och den kommun där drogen
är mest utbredd. De som använder drogen, som i Sverige blev narkotikaklassad så
sent som 2010, kan se och höra saker som inte finns. Detta medför att brukarna ofta
blir extremt aggressiva och hotfulla. Förutom att den är svår att dosera, vilket ökar
risken för dödligt utfall, är den starkt beroendeframkallande.
Förra året lämnade Sverigedemokraterna in en motion om att införa slumpmässiga
drogtester i kommunens skolor för att dels förhindra men även upptäcka
drogmissbruk tidigt. Norrköping är som bekant en kommun där droger är ett oerhört
stort problem och det är i vissa fall lättare för tonåringar att få tag på droger än vad det
är att få tag på alkohol.
Om motionen bifallits hade det kunnat förhindra missbruk och inte minst kunnat
hjälpa personer som är på väg in i drogträsket. Många av dem som hamnar i
drogmissbruk får ett liv präglat av kriminalitet och utanförskap. Då motionen avslogs,
delvis med motiveringen att det inte var skolornas uppgift att utföra drogtester, kan
man undra hur Norrköpings kommun hade tänkt sig att stoppa drogmissbruk i tidig
ålder utan att involvera skolan.
Jag tolkade svaren från nämnderna och kommunstyrelsen som om det inte pågår något
större arbete för att förhindra detta problem i Norrköpings kommun vilket i sådana
fall är mycket allvarligt. Alla medborgare har rätt enligt grundlagen att säga nej till
kroppsliga ingrepp, dock kan ett nej betyda att det finns misstanke om drogmissbruk
vilket trots allt gör det möjligt att använda slumpmässiga drogtester.
Sedan våren 2010 finns en mottagning för ungdomar på Beroendekliniken vid namn
Mini-Moa. Där erbjuds akuta och planerade drogtester, stödsamtal och
telefonrådgivning vilket givetvis är bra, men man kan undra hur många som känner
till denna tjänst och dess effekt.
Med hänvisning till ovanstående önskar jag ställa följande frågor:
1. Vad gör Norrköpings kommun idag för att förebygga drogmissbruk eller
hjälpa personer som hamnat i missbruk?
2. Kan kommunen i framtiden tänkas använda sig av slumpmässiga
drogtester i exempelvis skolor för att upptäcka och förhindra
drogmissbruk?
3. På vilket sätt informeras medborgarna om den hjälp ungdomar och
andra kan med drogproblem kan få och är den informationen tillräcklig?
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