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Utveckla strategin för ett drogfritt Nacka
för unga
Motion från Socialdemokraterna i Nacka

I september publicerades Stockholmsenkäten där det återigen gick att se hur Nackas ungdomar
röker, snusar och dricker mer alkohol än genomsnittet. Av gymnasieeleverna uppgav 4 av 10 killar
att de provat narkotika, bland flickor är siffran 3 av 10. Enkätsammanställningen visar att nackas
gymnasister har näst störst andel elever som provat narkotika i länet. Narkotikabruket kryper
samtidigt ner i åldrarna, strax över var tionde niondeklassare uppger sig ha prövat.
Det ter sig inte bättre än att Nackas strategi “Drogfritt Nacka” inte ger resultat. Vi socialdemokrater
vet att det är en blandning mellan lång- och kortsiktigt arbete är lösningen på frågor om social
utsatthet, som narkotika både kan bero på och ge upphov till. När narkotikaanvändningen ökar så
som Stockholmsenkäten påvisar är det dags att sätta in fler kortsiktiga arbetssätt, för att komma till
bukt med den tillåtande attityden hos Nackas tonåringar.
Vi har tidigare bland andra lagt motioner om att införa fältassistenter (KS september 2019),
introducera narkotikahundar på gymnasier och fritidsgårdar (KS Mars 2019) samt att vi i vår
budgetmotion 2018 la förslag om ett trygghetspaket med förebyggande åtgärder. Tyvärr har våra
idéer inte fått gehör och sen 2018 har narkotikabruket bland unga ökat i vår kommun. Vi kan
konstatera att arbetet under projektet “Drogfritt Nacka” inte är tillräckligt. Varje dag som passerar
där unga brukar narkotika är ett misslyckande för kommunen, samtidigt som varje inköp av
narkotika skapar en marknad för organiserad kriminalitet att etablera sig i kommunen. Skjutningar i
Nacka kopplade till kriminella nätverk är en konsekvens av narkotikaförsäljningen som kriminella
gäng försörjer sig genom. Missbruk drabbar inte bara personen som brukar, narkotikabruket bland
nackas gymnasielever leder till otrygghet på våra gator. Vi har helt enkelt inte tid att vänta på
resultat.
Nacka kommun har under lång period försökt få till ett samarbete underbegreppet SSPF,
Socialtjänsten, Skolan, Polisen och Föräldrarna. För att komplettera strategin för ett drogfritt Nacka
för unga vill vi:
•

•

utöka SSPF, samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och föräldrar, till att även inkludera
föreningslivet. SSPF projektet, eller “en väg in” som den någon gång benämndes har inte
varit tillräckligt. I alla delar av ungas liv ska strategin för ett drogfritt Nacka för unga vara
närvarande. Ingen del av vuxenvärlden ska sväras fri från ansvar när narkotikabruket ökar.
stärka kommunens uppsökande arbete. När föräldrar inte klarar att hålla sin familjemedlem
utanför en destruktiv miljö behöver kommunen vara starkare. Det är givetvis en tragedi när
en ung person börjar bruka narkotika. I en sådan kris borde föräldrar och vårdnadshavare få
mer stöd för att klara av att upprätthålla en stabil miljö kring ungdomen som riskerar att
hamna snett.

Det är givetvis inte förslag som är gratis att genomföra. Vi är dock av åsikten att det är smartare och
mer medmänskligt att lägga energi och resurser på att stoppa missbruket tidigt, snarare än att snåla
in nu och behandla följdsjukdomarna om ett par år. Nu ökar ungas psykiska ohälsa, vilket leder till en
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rad problem för nackas skolelever. Unga väljer idag att självmedicinera mot ångest, depression och
stress med narkotika. Det är dock ett plåster på ett brutet ben och kommer leda till fler problem
längre fram. Forskning från Nederländerna visar på att 50 % av vårdens kostnader kopplat till psykisk
ohälsa är sprunget ur patienternas narkotikabruk. Arbetet kommunen gör är inte tillräckligt. Det är
inte värdigt att se på när en ungdomsgeneration går förlorad i drogliberalism. Vi har inte råd, varken
ekonomiskt eller socialt, att låta strategin för ett drogfritt Nacka för unga gå oförändrad.

Därför yrkar vi
Att

utöka kommunens samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och föräldrar, till att även
inkludera föreningslivet, dvs SSPF utökas till SSPFF för att inkludera föreningslivet i
strategin för ett drogfritt Nacka för unga

Att

stärka kommunens uppsökande arbete för att kunna stödja föräldrar i arbetet för ett
drogfritt Nacka för unga
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